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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
16. decembra 1981
Seje Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije so sklicane za sredo, 16. decembra 1981.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine
SR Slovenije (ESA 717);
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- predlog zakona o cestah
(ESA 619);
- predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
vodah (ESA 584);
- osnutek zakona o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju
vzgoje in izobraževanja (ESA
720);
- poročilo o izvajanju zakona
o usmerjenem izobraževanju v

solskem letu 1981-1982 (ESA
852);
- poročilo o uresnič evanju resolucije Skupščine SR Slovenije o ekonomskih stikih SR
Slovenije z dražavami v razvoju (ESA 884);
- poročilo o uresničevanju
sklepov in stališč Skupščine
SR Slovenije o politiki krepitve
materialne osnove slovenske
narodnostne skupnosti v zamejstvu (ESA 857);
- osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora Skupščine SR Slovenije
za leto 1982.
- osnutek delovnega programa Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ za leto 1982
(ESA 849).

Zbor združenega dela in Zbor
občin bosta obravnavala še:
- predlog zakona o določanju
in usmerjanju dela prodajne
cene bencina in plinskega olja
(ESA 780),
- predlog zakona o Prešemovi nagradi (ESA 281);
- predlog odloka o srednjeročnem programu geodetskih
del na območju SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 in njegovem uresničevanju (ESA
851);
- osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks (ESA 845).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja;
- predloge in vprašanja delegatov.

priloga poroč evalca
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Povzetek
Poročilo zajema pregled aktivnosti odjunija do oktobra
1981 in obravnava predvsem nekatera ključna vprašanja
uvajanja usmerjenega izobraževanja, kot so. uveljavljanje
novih družbeno-ekonomskih in delegatskih odnosov na
tem področju, usmerjanje v izobraževanje in analiza vpisa
v prve letnike, analiza vzgojno-izobraževalnih programov
za srednje izobraževanje in priprava za oblikovanje programov v visokem izobraževanju pregled materialnih in
kadrovskih pogojev za izvajanje novih programov ter pri
prave na izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse
Samoupravno organiziranje uporabnikov v posebnih
izobraževalnih skupnostih se sicer postopno dograjuje,
počasneje pa napreduje proces oblikovanja in usklajevanja izobraževalnih interesov v temeljnih organizacijah in
skupnostih m njihovih asociacijah Čeprav se je velika
večina uporabnikov že vključila v PIS /e potrebno proti
organizacijam in skupnostim, ki se niso vključile in ne
plačujejo obveznosti prič eti postopek
Čimprej bo treba dograditi razmerja med posebnimi
izobraževalnimi skupnostmi, tako da bo prišla do izraza
odgovornost vsake temeljne organizacije za njeno celotno
kadrovsko reprodukcijo, področje dela oziroma panogo,
in odgovornost za celotno izobraževanje kot pogoja za
družbeni razvoj m produktivnost dela
Spremenjene dohodkovne možnosti uporabnikov in
družbeni stabilizacijski ukrepi so že letos pomembno
zmanjšali s plani predvidena sredstva, zato bodo potrebne
spremembe planskih aktov in izvajanje programov v skromnejših pogojih, kot smo jih nač rtovali
Tudi samoupravno organiziranje vzgojnoizobraževalnih
organizacij poteka sorazmerno počasi. V posameznih primerih prihaja do odstopanj od sprejetih izhodišč in temeljnih načel samoupravne organiziranosti usmerjenega izobraževanja, ki se kažejo zlasti z združevanjem več dosedanjih srednjih šol, ki izvajajo programe povsem različ nih
usmeritev v enovite delovne organizacije ter v zvezi s
številnimi dislociranimi oddelki. To onemogoča uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov, ovira kvalitetno izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov, ponekod pa je to
razlog za odlaganje uskladitve svoje samoupravne Organiziranosti z zakonom o usmerjenem izobraževanju
Srednje, višje in visoke šole so letos prvič izvedle vpis v
začetni letnik po novih predpisih. V primerjavi s prejšnjimi
leti je bil dosežen znaten napredek pri usmerjanju v izobraževanje za potrebe proizvodnje zlasti v srednjem izobraževanju, tako da se vpis skoraj pokriva s planiranimi
razmerji
V prvi letnik srednjih šol se je vpisalo 29 683 mladine in
1 978 odraslih za izobraževanje ob delu Med prijavo za
vpis in vpisom se je preusmerilo več kot 10 odstotkov
prijavljenih kandidatov Omejitev vpisa je objavilo le 15 šol
za okrog 5 odstotkom prijavljenih kandidatov odklonjenih
pa je bilo le 381 kandidatov, kar je komaj 1,5 odstotka od
vseh vpisanih Pri vpisu mladine v srednje šole je bilo
doseženo razmerje 64 36 v korist proizvodnih usmeritev
V prve letnike višjih in visokih šol se je v šol I 1981/82
prvikrat vpisalo 8.236 rednih študentov ob delu oziromj iz
dela, skupaj torej 11 324, kar je za 8 odstotkov manj, kot je
bilo razpisanih mest Pri tem pa se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal delež vpisa rednih študentov na naravoslovno-tehničnih smereh študija, delež vpisa v družbopriloga poroč evalca

slovnih in kulturnih smereh je ostal nespremenjen, zmanj
šal pa se je delež vpisa na pedagoških smereh študija
Tudi na področju višjega in visokega šolstva je vpis odraslih v primerjavi s prejšnjim letom manjši /rt sicer za 1.7
odstotkov Razlog za manjši vpis je zlasti manjše število
razpisanih mest za neproizvodne smeri študija in manjše
zanimanje za vpis na neproizvodne smeri študija zaradi
bistveno zmanjšanih možnosti zaposlovanja na tem področju. Zato se tudi razmerja vpisa v višjih in visokih šolah
približujejo planiranim razmerjem
Padanje deleža vpisa odraslih tako v srednje kot višje in
visoke šole je zaskrbljujoče m kaže na to, da se v organizacijah združenega dela prepočasi uveljavlja n/ihova pravica
in odgovornost, da omogočajo delavcem vključevanje v
izobraževanje ob delu ali iz dela, zato bo potrebno storiti
več za uveljavljanje pravice in odgovornosti delavca, da
stalno izpopolnjuje strokovno izobrazbo in razvija delovne
zmožnosti
Z naknadnimi razpisi se je precej popravilo prvotno zelo
neugodno stanje glede števila razpisanih kadrovskih šti
pendij. tako da se je število razpisanih kadrovskih štipen
dij dvignilo na okrog 21 000, kar pa je še vedno za 4.000
mani kot v prejšnjem letu Za učinkovito usmerjanje in
tesnejše povezovanje med udeleženci izobraževanja in
OZD pa bo treba razviti še druge vrste pogodbenih odnosov
V vseh srednjih šolah ter delavskih univerzah in izobraževalnih centrih, ki izvajajo programe za pridobitev strokovne izobrazbe v srednjem izobraževanju, se je izobraževanje v prvih letnikih zač elo po 88 novih programih Delo
je uspešno steklo, čeprav šole sproti še izpopolnjujejo
organizacijo dela.
Učitelji v srednjih šolah ugodno ocenjujejo kvaliteto
novih učnih načrtov v programih, zlasti aktualnost vsebin,
večji poudarek na eksperimentalnem delu, aktivnem osvajanju znanja ter uporabi teoretičnega znanja v praksi
Hkrati pa so kritič ni glede izvedbe posameznih učnih
nač rtov, sa/ ocenjujejo, da je vsebina preobsežna m prezahtevna. Menijo tudi, da so premalo usposobljeni za razvijanje sodobnih oblik in metod dela in opozarjajo, da niso
zagotovljeni pogoji za kvalitetnejše delo
Strokovni svet SRS za vzgo/o in izobraževanje je skupaj
s strokovnimi sveti posebnih izobraževalnih skupnosti pripravil projekt spremljanja in vrednotenja novih programov
Proizvodno delo učencev je sestavina vseh sprejetih
programov srednjega izobraževanja in je za učence prvih
letnikov zasnovano tako, da se bodo najmanj za 10 dni
vključili v delo v organizacijah združenega dela. Obseg
proizvodnega dela in delovne prakse se bo sicer iz letnika
v letnik povečeval, vendar bodo morale organizacije združenega dela v letošnjem šolskem letu sprejeti na proizvodno delo bistveno večje število uč encev kot doslej. Pospešiti je potrebno procese sporazumevanja in s pogodbami
med šolami in OZD predvideti konkretni obseg, roke in
izbor del in nalog, da bi učenci varno opravljali dela v
neposrednem proizvodnem procesu.
Na podlagi doslej zbranih podatkov lahko globalno ugotovimo. da so bile priprave za izvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov solidno opravljene, zlasti kar zadeva pripravo učbenikov m priročnikov ter zagotavljanje
usposobljenih učiteljev manj uspešni pa smo bili pri
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opremljanju specializiranih učilnic, zato bo treba v okviru
možnosti nadaljevati z realizacijo tega programa.
Po izvedenefn vpisu v prve letnike srednjih Š6I nastajajo
nekatera pomembna odstopanja od razmestitve in obsega
vpisa, objavljenega z razpisom. Predvsem gre za razdrobljenost izobraževanja po posameznih programih, pa tudi
obseg vpisa ni razporejen v skladu z razpoložljivim šolskim prostorom, kar bo zlasti v prihodnjih letih povzročilo
resne težave v nekaterih središčih. Zato bodo v nadaljnjem
usklajevanju šolske mreže potrebne nekatere spremembe.
Uveljavljanje zakona o usmerjenem izobraževanju bo v
nadaljnji programski preobrazbi usmerjeno predvsem v tri

Skupščina SR Slovenije je junija 1981 drugič obravnavala
poročilo o pripravah na začetek izobraževanja po zakonu o
usmerjenem izobraževanju v šolskem letu 1981/82. Skupaj s
stališči je sprejela tudi sklep, naj Izvršni svet v oktobru i981
ponovno poroča o uveljavljanju zakona. V tem poročilu naj
zlasti analizira problematiko vpisa v prve letnike in možnosti
za korigiranje neustreznih usmeritev udeležencev usmerjenega izobraževanja ter pri tem izhaja iz analize razvojnih
potreb združenega dela in izkušenj prvega vpisa v usmerjeno
izobraževanje. Poročilo naj tudi bolj- poglobljeno.prikaže uresnič evanje družbeno-ekonomskih odnosov in oblikovanje
izobraževalnih programov ter tudi pove, kako se upoštevajo
predlogi in stališča delegatov.
V skladu s tem se poročilo omejuje predvsem na nekatera
ključ na vprašanja uvajanja usmerjenega izobraževanja, kot
so: uveljavljale novih samoupravnih družbeno-ekonomskih
in delegatskih odnosov na tem področju, usmerjanje v izobraževanje in analiza, vpisa v prve letnike, analiza sprejetih
vzgojno-izobraževalnih programov za srednje izobraževanje
in dosedanji potek priprave novih programov za visoko izobraževanje, pregled materialnih in kadrovskih pogojev za
izvajanje novih programov ter priprav za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse.
Poročilo zajema pregled aktivnosti v obdobju od junija do
oktobra 1981 in oceno stanja. Temelji na podatkih in ugotovitvah, zbranih na posvetih s predstavniki posebnih izobraževalnih skupnosti in njihovih strokovnih svetov, visokih šol in
občinskih upravnih organov, na podatkih izobraževalnih
skupnosti in Zavoda SRS za šolstvo ter na ocenah in ugotovitvah delovnih skupin, ki so na pobudo sveta za vzgojo in
izobraževanje pri RK SZDL ob začetku šolskega letžrobiskale
večje število srednjih šol in se pogovarjale s predstavniki
uporabnikov, samoupravnih organov šol, učiteljev, učencev
in staršev o odprtih vprašanjih, ki se pojavljajo pri uveljavljanju novih vzgojno-izobraževalnih programov.
Vse te ugotovitve in mnenja je rhogoče strniti v oceno, da je
uspešno stekel proces preobrazbe izobraževanja v ožjem,
šolskem pomenu, niso pa še zagotovljene vse predpostavke
za družbeno preobrazbo vzgoje in izobraževanja ter vključevanje le-tega v združeno delo. Zaostaja zlasti usmerjanje
delavcev v izobraževanje ob delu.in izdela ter uveljavljanje
skupne odgovornosti združenega dela za kadrovsko reprodukcijo.
Izobraževanje po novih programih v srednjih šolah je steklo
brez večjih težav, čeprav ponekod zaradi zoženih materialnih
možnosti v skromnejših pogojih. Vpis v prve letnike je dokaj
usklajen s planiranim obsegom izobraževanja po posameznih
programih, kar kaže, aa je z intenzivno družbeno in pedagoško akcijo usmerjanje, posebej še v osnovnih šolah, uspelo
dokaj uskladiti izobraževalne interese mladine z razpisanimi
vpisnimi mesti. Srednje šoie so se za uvedbo novih programov materialno in kadrovsko zadovoljivo pripravile, pripravljeni so bili tudi uč itelji in zagotovljeni učbeniki za prve letnike
srednjih šol. Kasnijo pa priprave za proizvodno delo in delovno prakso uč encev, zlasti dogovarjanje šol z OZD, kjer
bodo izvajali ta del programa.
Počasneje kot programske in organizacijske priprave pa
poteka samo upravna preobrazba v posebnih izobraževalnih
skupnostih in uveljavljanje novih družbeno-ekonomskih
odnosov, zato bo treba tem vprašanjem posvetiti v letošnjem
letu še posebno pozornost, saj zaostreni pogoji gospodarjenja terjajo pospešeno samoupravno aktivnost.
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smeri: usklajevanje in sprejemanje celotnih programskih
zasnov, dopolnitev smernic za oblikovanje vzgojnoizobražeValnih programov, pripravo programov za pridobitev
izobrazbe v visokem izobraževanju ter programov za
usposabljanje oziroma izpopolnjevanje.
Družbena preobrazba vzgoje in izobraževanja je celovit
proces, ki terja skladno delovanje vseh nosilcev in neposredno povezovanje interesov za izobraževanje z materialnimi možnostmi združenega dela, zato bo treba pri nadaljnji aktivnosti na tem področju zagotoviti pravočasno
izvedbo, vseh temeljnih nalog, ki so pogoj za uresničitev
zastavljenih ciljev.

I. RAZVOJ DRUŽBENO-EKONOMSKIH
ODNOSOV IN SAMOUPRAVNO
ORGANIZIRANJE
1. Uveljavljanje svodobne menjave dela
Samoupravno organiziranje uporabnikov v posebnih izobraževalnih skupnostih se sicer postopno dograjuje, vendar
ta proces le počais napreduje. Iz prakse delovanja skupščin
posebnih izobraževalnih skupnosti in drugih njihovih delegatskih organov je mogoče povzeti ugotovitev, da zlasti počasi
napreduje proces oblikovanja in usklajevanja izobraževalnih
interesov na temeljni ravni, to je v temeljnih organizacijah in
skupnostih ter njihovih asociacijah Zaradi tega tudi predlogi
samoupravnih sporazumov o ustanovitvi in statutov skupnosti
niso bili dovolj kritič no obravnavani, posebej še tiste njihove
določbe, ki urejajo delovanje delegatskega sistema in notranje samoupravne organiziranosti skupnosti (enote itd.). Podobno velja tudi za planske akte skupnosti in za nove vzgojnoizobraževalne programe za srednje izobraževanje, ki so
nastajali v tem času. Vsi ti programi in plani so se sicer
oblikovali z bistveno širšim strokovnim in samoupravnim vplivom uporabnikov, kot je bilo to doslej, niso pa še povsod
uspeli izraziti avtentič nih razvojnih interesov posameznih področij združenega dela in celotne družbe. Zato bo potrebno
poleg kontinuiranega dopolnjevanja planov po določenem
času (ko se bodo verjetno pokazali tudi še drugi problemi ob
izvajanju novih programov) sistematič no preveriti tudi vse
nove programe glede na, njihovo ustreznost in skladnost s
potrebami uporabnikov in celotne družbene skupnosti.
Posebne in občinske izobraževalne skupnosti ter Izobraževalna skupnost Slovenije so tudi mesto dogovarjanja o celoviti izobraževalni politiki po posameznih območjih. Oblikovanje in sprejemanje programskih in planskih odločitev, posebej še o razmestitvi programov oziroma mreži šol i,n usklajevanje razpisov, je pokazalo, da se občinske izobraževalne
skupnosti še niso uveljavile v vlogi sooblikovalca in usklajevalca politike na področju usmerjenega izobraževanja, saj so
tu pretežno delovali izvršni sveti in drugi organi družbenopolitič nih skupnosti ter družbeno-politič ne organizacije. Izobraževalna skupnost Slovenije - ki je sicer učinkovito opravila
svojo usklajevalno nalogo - je tako morala delovati bolj z
izhodišč širšega družbenega interesa, kot pa iz samoupravno
opredeljenih interesov združenega dela in občanov po posameznih območjih.
Graditev novih družbenoekonomskih odnosov poteka v tesni odvisnosti od razvoja samoupravne organiziranosti uporabnikov v posebnih izobraževalnih skupnostih in planiranja
izobraževanja v temeljnih organizacijah in skupnostih, saj bo
le na teh podlagah mogoče podrobneje opredeliti obveznosti
posameznih uporabnikov za svoje celotne kadrovske potrebe.
Uporabniki v vsaki temeljni organizaciji oziroma skupnosti
ugotavljajo svoje celotne izobraževalne potrebe, ne glede na
to, ali jih zadovoljujejo v »svoji« skupnosti ali v drugih skupnostih. V postopku priprave samoupravnih sporazumov o
temeljih planov so posebne izobraževalne skupnosti na podlagi minimalnih kazalcev sicer ugotovile in uskladile kadrovske potrebe, vendar pa bodo sprejete družbene usmeritve in
spremenjene zaposlitvene možnosti terjale nekatere spremembe planiranih razmerij. Samoupravni sporazumi o temeljih planov v posameznih skupnostih so oblikovani tako. da
priloga poroč evalca

zadovoljujejo potrebe članov te skupnosti in potrebe uporabnikov v vseh drugih skupnostih ter zagotavljajo celotna sredstva za njihovo uresnič evanje tako za tisti del, ki se izvaja v
lastni PIS, kot za tisti del, ki se izvaja v drugih PIS. S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije pa se zagotavljajo obvezne skupne naloge.
Novi družbenoekonomski odnosi se v usmerjenem izobraževanju šele začenjajo uveljavljati, saj v precejšnjem delu
uporabniki še niso jasno definirani, zlasti pa še niso zadovoljivo razmejene njihove neposredne in vzajemne obveznosti in
odgovornosti za celotno kadrovsko reprodukcijo. Sredstva za
obvezne skupne naloge vzgoje in izobraževanja se zagotavljajo z združevanjem sredstev v Izobraževalni skupnosti Slovenije, za medsebojne obveznosti in dogovorjene skupne
naloge pa z vzajemnim združevanjem 40% sredstev vseh
posebnih izobraževalnih skupnosti, s katerimi dopolnjujejo
sredstva tistih PIS, ki izobražujejo večje število udeležencev
kot je potrebno za njihove člane. S tem uporabniki uveljavljajo
svojo odgovornost za celotne družbene potrebe, vendar so
medsebojne obveznosti med posameznimi skupnostmi še neprecizirane, saj je trenutna ureditev dokaj groba poenostavitev in je bila sprejeta kot prehodna rešitev. Trajno pa bo treba
urediti medsebojne obveznosti med PIS na podlagi planiranih
potreb in ugotovljenih cen izobražeyanja po posameznih programih tako, da bodo uporabniki, združeni v katerikoli posebni izobraževalni skupnosti vzajemno po enakih merilih
zagotavljali sredstva za svoje celotne izobraževalne potrebe tako za izobraževanje v skupnosti in za izobraževanje, ki
poteka v drugih skupnostih. S tem bo tudi usklajevanje planov
v Izobraževalni skupnosti Slovenije in medsebojno sodelovanje posebnih izobraževalnih skupnosti pri sprejemanju vzgojnoizobraževalnih programov dobilo svojo pravo vlogo, saj bo
vsaka planska in programska odločitev dobila tudi svojo ugotovljeno ceno in zavezance.'
Glede na potrebna sredstva za programe posameznih posebnih izobraževalnih skupnosti in dohodek uporabnikov je
opazna zlasti razlika med gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi -> predvsem zaradi višje izobrazbene sestave zaposlenih in manjših dohodkovnih možnosti uporabnikov. Verjetno bo zlasti na tem področju smotrno dograjevati vzajemnost, saj bi zagotavljanje vseh teh sredstev v cenah storitev
povzročilo nesorazmeren porast cen (npr. v kulturi) in tako še
povečalo znane težave v zagotavljanju pogojev za delo teh
dejavnosti.
Usmerjeno izobraževanje ne prispeva le k razvoju posameznih panog ali posameznih tetneljnih organizacij, ampak tudi k
splošnemu razvoju družbe in dvigu produktivnosti dela, zato
bo tudi v bodoče utemeljen določen prispevek vseh uporabnikov v Izobraževalni skupnosti Slovenije kot izraz odgovornosti za splošne in skupne potrebe izobraževanja v družbi.
V Izobraževalni skupnosti Slovenije in posebnih izobraževalnih skupnostih se je sicer že prič elo delo na proučevanju in
ugotavljanju medsebojnih obveznosti, potrebno pa bo še ob1. V ilustracijo navajamo prispevne stopnje, ki so letos določene po posameznih posebnih izobraževalnih skupnostih (upoštevaje 40% vzajemnost) in stopnje
kakršne bi morale biti, če bi v vsaki skupnosti pokrivali vse planirane potrebe
brez vzajemnega združevanja:
Posebna izobraževalna skupnost za:
za leto 1981 stopnja, ki bi bila
planirana stop. s potreb, brez
40% vzaj. združ. vzajemnega
združev.
1. agroživilstvo
1,60
1,60
2/gozdarstvo
1,13
0,92
3. rudarstvo in geologija
1,75
0,85
4. metalurgija in kovinarstvo
1,70
1,32
5. kemija, farm., gum. in nekovine
1,43
0,81
6. elektro stroko
1,62
1,59
7. gradbeništvo
1,06
1,10
8. lesarstvo
1,09
0,62
9. tisk in papir
0,82
0,43
10. tekstilna stroka
1,22
0,82
11 usnjarsko in predelov, stroko
1,15
0,58
12. promet in zveze
1,03
0,61
13. blagovni in denarni promet
1,12
1,26
14. gostinstvo in turizem
2,05
1,95
15. družboslovno usm.
1,87
2,09
16. zdravstvo
2,56
3,56
17. pedagoško usm.
2,34
4,77
18. kulturo
2,85
5.29
Vsi uporabniki poleg tega združujejo za skupne naloge še sredstva v Izobraževalni skupnosti Slovenije po stopnji 0,22.
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sežno strokovno delo in sporazumevanje pri usklajevanj
elementov planov - zlasti planov vpisa in mreže šol - in
programskih zasnov. Zato bo nujno treba pospešiti družbeno
politič no in samoupravno aktivnost, da se ti odnosi čimprej
dogradijo tako, da bodo izražali odgovornost vsake temeljne
organizacije za svojo celotno kadrovsko reprodukcijo in
hkrati preprečevali možno zapiranje posameznih strok in področij izobraževanja v ožje grupacije.
Ob razčiščevanju medsebojnih odnosov med PIS pa se
bodo pokazali nekateri problemi, ki so bili doslej zaradi prelivanja dela sredstev med njimi zabrisani. Dosedanje razprave
opozarjajo zlasti na naslednje:
Zaradi višje kadrovske strukture in večjih stroškov izobraževanja bodo obveznosti uporabnikov na nekaterih področjih
dela bistveno večje od drugih. To se kaže že sedaj v precej
različnih stopnjah, ob razčiščevanju medsebojnih odnosov in
doslednem ugotavljanju stroškov kadrovske reprodukcije se
bodo te razlike predvidoma povečale tako, da bodo izrazito
visoke v skupnostih oziroma pri uporabnikih z nizko dohodkovno zmogljivostjo in dragim izobraževanjem (n. pr. druž
bene dejavnosti).
Za zdaj je tudi še nejasno, kakšni bodo v posameznih PIS
učinki zaostrenih gospodarskih razmer. Po veljavnih predpisih temeljne organizacije, ki poslujejo z izgubo, poračunajo
tudi že vplačane prispevke - kar bi lahko v posameznih
primerih ogrozilo izvajanje izobraževanja oziroma bistveno
povečalo obveznosti,drugih članov skupnosti, ker se v obstoječem sistemu nalem področju ne oblikujejo nobene rezerve.
Spremenjene dohodkovne možnosti uporabnikov in družbeni stabilizacijski ukrepi so že letos pomembno zmanjšali s
plani predvidena sredstva, zato bodo potrebne ustrezne spremembe planskih aktov. Izpadle bodo vse večje investicije
(razen manjših adaptacij pretežno iz sredstev amortizacije),
opremljanje specialnih učilnic bo treba odložiti na daljše
obdobje, pa tudi osebni dohodki delavcev v srednjih in visokih šolah bodo še zaostajali. S tem pa tudi nastajajo razmere,
ko bi vsako nadaljnje zmanjševanje sredstev za to dejavnost
terjalo bodisi krčenje sprejetih programov in obsega vpisa ali
pa resno znižanje sedanjih standardov izobraževanja. To pa bi
vsekakor resno ogrozilo cilje reforme izobraževanja, zato bo
neobhodno s selektivnim pristopom zavarovati nujni obseg
porabe na tem področju in s tem omogočiti izpeljavo usmerjenega izobraževanja, kar je tudi ena izmed prednostnih nalog
družbenega plana SRS.
2. Organiziranje posebnih izobraževalnih
skupnosti
Sklepanje samoupravnih sporazumov o ustanovitvi posebnih izobraževalnih skupnosti in o temeljih planov teh skupnosti tudi kaže na zaostajanje pri opredeljevanju izobraževalnih
interesov v temeljnih organizacijah in skupnostih. Velika večina uporabnikov se je sicer vključ ila v posebne izobraževalne
skupnosti v skladu s prič akovanji glede na' podiočje dela
oziroma stroko, precej uporabnikov pa se je opredelilo tudi
drugače - praviloma v skladu z dohodkovnimi povezavami v
okviru DO in SOZD, v posameznih primerih pa morda tudi
zaradi vpliva različ nih prispevnih stopenj. Določeno število
organizacij in skupnosti pa se do danes ni vključ ilo v nobeno
posebno izobraževalno skupnost, oziroma ni pristopilo k samoupravnim sporazumom o temeljih plana, čeprav jih zakon
k temu zavezuje (35. člen zakona o svobodni menjavi dela na
področju vzgoje in izobraževanja). Te organizacije zaenkrat
tudi ne plačujejo prispevkov nobeni skupnosti. Za tovrstno
kršitev zakona niso predpisane sankcije in tudi ni bil sprejet
intervencijski zakon tako kot v prejšnjih letih, zato ostaja
zaenkrat odprto, kako uveljaviti navedeno zakonsko določbo.
Vključ evanje v ustrezne posebne izobraževalne skupnosti
se še nadaljuje. Vse posebne izobraževalne skupnosti imajo
oblikovane samoupravne sporazume o ustanovitvi, morale pa
bodo še intenzivirati dograjevanje določb teh sporazumov in
statutov tako, da bodo v največji možni meri odražale2 specifike posameznih posebnih izobraževalnih skupnosti. V teh
2. Izhodišča in pripombe za dopolnjevanje določb samoupravnih sporazumov o
ustanovitvi je že izoblikovala skupina delegatov za proučitev samoupravnih
sporazumov in statutov SIS s področja družbenih dejavnosti za območje republike pri Skupščini SRS ob obravnavi nekaterih samoupravnih sporazumov o
ustanovitvi, ki so bili že predloženi Skupščini za pridobitev soglasja.
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aktih bo zlasti potrebno opredeliti vzgojno-izobraževalne potrebe in interese, ki jih bodo člani zadovoljevali s svobodno
menjavo dela v skupnosti in neposredno ter tiste interese, ki
jih bodo zadovoljevali v drugih skupnostih. Izpopolnjevati bo
potrebno tudi določbe o planiranju in usklajevanju planskih
aktov ter v skladu z zakonom določiti tiste elemente v planskih aktih, ki jih je treba obvezno usklajevati med posebnimi
izobraževalnimi skupnostmi, z občinskimi izobraževalnimi
skupnostmi ter v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
Priprava teh aktov kaže, da je oblikovanje teh določb težavna naloga, saj gre za povsem novo področje, kjer bo
marsikje šele praksa pokazala, katere ponujene rešitve so
najustreznejše. Vsekakor pa so zaenkrat najpomembnejše
slabosti pri vzpostavljanju in delovanju delegatskega sistema,
ki nima še povsod ustrezne opore v izoblikovanih stališčih
delegacij in organov upravljanja v temeljnih organizacijah in
skupnostih. Napredek v razvoju in delovanju delegatskega
sistema je deloma sicer odvisen tudi od ustreznih organizacijskih izpeljav v samoupravnih aktih skupnosti, v bistvu pa ga
vendarle omejujejo pomanjkljivo izraženi izobraževalni interesi v temeljnih organizacijah in skupnostih.
Po podatkih strokovne službe Izobraževalne skupnosti Slovenije je do 22. 9. 1981 pristopilo k samoupravnim sporazumom o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti
6267 organizacij in skupnosti s 707.425 delavci, kar predstavlja 84% vseh organizacij oziroma 91% vseh delavcev.
Po istih podatkih pa je še 553 oziroma 7% organizacij s
44.459 oziroma 6% delavcev, ki sicer plačujejo prispevek
ustreznim skupnostim, vendar še niso dokončale formalnega
postopka za pristop k sporazumom tako, da je še ostalo 697
oziroma 9% organizacij s 25.633 oziroma 3% delavci, ki se
niso vključili v nobeno posebno izobraževalno skupnost. Kot
je razvidno iz teh podatkov med temi prevladujejo manjše
organizacije in skupnosti, relativno največ pa jih je na področju posebne izobraževalne skupnosti za družboslovje, ki
se je tudi zadnja ustanovila.
Sklenjeni sporazumi pokrivajo vsa področja usmerjenega
izobraževanja, zato ni ogroženo izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, pač pa delavci organizacij in skupnosti, ki
še niso pristopile, nimajo možnosti vplivati na oblikovanje
programov in na piane izobraževanja, obremenitve tistih, ki so
pristopili, pa so zaradi izpada dela prispevkov neutemeljeno
večje. Treba bi bilo spodbuditi vključitev vseh zavezancev v
ustrezne posebne izobraževalne skupnosti in v to akcijo vključiti poleg upravnih organov, pristojnih za nadzor zakonitosti,
tudi družbene pravobranilce samoupravljanja ter v skrajnih
primerih predlagati skupščinam družbeno politič nih skupnosti tudi začasne ukrepe družbenega varstva.
Ob usklajevanju delovanja obstoječih posebnih izobraževalnih skupnosti se pojavljajo tudi nekatere pobude za združevanje programsko sorodnih posebnih izobraževalnih skupnosti drugim zaradi lažjega usklajevanja programov in planov,
pa tudi zaradi premagovanja težav, ki izhajajo iz motenj v
reprodukcijskem procesu (pojavi izgub) ali neenakih pogojev
v pridobivanju dohodka.
3. Samoupravna organiziranost izobraževalnih
organizacij
Na podlagi zakona o usmerjenem izobraževanju so bile vse
izobraževalne organizacije dolžne uskladiti svoje samoupravne splošne akte, srednje šole pa morajo pri tem upoštevati tudi sprejeto mrežo in prilagoditi svojo samoupravno
organiziranost določbam družbenega dogovora o načelih in
merilih za razporeditev vzgojnoizobraževalnih programov.
Usklajevanje poteka sorazmerno počasi, saj je to svojo
dejavnost doslej izpolnil le del izobraževalnih organizacij. Pri
usklajevanju samoupravne organiziranosti srednjih šol v številnih primerih prihaja do nekaterih odstopanj od sprejetih
izhodišč in temeljnih načel usmerjenega izobraževanja. Ta
odstopanja se kažejo zlasti v združevanju vseh ali več dosedanjih srednjih šol, ki izvajajo programe povsem različ nih usmeritev na območju posamezne občine, v enovite delovne organizacije; pogosto pa sklišajo vanje vključ evati tudi delavsko
univerzo in celo osnovno šolo. Takšne neprouč ene integracije, pri katerih dosedanje samostojne izobraževalne organizacije s povsem različ nimi programi postanejo le notranje
organ^acijske enote v okviru enovite delovne organizacije,
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pa lahko zelo ovirajo ali celo onemogočajo vzpostavljanje in
razvoj novih družbeno-ekonomskih odnosov, zlasti uveljavljanje neposredne svobodne menjave dela in vpliva uporabnikov
na Jzvajanje posameznih vzgojnoizobraževalnih programov,
otežkočajo pa tudi uveljavljanje nove vloge in položaja uč encev _v usmerjenem izobraževanju. Hkrati pa takšno združevanje šol tudi zavira sodelovanje in povezovanje izobraževalnih
organizacij, ki izvajajo programe istih ali sorodnih usmeritev,
zlasti še zaradi usklajevanja izvajanja teh programov in
usmerjanja učencev med izobraževanjem. Žal se organi občinskih skupščin, ki so odgovorni, da ob dajanju soglasij na
statusne spremembe in na statute preverjajo skladnost teh
aktov z zakonom, ne zavzemajo dovolj odločno za uveljavljanje zakonskih usmeritev, v posameznih primerih pa se pojavljajo celo kot pobudniki takih neustreznih organizacijskih
rešitev.
Številne težave in nejasnosti pri usklajevanju samoupravne
organiziranosti zlasti srednjih šol se pojavljajo tudi v zvezi s
številnimi dislociranimi oddelki, ki jih določa sedanja mreža.
Čeprav so dislocirani oddelki sestavni del matič ne šole, ki jih
organizira in se morajo.upoštevati pri oblikovanju njene samoupravne organiziranosti, pa pri tem izstopa protislovje
glede položaja učencev, ki imajo status uč enca matič ne šole
ter zanje veijajo samoupravni splošni akti te šole in morejo biti
vključeni v njeno upravljanje, dejansko pa so vključ eni v
življenje in delo šole, pri kateri je sedež dislociranega odde[ka.
ŠtevHne izobraževalne organizacije prav zaradi težav, ki jih
povzroča združevanje šol s povsem različnimi usmeritvami v
enovite delovne organizacije in mreža dislociranih oddelkov,
odlagajo uskladitev svoje samoupravne organiziranosti,
hkrati s tem pa tudi uskladitev svojega statuta z zakonom o
usmerjenem izobraževanju.
Tudi usklajevanje statutov višjih in visokih šol teče sorazmerno počasi in premalo zavzeto, na kar je v določeni meri
vplivalo tudi daljše usklajevanje nekaterih sistemskih vprašanj
v okviru obeh univerz in med njima (usklajevanje podrobnejših meril in pogojev ter postopkov za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter usklajevanje področij in
postopkov za pridobitev magisterija in doktorata znanosti). V
visokih šolah samih pa zaostaja opredeljevanje družbenoekonomskih odnosov, posebej še izpeljava načel za oblikovanje celovitega dohodka, kar je vse nujna podlaga za razvoj
svobodne menjave dela.
Posebne izobraževalne skupnosti v večini primerov tudi še
niso v skladu z zakonom delegirale delegatov uporabnikov v
svete srednjih in visokih šol. Predvidoma bo to opravljeno ob
izteku mandatne dobe sedanjim delegatom v svetih.
II. VPIS ZA ŠOLSKO LETO 1981/82
1.Usmerjanje vpisa
Srednje, višje in visoke šole so letos prvič izvedle vpis v
začetni letnik po novih predpisih ob široki družbeni akciji
usmerjanja. V primerjavi s prejšnjimi leti je bil dosežen znaten
napredek pri usmerjanju v izobraževanje za potrebe proizvodnje zlasti v srednjem izobraževanju. Napredek bi lahko bil še
večji, če ne bi bilo nekaterih začetnih težav.
Obseg predvidenega vpisa in razmestitev programov srednjega izobraževanja po šolah sta bila sprejeta tik pred objavo
razpisa. Istočasno so bile objavljene tudi programske zasnove
srednjega izobraževanja in programi za pridobitev srednje \
izobrazbe, kar je otežkočalo akcijo usmerjanja v času pred \
razpisom. Šele z razpisom so bili kandidati podrobno sezna- i
njeni s predvidenim obsegom vpisa, s pogoji za vpis in s l
pogoji za vključ itev v posamezne smeri izobraževanja. Pro- >
gramske zasnove za visoko izobraževanje še niso izdelane,
zato učenci pri odločanju za vpis ppvsod še niso imeli pregleda nad možnostmi, ki jih posamezni programi nudijo za
nadaljevanje izobraževanja. Informacije o možnostih vključ e- ;
vanja v programe visokega izobraževanja pa bodo ostale le
okvirne dotlej, ko bodo sprejete programske zasnove za visoko izobraževanje, predvidoma v letu 1982.
Te pomanjkljivosti so zmanjšale kvaliteto usmerjanja. Kljub
temu letošnji vpis kaže nekatere bistvene premike v razmerjih
med posameznimi področji srednjega izobraževanja, tako, da
se vpis v precejšnji meri pokriva s planiranimi razmerji. Pri 18
priloga poroč evalca

usmeritvah (od 39) je vpis usklajen z razpisom. V 10 usmeritvah je planirani vpis sicer nekoliko presežen, vendar bistveno
le pri železniškem prometu, kar pa glede na odsedanjo deficitarnost tega področja ni zaskrbljujoče. V usmeritvah, v katerih
se učenci izobražujejo za potrebe prednostnih panog našega
nadaljnjega gospodarskega razvoja, vpis skoraj v celoti obsega predvideno število, le v metalurgiji je doseženo komaj
69% predvidenega vpisa, na področju agroživilstva pa 85%,
pa tudi na teh dveh področjih je letošnji vpis bistveno večji kot
prejšnje leto (metalurgija za 130, to je 71% učencev več,
agroživilstvo pa 195, to ie 19% učencev več).
Za proizvodne usmeritve se je zanimanje povečalo, vendar
prav zaradi primanjkljaja v teh usmeritvah ni bilo v celoti
doseženo zastavljeno razmerje med proizvodnimi in neproizvodnimi usmeritvami, čeprav je bistveno boljše od lanskega
(64 : 36, lani pa 58 : 42). Vzrok za premajhen interes mladine
za proizvone usmeritve je v še vedno podrejenem položaju
proizvodnega dela tako glede pogojev dela in nagrajevanja
kot tudi glede družbenega vrednotenja tega dela nasploh.
Na nekatera tradicionalno deficitarna področja se je v letošnjem letu vpisal večji delež mladine iz SR Slovenije kot prejšnja leta, vendar je doseganje načrtovanega vpisa v teh usmeritvah še vedno v precejšnji meri odvisno od priliva uč encev iz
drugih republik. Od skupnega števila vpisanih novincev je v
rudarstvu in geologiji 67,5%, v gradbeništvu 27,8%, v gostinstvu in turizmu 10,5°/o, v kovinarstvu in metalurgiji (pretežno v
gumarstvu) 6% uč encev iz drugih republik. Celotno število
novincev iz drugih republik pa je v letošnjem letu za polovico
manjše kot prejšnja leta, kar kaže na to, da bodo lahko
navedena področja vse manj računala na priliv učencev iz
drugih republik. Zato bomo morali v organizirani družbeni
akciji usmerjanja storiti bistveno več za usmerjanje naše mladine v deficitarne poklice na teh področjih tudi zaradi tega,
ker izkušnje kažejo, da se uč enci iz drugih republik po končanem šolanju v precejšnjem številu zaposlujejo v matič nih
republikah in se z njihovim vključevanjem v srednje šole v
Sloveniji marsikdaj rešuje kadrovski problem deficitarnih področij le navidezno.
Družbena akcija usmerjanja je bila letos v skladu z zakonom
zasnovana veliko širše kot doslej. Zelo pomemben je bil
prispevek intenzivnega poklicnega usmerjanja v osnovnih
šolah ter sodelovanje organizacij združenega dela in skupno. sti za zaposlovanje. Občinske in posebne izobraževalne skupnosti so po medsebojnem usklajevanju izoblikovale predloge
obsega in razmestitve vpisa, ki so bili usklajeni v Izobraževalni
skupnosti Slovenije. Skladnejše načrtovanje vpisa s številom
učencev v zaključnem razredu osnovnih šol in povečanje
izobraževalnih zmogljivosti za proizvodne usmeritve v novi
mreži šol, vse to je pomembno prispevalo k uspešnemu
usmerjanju, čeprav se v vseh primerih ni bilo mogoče izogniti
omejitvam vpisa.
V akcijah usmerjanja so sodelovali tudi organi družbenopolitič nih skupnosti, zlasti pa družbenopolitič ne organizacije.
Pri občinskih izobraževalnih skupnostih in ponekod tudi na
medobčinski ravni so akcije, usklajevali v koordinacijskih odborih za usmerjanje vpisa, v republiki pa v koordinacijskem
odboru za poklicno usmerjanje pri Izobraževalni skupnosti
Slovenije.
2. Vpis v 1. letnik srednjih šol
Srednje šole so izvajale vpis v 1. letnik po postopku, določenem s pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa. Vpis je bil
zaključen 15. septembra. Na ta dan je v 1. letnik programov
srednjega izobraževanja bilo vpisanih 29.683 mladine in 1.978
odraslih za izobraževanje ob delu. Podrobnejši podatki o
razpisu, prijavsih za vpis in realiziranem vpisu po usmeritvah
in po posebnih izobraževalnih skupnostih so razvidni iz tabele.
Primerjava števila vpisanih uč encev s številom učencev
osmih razredov v šol. 1.1980/81 (27.004) kaže določen presežek. Ta presežek tvorijo predvsem ponavljalci prvega letnika
(1.148) in uč enci iz drugih republik (1.519) ter nekaj otrok
naših delavcev, ki so se vrnili iz tujine. Ti podatki pa tudi
kažejo, da praktič no celotna generacija, ki je končala osnovnošolsko obveznost, nadaljuje izobraževanje.
V času med prijavo za vpis in vpisom se je preusmerilo več
kot 10% prijavljenih kandidatov - pretežno ženska mladina.
priloga poroč evalca

Omejitev vpisa je objavilo le 15 šol za okrog 5% prijavljenih
kandidatov. Odklonjenih pa je bilo vsega le 381 kandidatov
kar je komaj 1,5% od vseh vpisanih. Ti so se vključili v druge
šole. ki so imele še prosta mesta.
Ob izvajanju usmerjanja in vpisa po novih predpisih so se
pojavljale kritike na ureditev, da je po izteku prijavnega roka
možna le preusmeritev na šolo, kjer je bilo manj prijav od
razpisanega števila. To pa so bile največkrat šole proizvodnih
usmeritev. Taka ureditev temelji zlasti na izkušnji visokih šol,
kjer so se odklonjeni kandidati navadno vpisovali v šole sorodnih, toda še vedno neproizvodnih usmeritev, kjer ni bilo
omejitev in je zato vpis *narastel preko vseh možnosti in
potreb. Po zakonu o usmerjenem izobraževanju je omejitev
vpisa izjemen ukrep, sklep o omejitvi pa mora biti sprejet
najkasneje 3 mesece pred prič etkom šolskega leta..Rešitev, ki
bi dopuščala preusmerjanje po izteku roka za omejitev tudi na
šole, ki imajo že polno število prijav, bi ustvarjalo situacije, ko
bi morale take šole naknadno uvesti omejitev vpisa, kar pa po
zakonu ni možno. Poleg tega pa bi taka rešitev pomenila
uvajanje negativne selekcije za deficitarne usmeritve, kar pa
za nobeno področje dela ne more biti ustrezna pot za zadovoljevanje kadrovskih potreb. Vsi programi srednjega izobraževanja pa so grajeni tako, da omogočajo pridobitev ustreznih
znanj tudi za nadaljnje izobraževanje, zato v novem sistemu ni
več razloga za dosedaj splošno razširjeno mnenje, da samo
nekatere srednje šole vodijo do najvišje izobrazbe.
Vpis je omejilo 5 šol za zdravstveno, 5 šol za naravoslovnomatematič no, 2 šoli za pedagoško in po ena za kulturno, PTT
promet in elektrotehniško usmeritev ter v usmeritvi za osebne
storitve. Od teh je omejilo vpis 7 šol v Ljubljani in 2 v Mariboru, med programi, za katere so bile sprejete omejitve, pa
prevladujejo tisti, v katere se zaradi tradicije vključuje predvsem ženska mladina.
3. Vpis v 1. letnik višjih in visokih šol
V primerjavi s številom vpisanih v zadnjih dveh letih je bilo
letos število razpisanih mest nekoliko nižje (vpis 1979/80 14.493, 1980/81 - 13.944; razpis 1981/82 - 12.334). Višje in
visoke šole so v skladu z dogovorom v posebnih izobraževalnih skupnostih razpisale 24 študijskih programov manj kot
leto poprej (1980/81 - 162, letos 138).
V nekaterih študijskih smereh se je prijavilo bistveno več
kandidatov, kot je bilo razpisanih mest. Višje in visoke šole
niso dovolj aktivno izvajale usmerjanja in preusmerjanja in so
se zato v več primerih morale odločiti za omejitev vpisa.
Omejitev vpisa je predlagalo 18 višjih in visokih šol za 51
študijskih programov (od 138). Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju
dal soglasje k omejitvi le za 26 študijskih programov (lani za
10 študijskih programov od predlaganih 13 omejitev). Devet
višjih in visokih šol je po posvetu (12. junija 1981) z Republiškim komitejem za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo
in ustreznimi posebnimi izobraževalnimi skupnostmi za 25
študijskih programov.po uskladitvi v Izobraževalni skupnosti
Slovenije in po oceni, da število kandidatov, ki izpolnjujejo
pogoje za vpis, ni več bistveno večje od predvidenega števila
razpisanih mest, umaknilo predloge o omejitvi vpisa. Višje in
visoke šole, ki so omejile vpis, so izbor prijavljenih kandidatov
izvedle na podlagi objavljenih meril.
Podatki o vpisu v prvi letnik - pri tem so izločeni ponavljalci
- kažejo, da ja število prvič vpisanih študentov za 8% manjše
kot je bilo razpisanih mest.
Podatki o razpisu in vpisu ža posamezna področja študija
kažejo, da niso bila zasedena vsa razpisana mesta v naravoslovno-tehniških ter družboslovnih in kulturnih smereh, več
kot je bilo razpisano, pa je vpisanih na medicinskem in pedagoškem področju študija. Precej razpisanih mest na družboslovnem in kulturnem področju za mladino ni bilo zasedenih,
kar kaže, da se zmanjšuje pritisk mladine za izobraževanje v
družboslovnih in kulturnih smereh.
Primerjava vpisa v šolskem letu 1981 /82 z vpisom v šolskem
letu 1980/81 kaže, da se je vpis na naravoslovno-tehniške
smeri povečal (od 34,5% na 37,4%) v šolskem letu 1981/82.
Zmanjšal se je vpis na pedagoške smeri (od 22,0% na 17,3%),
kar je tudi posledica omejitev vpisa na obeh pedagoških
akademijah v 5 študijskih programih, filozofski fakulteti v 8
študijskih programih in na visoki šoli za telesno kulturo. Vpis
na družboslovnem in kulturnem področju je ostal nespremenjen.
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4. Vpis v izobraževanje ob delu
Podatki o vključ evanju odraslih v 1. letnik srednjega izobraževanja kažejo na slab odziv že zaposlenih delavcev za izobraževanje ob delu po novih programih. Realiziran skupen
obseg'vpisa znaša komaj 50% lanskega vpisa, čeprav so
uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih z razpisom
predvideli 2.5 kratno povečanje lanskega vpisa.
Tudi vpis odraslih v prvi letnik višjih in visokih šol jeza 17%
manjši, kot je bilo razpisanih mest. Največ nezasedenih razpisanih mest je na naravoslovno-tehniškem področju (na 1396
razpisanih mest v naravoslovno-tehniških smereh se je vpisalo le 681 udeležencev za študij, ob delu). Interes za izobraževanje ob delu na naravoslovno-tenniško področje torej zaostaja za potrebamizdruženega dela, saj so letos šole na tem
področju bistveno'povečale število vpisnih mest za študij ob
delu.
Zadnja leta se pri vpisu v prve letnike višjih in visokih šol
zmanjšuje delež študentov ob delu, saj se je od šolskega leta
1978/79, ko je znašal 40,4%, zmanjšal na 27,3% v šolskem
letu 1981/82. Vpis ob delu v naravoslovno-tehniških smereh
ostaja v zadnjih letih na približno enaki ravni, okrog 23%;
zmanjšalo se je število vpisanih ob delu na družboslovje od
2.640 v šolskem letu 1980/81 na 1.938 v šolskem letu 1981/82,
pri čemer se je zmanjšal vpis zlasti v Visoki-ekonomskokomercialni šoli, Višji upravni šoli, Višji pravni šoli in Visoki
šoli za organizacijo dela, in sičer od 2.250 na 1.477.
Tolikšno zmanjšanje izobraževanja ob delu gre tako v srednjem kot v visokem izobraževanju na račun zlasti manjšega
vpisa v neproizvodne usmeritve izobraževanja, pri čemer pa
se ni ustrezno povečal vpis v proizvodne usmeritve. Vzroki
manjšega zanimanja za izobraževanje ob delu so zlasti naslednji:
- v samoupravnih sporazumih o temeljih planov posebnih
izobraževalnih skupnosti je zlasti za neproizvodna področja
opredeljen bistveno manjši obseg izobraževanja, kot je bil
doslej;
- zaradi uvedbe novih programov je izostal vpis v komercialne šole, ki so bile doslej namenjene skoraj izključno izobraževanju ob delu;
- zmanjšujejo se možnosti za zaposlovanje na neproizvodnih področjih, kar bistveno zmanjšuje motivacijo za prehajanje iz proizvodnih v neproizvodne poklice, ki je bilo značilno
za zadnje obdobje;
- zaradi zaostrenih gospodarskih razmer se vse manj posameznikov odloča za vključ evanje v izobraževanje ob delu,
zlasti ker je to izobraževanje povezano tudi z dodatnimi stroški; tudi OZD so vse manj pripravljene prevzemati materialne
obveznosti v zvezi z izobraževanjem njihovih delavcev;
- organizacije združenega dela zelo malo ali sploh še ne
izpolnjujejo določbe 33. člena zakona o usmerjenem izobraževanju, ki jih zavezuje, da najmanj enkrat letno objavijo vrste
vzgojnoizobraževalnih programov, po katerih bodo omogočale izobraževanje iz dela aii ob delu; to je predvsem razlog,
da se obseg vpisa v izobraževanje ob delu v proizvodnih
usmeritvah ni ustrezno povečal.
5. Štipendiranje
Na področju štipendiranja se je z naknadnim razpisom sicer
precej popravilo prvotno zelo neugodno stanje glede števila
razpisanih kadrovskih štipendij. Z.akcijo skupnosti za zaposlovanje ter družbenopolitič nih organizacij se je število razpisanih kadrovskih štipendij dvignilo na okrog 21.000, kar je za
okrog 4.000 več, kot jih je bilo razpisanih v skupnem razpisu v
marcu 1981, vendar pa je število vseh razpisanih štipendij za
šolsko leto 1981/82 še vedno za 4.000 manjše kot prejšnje
leto. Tako zmanjšanje je gotovo posledica zaostrenih pogojev
gospodarjenja in zmanjšanega zaposlovanja, kar se kaže zlasti v bistvenem zmanjšanju števila štipendij za neproizvodne
poklice.
Iz Titovega sklada je bilo razpisanih 263 štipendij, 144 za
mlade delavce in 119 za otroke delavcev. Podeljenih pa je bilo
215 štipendij in sicer 80 mladim delavcem (58 za študij ob delu
in 22 za študij iz dela), 40 učencem in.95 študentom.
Štipendijska razmerja ostajajo zaenkrat edina oblika povezovanja organizacij združenega dela s posameznim udeležencem usmerjenega izobraževanja: Za .učinkovito usmerjanje in
tesnejše povezovanje izobraževanja in dela pa bo treba razviti
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še druge vrste pogodbenih odnosov med organizacijo združenega dela in posameznim udeležencem izobraževanja, kar
30. člen zakona o usmerjenem izobraževanju že implicira. V
teh odnosih bi se lahko širše urejale medsebojne pravice in
obveznosti, povezane zlasti z uresničevanjem dela vzgojnoizobraževalnega programa v organizaciji združenega dela uporabnika, z uresnič evanjem posameznih pravic in obveznosti iz dela oziroma pri vključevanju v delo po končanem
izobraževanju. Štipendijsko razmerje bi lahko bilo v posameznih primerih vključeno v te pogodbene odnose. Zato bo potrebno pri spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih
razmerjih predvideti možnost sklepanja posebne pogodbe
med udeležencem izobraževanja in delavci temeljne organizacije združenega dela.
!!!. POTEK PRIPRAV V IZOBRAŽEVALNIH
ORGANIZACIJAH ZA IZVAJANJE
PROGRAMOV V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU
1. Izvajanje novih programov v prvih letnikih
V vseh srednjih šolah v SR Sloveniji ter v delavskih univerzah in izobraževalnih centrih, ki v skladu s sprejeto razmestitvijo programov, izvajajo programe za pridobitev strokovne
izobrazbe v srednjem izobraževanju, se je izobraževanje v
prvih letnikih začelo po novih programih. Pouk se je na vseh
šolah začel v prvem tednu septembra. Delo je uspešno steklo,
čeprav šole še sproti izpopolnjujejo organizacijo dela. Med
drugim še niso vse šole pred začetkom dela v šolskem letu
sprejele letnih delovnih načrtov, čeprav so jih v osnutkih
pripravile in po njih tudi delajo, iz obiskov v šolah lahko
zaključ ujemo, da je priprava teh načrtov kasnila zlasti zaradi
dogovarjanja šol z OZD o razporejanju izvajanja proizvodnega
dela in delovne prakse med šolskim letom. To je tudi razlog,
da večina srednjih šol še ni določila razporeditve dela v
šolskem letu (koledarja) in ga posredovala v usklajevanje
skupščinam občin.
Izobraževanje poteka po skupno 88 programih od 98 sprejetih programov v srednjem izobraževanju. Temeljni razlogi za
to so odločitve v PIS, da izobraževanja za področja dela, na
katerih so potrebe manjše oziroma občasne, ne bodo razpisovali vsako šolsko leto. Med programi, za katere ni bil objavljen
razpis, so tudi skrajšani programi srednjega izobraževanja,
kar kaže, da se uporabniki in izvajalci izobraževanja pri izvajanju praktične politike odločajo za izobraževanje delavcev za
zahtevnejša dela in naloge v okviru posamezne usmeritve. To
se je potrdilo tudi pri izvedbi vpisa. Izobraževalne organizacije, ki zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov
niso mogle oblikovati predvidenega števila oddelkov za
izvedbo skrajšanih programov srednjega izobraževanja, so
učence pri vpisu usmerile v programe srednjega izobraževanja v isti usmeritvi. Zato je na vseh šolah v tem šolskem letu
vključenih v izobraževanje po skrajšanih programih bistveno
manj kandidatov, kot je bilo predvideno z razpisi za vpis
(razpis za mladino 1837, vpis1208; za odrasle pa se je na 2089
razpisanih mest vpisalo le 576 kandidatov), čeprav je ta vpis v
poprečju kar trikrat večji, kot je bil v zadnjih letih vpis v šole
po zakonu o poklicnem izobraževanju, ki ustrezajo novim
skrajšanim programom. Tudi za nadaljevalne programe lahko
ugotavljamo, da se je vanje vpisalo manj delavcev, kot je bilo
predvideno z razpisom za vpis, saj se je na 1201 razpisano
mesto vpisalo le 312 kandidatov, ki pa se v skladu s pogoji za
vključ itev v izobraževanje vsi izobražujejo ob delu ali iz dela.
Težišče izobraževanja tudi po novih programih ostaja na
programih srednjega izobraževanja, ki ustrezajo dosedanjim
poklicnim, tehniškim in drugim srednjim šolam, šaj se je v te
programe na 29.170 razpisanih mest vpisalo 23.475 kandidatov, kar pa je 90% vseh vpisanih v srednje izobraževanje v tem
šolskem letu.
2. Spremljanje in vrednotenje izvajanja
vzgojnoizobraževalnih programov
Učitelji v srednjih šolah ugodno ocenjujejo kvaliteto novih
učnih načrtov v programih, zlasti aktualnost oziroma sodobnost vsebin, večji poudarek na eksperimentalnem delu, aktivnem osvajanju znanja ter uporabi teoretič nega znanja v
praksi. Hkrati pa so učitelji kritični glede izvedljivosti posapriloga poroč evalca

PREGLED ŠTEVILA RAZPISANIH MEST, ŠTEVILA PRIJAV IN ŠTEVILA VPISANIH V 1. LETNIK
SREDNJEGA IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLSKO LETO 1981/82 PO USMERITVAH IN PiS
PIS in usmeritev
AGROŽIVILSTVO
- kmetijska
- veterinar
- kmet. str
- živilska
GOZDARSKA
RUDARSKO-GEOL
- rudarska
- geološka
METALURŠKA
KEM. - FARM. - GUM. - NEK.
- kemija
- farmacija
- gumarstvo
- nekovine
KOV PRED. IND:
ELEKTRO
- elektro
- računaln.
GRADBENA
- gradnje
- zaklj dej.
- gradb. meh.
- dimnikarstvo
- geodezija
LESARSTVO
TISK IN PAPIR
- grafična
- papirništvo
TFKSTILNA TEHNOLOG.
USNJ. PRED.-OBUTEV
- *usnj. pred.
- obutvena
DROMEt IN ZVEZE
- cest. promet
- želez. prom.
- PTT promet
- pomorstvo
EKONOMSKA
. GOST. in TURIZEM
ZDRAVSTVENA
KULT -UMET
PEDAGOŠKA
DRUŽBOSL.
NARAV.-MAT.
OSEBNE STOR.
Skupaj 1981/82
, Skupaj 1980/81
Skupaj 1979/80

Število razp-isanih mest
mladina
odrasli
1 470
960
120
90
300
120
570
510
60
454
870
570
60
90
' 150
6 270
3.130
2.800
330
2.350
1.717
325
130
30
148
810
300
210
90
1.230
240
90
150
1.080
510
210
180
180
' 3 932
1.470
1 200
654
1.405
1.991
1.116
• 345
~31~007
34.421
34.106

300
150
60
90
120
90
30
224
42-0
240
30
90
60
2.182
540
540
655
535
60
60
180
60
30
30
390
120
60
60
1 200
840
210
150
1410630
150
240
360
9.181

Indeks vpisa
St. prijav
Štev.vpisanih
Delež v
cel. št
mlad dne 15/9-81 \ glede na
cel. št
mlad
odr razp mlad
razp. mest dne 10/4.
1981
za mlad.
85
67
1,243
1.176
4,74
81
780
737
3 09
107
128
172
0.40
79
51
71
73
0.29
83
16
248
194
0.96
69
83
99
0.40
55
. 314
142
1,84
55
283
99
1.64
52
31
43
0,19
69
67
312
■ 174
1.46
. 99
45
858
613
2,81
114
45
649
434
1,83
113
68
89
0.19
34
32
28
0.29
73
109
62
0.48
94
597
5.911
4.913
20,22
103
48
3.217
3.113
10.09
•102
48
2.867
2.852
9.03
106
350
261
1.06
70
74
1.062
1.648
7.58
80
74
826
5.53
1.373
21
1.04
66
69
42
0,41
54
23
6
0.09
103
0,47
152
140
107
21
794
2,61
868
102
0,97
307
290
105
247
0,67
221
95
43
0.29
86
101
1.247
3,97
1.299
95
227
123
0,77
96
27
86
0.29
94
141.
96
0 48
94
570
1.017
992
3.48
81
445
• 414
1.64
372
135
238
0.67
283
106
125
292
191
0.58
72
129
90
0.58
105
400
4,140
3 661
12,69
93
26
1.087
4,74
1 367
112
3
3.87
1.346
1.773
103
518
675
2,11
106
1.716'
4.53
1.495
98
'60
1.694
6.42
1.946
100
1119
1.221
3,60
99
342
396
1.11
96
1.978
26.855
29 683
100 00
93
3 813
31 895
92
4,654
31.220

meznih učnih načrtov, saj ocenjujejo, da je vsebina v splošnem preobsežna in prezahtevna, kar lahko zlasti v prvih letnikih povzroči višjo stopnjo neuspešnosti uč encev, kot je bila
doslej. Menijo pa tudi, da so premalo usposobljeni za razvijanje novih metod in individualizacijo dela, opozarjajo pa hkrati,
da niso zagotovljeni ustrezni pogoji za kvalitetnejše delo. Šole
bi morale stalno spremljati uspešnost učencev ter jim svetovati pri izbiri smeri izobraževanja, ki ustreza doseženim rezultatom učencev, njihovim sposobnostim in interesom tako, da
bi na ustrezni stopnji zahtevnosti vsakdo lahko dosegel usposobljenost za vključ itev v delo. V vseh usmeritvah, kjer je bilo
to mogoče glede na nomenklaturo poklicev, so oblikovane
rešitve tako, da je. omogočeno prestopanje med programi
srednjega izobraževanja in skrajšanimi programi ter med
smermi v okviru teh programov.
V sedanjem kratkem času izvajanja pa še ni bilo mogoče
celpvito in argumentirano oceniti ter ovrednotiti novih propriloga poroč evalca

Delež
vpisa
mladih
4 19
2.63
0,43
0.24
0.84
0.28
1,06
0.96
0.10
1.05
2.89
2.19
0,22
0.11
0.37
19.93
10.84
9 66
.1.18
5.55
4,53
0 23
0.18
0.51
2.92
1 03
0.74
0 29
4.20
0 77
0.29
0 48
3,42
1.39
0 95
0 64
0 43
13.95
. 4.61
4 53
2,28
5 04
6.56
3.77
1,15
100,00

gramov, zato je Strokovni svet SRS z vzgojo in izobraževanje
skupaj s strokovnimi sveti SRS pripravil projekt spremljanja in
vrednotenja novih programov. V spremljanju programov bo
zagotovljeno proučevanje vseh sestavin novih programov še
zlasti pa tistih rešitev, o katerih so bila v pripravi programov
izražena različ na strokovna mnenja.
Spremljanje bo obsegalo prouč itev:
- predmetnikov, uč nih načrtov, učbenikov in drugih učnih
sredstev,
- pogojev za vključ evanje v izobraževanje, usmerjanje, napredovanje in prehodnost,
- izvajanja proizvodnega dela,in delovne prakse,
- uresnič evanje kulturnih, naravoslovnih, telesnovzgojnih
in obrambnih dejavnosti v srednjih šolah,
- samoupravne organiziranosti in mreže šol z vidika
zgradbe programov in smeri izobraževanja.
Načrti proučevainega dela, ki so jih pripravili nosilci spre9

VPIS V PRVI LETNIK VIŠJIH IN VISOKIH ŠOL V PRIMERJAVI Z RAZPISOM ZA VPIS IN PRIJAVAMI
ZA VPIS ZA ŠOLSKO LETO 1981/82
p

°d

Po razpisu
Redni
%Obdelu'
% Skupaj
%
N-T
3770 44.0. 1396 37.5 5166 43,0
M
350 4.0
60
2,0 410
3.0
1479 17.0 243
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Po prijavah
Redni
%Obdelu
% Skupaj
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2648 27,3 2186 52,0 4834
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Po vpisu
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100.0 #236 100.& 'Ž088 ;l00i0 11324MO90

Po posameznih področjih študija so upoštevane naslednje šole:
Naravoslovno-tehniško (N—T): VAŠ, VPOM, VTVŠ, VTŠ, BF, FAGG FE F NT FS
Medicinsko (M): VŠZD, MF
Pedagoško (P): PA Lj . PA Mrb, VŠTK, FF
Družboslovno-kulturološko (D-K): VPŠ, VŠSD, VUŠ, VEKŠ, VŠOD, AGL, AGRFT, ALU, EF, FSPN, PF
Podatki o vpisu, prikazani v tabeli, obsegajo novince, ki so se vpisali v šolskem letu 1981/82, in so vključeni v izobraževalni proces
ali služijo vojaški rok, brez ponavijalcev. V izobraževalni proces je v šolskem letu 1981/82 v 1. letnik vključ enih 13.742 študentov
(novinci brez študentov, ki služijo vojaški rok, študenti, ki so odslužili vojaški rok, in ponavljalci), od tega 9.958 rednih, 3.741 ob
delu in 43 iz dela: število ponavijalcev oziroma ponovno vpisanih je 1.422.
minjanja (delavci Pedagoškega inštituta, Filozofske fakultete
in Zavoda £.P.S /a.šolstvo), niso zasnovani le kot deskripcija
stanja, temveč tudi kot nadaljnje razvijanje strokovnih rešitev.
Vendar bi bilo treba še v večji meri pritegniti k aktivnemu
sodelovanju tudi učitelje v srednjih šolah.
Vse to bo omogočalo takojšnje spreminjanje tako samih
programov kot tudi njihovega uresnič evanja v šolah, če bi se v
okviru spreminjanja in vrednotenja programov ugotavljale
pomembnejše pomankljivosti.
3. Znač ilnosti novih programov z vidika
napredovanja uč encev
Med sprejetimi programi srednjega izobraževanja jih je
skoraj polovica (43,9%) oblikovanih tako, da obsegajo več
smeri izobraževanja, ki omegočajo učencem končati izobraževanje po dveh, treh ali štirih letih.
Ti programi se praviloma delijo na smeri v drugem letniku,
zato je v okviru vsakega takega programa vsebina prvega
letnika enotna za vse smeri izobraževanja. Sprejeti programi
torej še ne zahtevajo delitve učencev v oddelke po smereh
izobraževanja (ki ustrezajo bodisi dosedanjim poklicnim, ali
pa tehniškim šolah) že v prvem letniku. Večina srednjih šol
učencev prvih letnikov v letošnjem letu tudi še ni delila v
oddelke po. smereh izobraževanja. Le v posameznih šolah so
se odločili za takšno delitev, pri čemer so upoštevali zlasti
želje učencev izražene na prijavnici za vpis. Takšna praksa pa
ni skladna z intencami zakona o usmerjenem izobraževanju,
pa tudi ne z ureditvijo glede nepredovanja učencev v posamezno smer, ko se v skladu z 99. članom tega zakona lahko
določi tudi s kakšnim uspehom mora obvladati uč enec posamezne predmete in predmetna področja iz določenega letnika za napredovanje v določeni smeri izobraževanja. Zato je
pedagoška služba srednje šole opozorila na te neskladnosti v
organizaciji dela ter zahtevala, da so šole odpravile delitev
oddelkov na smeri, ko s programom v prvem letniku smeri še
niso predvidene.
Za večino srednjih šol pa je nova ureditev glede napredovanja učencev v letnik, v katerem se v posameznem programu
pojavi več smeri izobraževanja in se morajo uč enci pri napredovanju tudi poklicno opredeliti. Zato šole že sedaj opozarjajo na težave, ki bi utegnile spremljati napredovanje uč encev
sedanjih prvih letnikov v drugi letnik v naslednjem šolskem
letu. Načrt akcije vpisa v šolsko leto 1982/83 se prav zato ne
bo smel omejevati le na usmerjanje novincev, temveč bo treba
na novo razviti dejavnosti usmerjanja pri napredovanju uč encev letošnjih prvih letnikov in pri njihovem vključevanju v
posamezne smeri izobraževanja. Pri tem prehodu bo namreč
treba v največji meri angažirati vse nosilce družbene akcije
usmerjanja; že zlasti pa štipenditorje in druge organizacije
združenega dela uporabnikov. Prenašanje usmerjevalnih aktivnosti le na izobraževalne organizacije bi lahko v praksi
vodilo do rešitev, ko bi bile odločitve učencev za posamezen
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poklic ali skupino poklicev odvisne !e od doseženih ocen pri
posameznih predmetih. Obseg izobraževanja, ki so ga PIS
določile za posamezne smeri, bo dosežen z usmerjanjem
uč encev pri izbiri smeri, pa tudi med izobraževanjem v'naslednjih letnikih. Zato naj bi pri določanju števila oddelkov za
posamezne smeri upoštevali, da se bodo učenci preusmerjali
iz zahtevnejših v manj zahtevne - pogosto tudi deficitarne smeri tudi med izobraževanjem v drugem in tretjem letniku.
Odgovornost šole pa je, da jim svetuje pri prestopu v smer, v
kateri bodo lahko uspešno nadaljevali -in končali izobraževanje.
4. Priprave na izvajanje proizvodnega dela in
delovne prakse
Proizvodno delo učencev je sestavina vseh sprejetih programov srednjega izobraževanja in je za učence prvih letnikov
zasnovano tako, da se bodo najmanj za 10 delovnih dni
vključili v delo v organizacijah združenega dela. Obseg proizvodnega dela in delovne prakse se bo sicer iz letnika v letnik
povečeval, vendar bodo morale organizacije združenega dela
že v letošnjem šolskem letu sprejeti na proizvodno delo bistveno večje število učencev kot doslej. Zato so bile potrebne
dodatne priprave, da bi srednje šole in ustrezne organizacije
združenega dela zagotovile pogoje za izvajanje proizvodnega
dela v tem šolskem letu.
Po sprejetju učnih načrtov za izvajanje proizvodnega dela v
okviru posameznih proizvodnih dejavnosti, so posebne izobraževalne skupnosti in Gospodarska zbornica Slovenije začeli pripravljati samoupravne sporazume o medsebojnih pravicah in obveznostih Uporabnikov in izvajalcev pri skupnem
izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov. S temi sporazumi naj bi se opredelilo predvsem enotna načela in pogoje
za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse, na podlagi
katerih bodo posamezne šole in druge organizacije sklepale
medsebojne letne pogodbe, zato je treba pospešiti razprave
in sprejemanje sporazumov v PIS.
Kljub opravljenim obširnim pripravam za izvajanje proizvodnega dela, delovne prakse in praktič nega pouka ugotavljamo, da bodo morale Gospodarska zbornica, splošna združenja in PIS te priprave še pospešiti in jih izvajati bolj koordinirano. Doslej je izbranih več kot 1500 organizacij oziroma
obrtnikov, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje proizvodnega
dela in delovne prakse. Ta izbor je osnova za to, da se bodo
intenzivirale priprave, ki jih morajo neposredno opraviti organizacije združenega dela skupaj s šolami. Te priprave pa
obsegajo zlasti pripravo pogodb, oblikovanje izvedbenih načrtov, predvsem pa izbor del in nalog, ki jih bodo opravljali
uč enci ter dogovor o razporeditvi uč encev. Pri oblikovanju
izvedbenega načrta je treba zagotoviti, da se proizvodno delo
opravlja neposredno v delovnem procesu oziroma proizvodnem procesu.
Nekatere ocene opozarjajo, da so pri posameznih uč nih
priloga poroč evalca

načrtih za izvajanje proizvodnega dela in delovne prakse
močneje poudarjeni izobrazbeni cilji ter da je zato težko
izbrati ustrezna dela in naloge. Ne glede na to je treba pri
izvajanju proizvodnega dela dosledno uveljaviti načelo, da se
uč enci vključ ijo v produktivno delo, da opravljajo dela in
naloge v naravnih pogojih in z zagotovljenimi enakimi ukrepi
varstva pri delu, kot veljajo za vse druge delavce. To pa je
treba zagotoviti z ustreznim izborom del oziroma nalog, če so
pri tem ovira sprejeti učni načrti, jih je treba dopolniti oziroma
spremeniti. Glede na takšno zasnovo se po našem mnenju
proizvodno delo lahko uspešno izvaja tudi v okviru mladinskih delovnih akcij.
5. Zagotavljanje uč benikov
Z uč inkovito in usklajeno družbeno-politič no, samoupravno akcijo ter izjemno prizadevnostjo avtorjev in drugih
nosilcev strokovnih priprav smo uspeli do začetka pouka v
šolskem letu zagotoviti uč encem vseh srednjih šol učbenike,
priročnike ter delovne zvezke za vse predmete prvih letnikov
srednjih šol. Poleg tega pa so učenci vsa gradiva dobili po
dokaj ugodnimi pogoji. Sprejet je tiil namreč dogovor, da se
letos izvede distribucijo uč benikov in delovnih zvezkov na
šole neposredno iz založb, s čimer se je zmanjšala cena
učbenika za 15%- za vse uč ence, ki so učbenike in delovne
zvezke kupili v šoft. Posebne izobraževalne skupnosti so zagotovile vsem srednjim šolam v sorazmerju s številom vpisanih učencev namenska sredstva v višini nad 20.000.000 din za
oblikovanje uč beniških fondov v šoli. Tako učenci prispevajo
za izposojo kompleta učbenikov in za nakup delovnih zvezkov, ki so namenjeni enkratni uporabi, le polovico od tržne
cene. Akcijo za preskrbo z uč beniki na vseh srednjih šolah
ocenjujejo pozitivno, vendar je skrb za zagotavljanje uč benikov na šoli, zlasti pa skrb za gospodarjenje z učbeniškimi
fondi še vedno preveč na ravnateljih, uč iteljih in drugih strokovnih delavcih v šoli, medtem ko se v te aktivnosti še niso
vključili uč enci prek Zveze soc. mlad. da bi tako prevzeli
odgovornosti pri upravljanju in gospodarjenju z učbeniškimi
fondi.
6. Zagotavljanje minimalnih pogojev za
uvajanje novih programov
Srednje šole so v skladu z zakonom začele izvajati nove
programe, če so bili izpolnjeni trije minimalni pogoji: sprejeti
programi, usklajena mreža šol in zagotovljeno potrebno število ustrezno usposobljenih učiteljev. Glede na to, da so PIS
sprejele nove programe do marca 1981 ter do razpisa za vpis
uskladile razmestitev izvajanja teh programov, je Republiški
komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo pri
izobraževalnih organizacijah neposredno ugotavljal le, ali
imajo dovolj uč iteljev, ki izpolnjujejo z zakonom določene
pogoje. Iz podatkov, ki so jih posredovale srednje šole lahko
ugotovimo, da je večina šol dokaj ugodno rešila kadrovske
probleme za izvajanje pouka v 1. letnikih. Šole so uspele na
podlagi razpisov pridobiti nove uč itelje zlasti za pouk nekaterih predmetov, ki jih doslej ni bilo v programih vseh vrst
srednjih šol (kemija, biologija, tuj jezik, fizika). Pri tem so
probleme reševale tudi z medsebojnim sodelovanjem tako, da
učitelji dopolnjujejo delovne obveznosti v več šolah. Še vedno
pa pouč uje v srednjih šolah po prvih ocenah okoli 14%
uč iteljev, ki nimajo v celoti ustrezne izobrazbe za poučevanje
posameznega predmeta (npr.: uč itelji za strokovne predmete
poučujejo fiziko, kemijo, biologijo ali matematiko). Po zbranih
podatkih pa so se nekatere kadrovske težave pojavljale pri
predmetih umetnostna vzgoja, osnove tehnike in proizvodnje
ter obramba in zaščita tako, da v prvih tednih septembra na
določenih šolah niso mogli začeti s poukom nekaterih teh
predmetov.
V prihodnjih letih bi bilo treba razviti še tesnejše sodelovanje pri zagotavljanju usposobljenih uč iteljev, zlasti še za pouk
strokovno teoretič nih predmetov. Pri tem bi morali tudi omogočati načrtnejše prehajanje strokovnjakov iz prakse v šolo z
delitvijo delovnih obveznosti med šolo in drugo OZD ne pa, da
pomanjkanje učiteljev rešujemo s honorarnim delom zunanjih
sodelavcev.
Po podatkih Zavoda SRS za šolstvo so šole uspešno rešile
tudi probleme, ki so se v posameznih primerih pojavljali v
zvezi z nadaljnjim delom zaposlenih učiteljev, ko le-ti zaradi
priloga poroč evalca

manjšega števila oddelkov ali pa manjšega števila ur v predmetniku niso imeli več dovolj dela. Pri tem so vsa prerazporejanja na druga ustrezna dela v izobraževalni ali drugi organizaciji združenega dela potekala s soglasjem delavca. Še naprej pa ostaja temeljna naloga srednjih šol, da zaposlenim
učiteljem, ki nimajo ustrezne smeri in stopnje strokovne izobrazbe, zagotovijo pogoje za nadaljnje izpopolnjevanje. Posebne izobraževalne skupnosti in kadrovske šole morajo bistveno razširiti zlasti možnosti, da se uč itelji, ki imajo
ustrezno izobrazbo za pouk posameznih predmetov lahko
izpopolnijo in usposobijo tudi za pouk drugega oziroma tretjega predmeta.
Uč itelji, ki uč ijo v 1. letnikih srednjih šol so bili v šolskem
letu 1981/82 večkrat vključeni v seminarske oblike izpopolnjevanja in usposabljanja za izvajanje novih programov. V
zadnji fazi priprav so bili za te učitelje organizirani seminarji,
na katerih so bili uč iteljem predstavljeni novi uč beniki ter
navodila za oblikovanje podrobnih učnih načrtov. Učitelji pa
kljub temu še vedno opozarjajo, da so premalo usposobljeni
za povezovanje vsebine splošnoizobraževalnih predmetov s
stroko, ter za uvajanje sodobnejših in aktivnejših metod dela,
ki jih zahtevajo novi uč ni načrti.
Poleg tega pa učitelji hkrati opozarjajo, da niso bili zagotovljeni ustrezni pogoji za doseganje večje kvalitete dela. V
letošnjih pripravah srednje šole zaradi različ nih razlogov niso
uspele realizirati programa opremljanja specializiranih učilnic. Zato bo treba v okviru možnosti nadaljevati z realizacijo
tega programa, pri čemer bi morali dati prednost opremljanju
učilnic za pouk predmetov naravoslovnega področja in osnov
tehnike in proizvodnje, v kasnejših letih pa tudi za pouk
strokovnih predmetov.
Na podlagi doslej zbranih podatkov lahko globalno ugotavljamo, da so bile strokovne priprave v zvezi z izdajanjem
uč benikov in usposabljanjem uč iteljev kvalitetne predvsem za
izvajanje programov srednjega izobraževanja (po teh programih se izobražuje okoli 90% vpisanih učencev), medtem ko so
bile te priprave za izvajanje skrajšanih in nadaljevalnih programov srednjega izobraževanja malodane zanemarjene.
IV. RAZMESTITEV IZVAJANJA NOVIH
PROGRAMOV V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU
Sedanja razmestitev izvajanja novih programov temelji na
ocenah srednjeročnih razvojnih potreb po delavcih s srednjo,
višjo in visoko izobrazbo v določeni stroki. Čeprav pri teh
ocenah pogosto ni bilo mogoče dosledno upoštevati planskih
usmeritev za prestrukturiranje gospodarstva, je značilno, da
so se v sedanji razmestitvi povečale izobraževalne zmogljivostLza proizvodne usmeritve, dogovorjen obseg izobraževanja
pa tudi omogoča, da praktič no vsi mladi, ki izpolnijo osnovnošolsko obveznost, lahko nadaljujejo izobraževanje.
Hkrati pa so se v sprejeti mreži šol ohranjale nekatere
slabosti lokalistič nih teženj, kar je povzročalo neskladja med
številom učencev, ki naj bi jih šole vpisale in številom prijavljenih kandidatov. Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je na podlagi ugotovljenih nesorazmerij nad številom
prijavljenih kandidatov ih z razpisom objavljenim obsegom
vpisa po posameznih območjih oziroma programih 26. maja
1981 sprejela nekatere spremembe v mreži šol. Te spremembe so pomenile predvsem spreminjanje razmerij v obsegu izobraževanja med območji, le v manjši meri pa tudi med
programi oziroma usmeritvami, zato se tudi niso bistveno
spremenila globalna razmerja vpisa.
Po izvedenem vpisu v prve letnike srednjih šol pa kljub
navedenim ugoditvam lahko ugotovimo pomembna odstopanja od razmestitve in obsega vpisa, objavljenega z razpisom.
Najpomembnejša takšna neskladja so zlasti naslednja:
1. V celotni republiki se izvaja izobraževanje po programih
srednjega izobraževanja na 218 mestih. Na 49 mestih izvajajo
šole programe, sprejete v dveh ali več PIS. V primerih, ko je
taka šola organizirana kot enovita delovna organizacija, ne
more v celoti priti do izraza vloga uporabnikov ter vloga in
položaj udeležencev izobraževanja, ovirano oziroma celo
onemogočeno je vzpostavljanje in razvijanje novih družbenoekonomskih odnosov, sodelovanje in povezovanje z drugimi
izobraževalnimi organizacijami ter tudi organizacijami uporabnikov.
Na 50 mestih se izobraževanje izvaja v dislociranih enotah.
Status teh enot in odgovornost matič nih šol še ni urejen. Na
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46 mestih se v republiki izvaja izobraževanje po programih
posamezne usmeritve le v enem oddelku, kar je neracionalno,
pogosto pa je to tudi vzrok za zmanjševanje kvalitete dela, saj
ni smotrno za en oddelek zagotavljati specifič nih materialnih
in tudi ne kadrovskih pogojev.
2. Obseg vpisa ni razporejen sorazmerno z obsegom šolskega prostora, kar povzroča velike razlike v pogojih za delo
srednjih šol. Kot je bilo prič akovati so šole prostorske težave
reševale s povečanjem izmen pouka (koeficient izmen je znašal po nepopolnih podatkih ob začetku šolskega leta 1,63 lani 1,38) ter tudi z izvajanjem pouka v zgradbah osnovnih šol,
domov za uč ence, prostorih izobraževalnih centrov ter tudi v
drugih prostorih. Porast poprečnega koeficienta izmene v
republiki sicer ni visok, vendar podatki kažejo, da so velike
razlike med posameznimi šolami oziroma občinami in območji. Na eni strani so šole, ki imajo še 20%-40% praznega
prostora (Kamnik, Žalec, Škofja Loka) ali pa delajo v eni
izmeni (večina so to nove šolske zgradbe, ki smo jih v zadnjih
dveh letih zgradili kar 10). Na drugi strani se v večjih mestih že
uvajata polni dve izmeni; v Ljubljani, kjer so prostorske težave
največje, pa bi v prihodnjem šolskem letu ob enakem obsegu
vpisa, kot je bil letošnji, več šol že imelo pouk v treh izmenah.
Primerjava števila razpisanih mest in vpisa v prvi letnik
srednjih šol v šolskem letu 1981/82 po medobičnskih območjih:
Medobčinsko območje

Pomurje
Maribor
Koroško
Celjsko
Zasavsko-revirsko
Posavsko
Dolenjsko
Ljubljansko
Kraško-notranjsko
Gorenjsko
Severno-pri morsko
Obalno kraško
Skupaj SRS

Število
Število
razpisanih
vpisanih
mest 10.3.
uč encev
1981 (mladina) 15.
9. 1981
1.540
1.321
6 070
5.905
960
887
3.510
3.679
720
611
690
700
1.590
1.513
7.862
8.733
420
381
3.050
2.718
2.055,1.821
1.414
1.640
31.077
29.683

Razlika

-219
-165
- 73
+ 169
-109
+ 10
- 77
+ 871
- 39
-332
-234
-226
-1394

Predvidevanja Zavoda SRS za šolstvo za prihodnje šolsko
leto pa kažejo, da se bodo prostorske težave zaradi odpravljanja periodič ne organizacije pouka še povečale, če bodo posamezne šole vpisale enako število novincev kot letos. Zaradi
omejenih možnosti za investiranje v nov šolski prostor lahko
prič akujemo v naslednjih letih precejšnje težave zlasti v Ljubljani, Mariboru in v Celju, v drugih nekaterih letos kritič nih
primerih, pa se bo stanje popravilo z dograditvijo novih zmogljivosti. Vse te težave bodo zahtevale temeljitejše prouč itve pri
nadaljnjem usklajevanju obsega izobraževanja na posameznih šolah ozirbma območjih ter tudi večjo angažiranost uporabnikov pri zagotavljanju prostorskih pogojev za zadovoljevanje izobraževalnih potreb v planiranem obsegu.
3. Vrsta je primerov, ko na relativno majhnem območju - v
razdalji največ 15 km - več šol izvaja isti program oziroma
programe iste usmeritve (elektrotehniška na 6 mestih v Ljubljani; kovinar - strojnik na 4 mestih v celjski regiji ter tudi v
Ljubljani, gradnja in gradbeija mehanizacija na dveh mestih v
Ljubljani).
4. Na 11 srednjih šol ni bilo dovolj prijav, da bi za izobraževanje po nekaterih razpisanih programih lahko organizirali
oddelke, zato so šole uč ence preusmerile v druge programe,
določenih programov pa zato sploh ne izvajajo.
Navedene ugotovitve o stanju v sedanji mreži šol, ki izvajajo
srednje izobraževanje, kažejo, da bodo nujno potrebne nekatere tudi bistvene spremembe v nadaljnjem procesu usklajevanja šolske mreže. Ob nespremnjeni mreži srednjih šol namreč v prihodnjih letih ne bo mogoče realizirati obsega vpisa
v skladu s planiranimi potrebami, saj po podatkih Zavoda SRS
za šolstvo v Mariboru, Celju, zlasti pa v Ljubljani, ni dovolj
šolskega prostora.
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V. SPREJEMANJE PROGRAMSKIH ZASNOV IN
PRIPRAVA PROGRAMOV V VISOKEM
IZOBRAŽEVANJU
1. Priprava, usklajevanje in sprejemanje
programskih zasnov
Uveljavljanje zakona o usmerjenem izobraževanju bo v nadaljnji programski preobrazbi usmerjeno predvsem v tri
smeri: usklajevanje in sprejemanje programskih zasnov, dopolnitev smernic za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov, pripravo programov za pridobitev izobrazbe v visokem izobraževanju ter programov za usposbljanje oziroma za
izpopolnjevanje.
Programska zasnova je temeljni programski dokument
vsake-posebne izobraževalne skupnosti, s katerim se določa
vrsta in število programov, ki jih bodo v skupnosti sprejemali
uporabniki in izvajalci. Od kvalitete programskih zasnov je
odvisno, koliko bomo uspeli preseči dosedanjo razdrobljenost programov in smeri izobraževanja tudi v visokem izobraževanju ter namesto drobljenja dodiplomskega izobraževanja
uveljaviti različ ne oblike izpopolnjevanja, specializacij in
usposabljanja po pridobljeni izobrazbi.
Doslej so skupščine PIS določile le število in vrste programov v srednjem izobraževanju. Celotne programske zasnove,
ki obsegajo tudi programe v visokem izobraževanju ter programe za izpopolnjevanje oziroma usposabljanje so po večmesečnih razpravah sprejeli v fazi predlogov strokovni sveti
posebnih izobraževalnih skupnosti do sredine maja 1981.
Sprejeti predlogi programskih zasnov predvidevajo v vseh
posebnih izobraževalnih skupnostih 294 programov za pridobitev izobrazbe (med njimi 235 programov za pridobitev srednje, višje in visoke izobrazbe in 59 programov za pridobitev
magisterija), 160 programov za usposabljanje in 414 programov za izpopolnjevanje, med katerimi je 248 programov, ki
omogočajo pridobiti naslov specialist. Med programi za pridobitev izobrazbe so 104 (219 smeri) predvideni za srednje
izobraževanje (to je za 6 več kot je bilo sprejetih programov v
srednjem izobraževanju v prvi fazi priprav do marca 1981;
pred uvajanjem novih programov pa smo imeji v srednjih
šolah 268 različ nih uč nih načrtov), 48 (107 smeri) na stopnji
višjih in 83 (186 smeri) na stopnji visokih šol; sedaj imamo v
višjem in visokem izobraževanju skupaj 235 programov z več
kot 500 ožjimi usmeritvami.
Pred sprejemom bodo posebne izobraževalne skupnosti
usklajevale programske zasnove v Izobraževalni skupnosti
Slovenije ter se pri tem dogovarjale zlasti o:
- usklajevanju posameznih vrst programov zlasti z vidika
podvajanja oziroma prekrivanja programov oziroma smeri
izobraževanja,
- zgradbi in vsebinski zasnovi programov za izobraževanje
poklicev, ki so potrebni zelo raznovrstnim področjem dela
(elektro, kovinarstvo, ekonomsko, administrativno ipd.),
- oblikovanju interdisciplinarnih programov.
V postopku usklajevanja in sprejemanja bo treba bistveno
izpopolniti programske zasnove, saj v pripravljenih predlogih
programskih zasnov še vedno niso v celoti prisotna vsebinska
izhodišča in usmeritve zakona o usmerjenem izobraževanju.
Kljub zmanjševanju števila programov in smeri, so v visokem,
šolstvu v nekaterih strokah še vedno prisotne težnje po izobraževanju ozko specializiranih strokovnjakov. Programske
zasnove so v večini PIS grajene tako, da omogočajo vsebinsko povezovanje s programi srednjega izobraževanja v okviru
iste usmeritve, vendar se še vedno programi za sodobne
poklice pojavljajo v več usmeritvah, kar pomeni podvajanje
izobraževanja v določeni stroki. Prav tako tudi še ni ustrezno
razrešen odnos med višješolskim in visokošolskim študijem v
nekaterih strokah, kar vodi do tega, da se za izobraževanje
istih poklicev predvidevajo različ ni programi.
Uskladiti bo treba tudi kriterije za pripravo programov za
izpopolnjevanje, specializacijo in usposabljanje. Predlogi
programskih zasnov predvidevajo v večji meri le programe
usposabljanja po pridobljeni izobrazbi, ki imajo značaj uvajanja v delo, ali pa programe stalnega izpopolnjevanja v okviru
posamezne smeri izobraževanja. Pri teh programih bi morali
bolj izhajati iz načela zakona o usmerjenem izobraževanju, da
mora načrtno uvajanje v delo in stalno izpopolnjevanje izhapriloga poroč evalca

jati zlasti iz potreb dela posamezne OZD, ki naj bi tudi sprejemale take programe. V PIS pa naj bi se oblikovali programi za
izpopolnjevanje oziroma usposabljanje, ki izhajajo iz špeciali'
ziranih zahtev dela v okviru posameznih strok in omogočajo
oblikovanje interdisciplinarno šolanega strokovnjaka (npr.
elektrikar v rudniku, strojnik v kmetijstvu, tekstilni industriji,
pomorskem-letalskem prometu in podobno). Poleg tega pa
naj bi se s programi za specializacijo nadomestili nekateri
programi za pridobitev izobrazbe, ki terjajo znanje v različ nih
strokah (varstvo pri delu, novinarstvo, informacijski in dokumentacijski sistemi, organizacija dela) in v drugih primerih, ko
je za uspešno opravljanje določenega dela potrebno obvladati določeno stroko ter dodatna posebna znanja. Za usklajevanje programskih zasnov je Izobraževalna skupnost Slovenije imenovala posebno koordinacijsko telo v okviru katerega
sodelujejo poleg predstavnikov PIS tudi predstavniki RK
SZDL, RO ŽSS, Strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje, Marksistič nega centra CK ZKS, Gospodarske zbornice
Slovenije, obeh univerz, Republiškega komiteja za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo in Zavoda SRS za šolstvo. Z
akcijskim načrtom, ki ga je sprejel Svet za vzgojo in izobraževanje pri P RK SZDL, za pripravo na uvajanje usmerjenega
izobraževanja v visokem šolstvu, je predvideno, da bodo
opravljena usklajevanja in tudi sprejete programske zasnove
do marca 1982.
2. Priprave na oblikovanje programov v
visokem izobraževanju
Sprejete programske zasnove bodo podlaga tudi za oblikovanje programov v visokem izobraževanju, pa tudi osnova za
dolgoročnejše planiranje višjega in visokega izobraževanja
ter usklajevanje njegovega razvoja z možnostmi zaposlovanja
in načrtovanim prestrukturiranjem gospodarstva. Že oblikovanje samih programskih zasnov kaže, da bo oblikovanje
usklajenih programov v visokem izobraževanju bistveno zahtevnejše, tako s strokovnega vidika, kot tudi z vidika usklajevanja izobraževalnih potreb in strukture ter širine znanj, ki jih
dajejo ti programi: S tega vidika bo Strokovni svet SRS za
vzgojo in izobraževanje dopolnil smernice za oblikovanje
vzgojnoizobraževalnih programov. Te smernice, ki določajo
enotno metodologijo za oblikovanje vseh programov, so bile
doslej preverjene le z vidika priprave programov v srednjem
izobraževanju. Že pri tem pa seje pokazalo, da bi jih bilo treba
dopolniti še zlasti s posebnostmi, ki veljajo za oblikovanje
visokošolskih programov in programov za izpopolnjevanje
oziroma usposabljanje. Pri tem gre zlasti za opredelitev vsebinskih izhodišč v zvezi z oblikovanjem uč nih načrtov in
drugih sestavin programov ter zagotavljanjem enakovrednega izobrazbenega standarda v teh programih, zlasti z
usklajevanjem vsebin skupnih predmetov in predmetnih področij:
Čimpreje se morajo za izvedbo strokovnih priprav pri oblikovanju programov visokošolskega izobraževanja organizirati tudi PIS, saj morajo uvesti nove programe vse višje in
visoke šole najkasneje do šolskega leta 1985/86. Pri oblikovanju teh programov pa morajo:
- PIS med seboj uskladiti obseg in vsebino splošnoizobraževalnih predmetov, ki bodo skupni vsem programom visoko- šolskega izobraževanja ('npr.: temelji marksizma, SLO ipd.),
- določiti programska jedra za pripravo uč nih načrtov za
tiste strokovne predmete, ki so skupni večini programov (npr.:
matematika, fizika, mehanika, pedagoško-psihološki predmeti ipd.),
' - zagotoviti tesnejšo povezanost programa v visokem izobraževanju z ustreznimi programi v srednjem i?obraževanju,
tako da se izloči ponavljanje vsebin in doseže večja učinkovitost študija,
- izhajati iz načela stalnega povezovanja izobraževanja z
raziskovalnim delom, proizvodnim delom oziroma delovno
prakso, zato je treba pri oblikovanju vsebine teh programov
preseči tako enostranost akademskega teoreticizma kot tudi
utilitarnega prakticizma, ki je doslej pogosto povzročal drobitev programov in smeri izobraževanja, v celoti pa tudi oženje
vsebin posameznih predmetov.
priloga poroč evalca

V!. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
, V šolskem letu 1980/81 so bili v prve razrede srednjih šol
uvedeni novi vžgojnoizobraževalni programi, ki pomenijo začetek vsebinske preobrazbe vzgoje in izobraževanja na srednji stopnji. Programe so sprejeli uporabniki in izvajalci v PIS
in. predvideli tudi potrebna materialna sredstva za njihovo
izvedbo. Žal pa smo jih že v letošnjem letu ob omejenih
gospodarskih možnostih, izvozni usmeritvi gospodarstva in
prizadevanjih za stabilizacijo, začeli uresnič evati v bistveno
zoženih materialnih okvirih. Manjše dohodkovne možnosti
združenega dela, ki narekujejo omejevanje vseh oblik porabe,
so že v letošnjem letu zaustavile investicije, opremljanje uč ilnic in komaj še omogočile, da se družbeno-ekonomski položaj delavcev v šolah v primerjavi z drugimi delavci v združenem delu ni še poslabšal. Nadaljnje realno zmanjševanje
sredstev za izobraževanje v prihodnjih letih bi resno ogrozilo
uvajanje novih programov in terjalo tudi spremembe v obsegu
vpisa.
Družbena preobrazba vzgoje in izobraževanja je celovit
proces, ki terja skladno delovanje vseh nosilcev in neposredno povezovanje interesov za izobraževanje z materialnimi
možnostmi združenega dela, zato bo treba pri nadaljnji aktivnosti na tem področju zagotavljati zlasti naslednje:
1. Podpisniki samoupravnih sporazumov o temeljih plana
posebnih, izobraževalnih skupnosti morajo dosledno spremljati uresnič evanje planov in sprejemati ukrepe za njihovo
uresnič evanje. Prek svojih delegatov v svetih izobraževalnih
organizacij, enotah in temeljnih skupnostih naj zagotavljajo
vpliv na celotno izobraževalno politiko.
Posebne izobraževalne skupnosti naj v Izobraževalni skupnosti Slovenije uskladijo stališča glede združevanja sredstev
tako, da bodo v čim večji možni meri zagotovili odgovornost
vsake organizacije združenega dela za celotno kadrovsko
reprodukcijo in razvojne kadrovske potrebe in v. odnosih
svobodne menjave dela zagotovili povezanost interesov za
izobraževanje delavcev z odgovornostjo za združevanje sredstev. V Izobraževalni skupnosti Slovenije naj na podlagi izho*dišč resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 ponovno preverijo
osnove normativov.in .standardov, v postopku priprave aneksov k samoupravnim sporazumom o temeljih planov uskladijo
obseg in strukturo vpisa na vseh ravneh in pri tem še posebej
spodbujajo izobraževanje že zaposlenih delavcev in kadrovsko štipendiranje.
Za nadzor zakonitosti pristojni organi pa naj začnejo postopek proti organizacijam in skupnostim, ki se še niso vključ ile v
nobeno posebno izobraževalno skupnost.
2. Mrežo šol, ki je bila sprejeta in usklajena, v skladu z
Družbenim dogovorom o načeiih in merilih za razmestitev
vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji, bo treba v prihodnjih letih izpopolnjevati.
Dopolniti bo treba kriterije za odpiranje dislociranih oddelkov, še zlasti v okviru istih usmeritev, odpraviti podvajanje
programov povsod tam, kjer za to ni racionalnih razlogov ter
poiskati rešitev za tiste primere, kjer bi vpis v prve letnike v
enakem obsegu kot letos zaradi pomanjkanja prostora ogrozil
izvajanje programov.
3. Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje bo do
marca 1982 na podlagi izkušenj pri pripravi programov v
srednjem izobraževanju in na podlagi javne razprave dopolnil
Smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov,
zlasti v tistih delih, ki se nanašajo na pripravo programov v
visokem izobraževanju.
Posebne izobraževalne skupnosti bodo hkrati sprejele izpopolnjene programske zasnove. Izpolnitev te naloge zahteva
povezavo vseh strokovnih sil in usklajevanje v izobraževalnih
skupnostih in v univerzah.
4. V naslednjem obdobju bo pozornost veljala preobrazbi
visokega šolstva. V javni razpravi o dopolnitvi Smernic in
oblikovanju programskih zasnov bo visoke šolstvo z vsemi
strokovnimi in raziskovalnimi potenciali sk.upaj z uporabniki v
svetih in v PIS lahko pomembno prispevalo k iskanju najustreznejših rešitev. Do konca letošnjega leta bodo vse PIS
preverile ustreznost sestave strokovnih svetov zlasti z vidika
zastopanosti strokovnjakov iz združenega dela, združenj,
družbenih organizacij, visokih šol in raziskovalnih organizacij
ter študentov in jih po potrebi dopolnile:
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5 Samoupravna organiziranost izobraževalnih organizacij
kasni Zato bo treba v prihodnjem obdobju posvetiti več
pozornosti prilagajanju statutov praktič nemu uveljavljanju
novih družbeno-ekonomskih odnosov, tripartitnemu delovanju svetov izobraževalnih organizacij ter sporazumevanju z
OZD uporabnikov za izvajanje proizvodnega dela in delovne
prakse
6 Na podlagi letošnjih izkušenj pri usmerjanju učencev v 1
letnike srednjih in visokih šol je nujno zagotoviti v Koordinacijskem odboru za poklicno usmerjanje pri Izobraževalni
skupnosti Slovenije zgodnejše ugotavljanje poklicnih namer
uč encev in vnesti spremembe v mrežo šol. Do konca leta je
treb. opredeliti obseg vpisa, ki bo zajemal mladino in zaposlene delavce, vključiti OZD kot aktivnega nosilca usmerjanja
svojih delavcev ter s kadrovskimi štipendijami vplivati na
poklicne interese mladine. Do razpisa je treba v PIS uskladiti
kriterije za določanje prispevka udeležencev, ki se šolajo ob
delu Tako naj bi že konec februarja 1982 zagotovili razpis za
vpis. informativne dneve, večje usmerjanje v osnovnih in
srednjih šolah in pridobili možnosti za organizirano preusmerjanje tudi po oddaji prijav za vpis.
7 V vseh prvih letnikih srednjih šol je potrebno uveljavljati
usmerjanje kot sestavni del izobraževalnega procesa. Učencem je treba že med šolskim letom omogočiti, da se preusmerjajo v tiste vzgojnoizobraževalne programe, ki jim omogočajo kvalificirano vključevanje v delo.
8 Kljub obširni strokovni pripravi učiteljev za nove vzgojnoizobraževalne programe ocenjujemo, da je bilo pripravlje-

nih premalo operativnih rešitev za povezovanje splošne in
strokovne izobrazbe s stroko in med splošnoizobraževalnimi
predmeti. V letošnjih programih izpopolnjevanja je temu vprašanju potrebno posvetiti več pozornosti. Učiteljem strokovnih
predmetov, ki nimajo pedagoške izobrazbe, naj šole omogočijo, da si pridobijo manjkajočo izobrazbo.
9 Pospešiti je treba sporazumevanje o izvajanju proizvodnega dela in delovne prakse tako, da bodo do konca leta
sklenjene pogodbe o izvajanju proizvodnega dela in delovne
prakse med srednjimi šolami in organizacijami združenega
dela. Izbor del in nalog za delovno prakso naj se podreja
temeljnemu smotru, da učenci delajo v neposrednem proizvodnem procesu in da jim je zagotovljena varnost pri delu.
10. S koordinirano aktivnostjo Strokovnega sveta SRS za
vzgojo in izobraževanje, Zavoda SRS za šolstvo, . Pedagoškega inštituta in ustreznih visokošolskih organizacij jetreba
zagotoviti spremljanje uvajanja novih vzgojnoizobraževalnih
programov in usmerjati raziskovalno delo zlasti v preverjanje
sprejetih programov in iskanje novih rešitev, ki bodo omogočale doseganje boljših vzgojnoizobraževalnih rezultatov.
11. Nadaljevati je treba družbeno akcijo za organizirano
preskrbo z učbeniki in hkrati s tem uveljavljati tudi neposredno odgovornost učencev za gospodarjenje z uč beniškimi
fondi.
Pri sprejemanju programov izdajanja novih gč benikov je
treba iskati čimbolj racionalne rešitve in zlasti znova preveriti
ustreznost veljavnih uč benikov in druge strokovne literature
za strokovne predmete.

PREDLOG ZAKONA
o cestah

OPOMBE:

(ESA-619)

PREDLOG ZAKONA O CESTAH
I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja razmerja skupnega pomena
za delavce delovne ljudi in ob.čane pri gospo^
darjenju 7 javnimi cestami to je pri upravljanju graditvi rekonstrukciji vzdrževanju in
varstvu teh cest ter zagotavljanju sredstev za
te namene
Ta zakon določ a temeljna nač ela
- za ustanovitev samoupravnih interesnih
skupnosti za ceste, njihovo organizacijo in
njihova medsebojna razmerja.
- za gospodarjenje z javnimi potmi ter s
cestami ulicami m trgi v mestih in v naseljih
mestnega znač aja ter za gospodarjenje s cestami ki niso javne ceste po tem zakonu
2. člen
Javna cesta je prometna površina, ki je
splošnega pomena za promet in jo lahko vsak
prosto uporablja ob pogojih m na nač in dolo
čen z zakonom
Cesta postane javna cesta, ko se razvrsti in
izroč i v promet
3. člen
Javne ceste (v nadaljnjem besedilu ceste)
so osnovna sredstva temeljnih organizacij
združenega dela, ki opravljajo dejavnost vzdr-
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ževanja in varstva cest (v nadaljnjem besedilu organizacije za vzdrževanje cest)
Delavci v organizacijah za vzdrževanje cest
uresnič ujejo svoje pravice, obveznosti in odgovornosti glede gospodarjenja s cestami,
kot to ureja ta zakon in kot se samoupravno
dogovorijo z uporabniki cest v samoupravnih
interesnih skupnostih za ceste
Ceste so izven pravnega prometa
Na cestah je mogoč e pridobiti pravico posebne rabe samo za splošne potrebe kot je
pravica napeljevanja vodovoda in kanalizacije
ter električ nih, telefonskih in telegrafskih napeljav plinovodov in podobno
Na cestah ni mogoč e pridobiti služnosti
4. člen
Vzdrževanje in varstvo cest je dejavnost posebnega družbenega pomena Pri rekon
strukciji in graditvi cest so zadeve posebnega
družbenega pomena zagotavljanje pretoč no
sti in varnosti prometa, usklajevanje progra
mov samoupravnih interesnih' skupnosti za
ceste z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi določ anje namena in uporabe
sredstev zagotavljanje enotnosti ceste mre
že določanje smeri in poteka cest, povezovanje z mednarodnimi in medrepubliškimi pro
metnimi tokovi ter odloč anje o opustitvi ce
ste
5. člen
Upravljalec lahko opusti cesto oziroma njen
del če se zgradi nova cesta ki nadomesti
priSoga poroč evalca

prejšnjo in če je poprej dobil soglasje zbora
uporabnikov pristojne samoupravne interesne skupnosti za ceste,
Namembnost opušč enih delov ceste se določ i s programom graditve nove ceste.
Opuščeno cesto mora upravljalec ceste
usposobiti predvsem za parkirišč a, poč ivališča in druge prometne namene.
Če se opušč ena cesta ne uporablja v prometne ali druge v programu določ ene namene, jo mora upravljalec v roku treh mesecev
agrotehnič no obdelati tako, kot je urejena
njena okolica in jo izroč iti obč ini, na območ ju
katere se nahaja.
6. čien
Glede na gospodarski in družbeni pomen,
glede na območ je, za katero so namenjene in
glede na pomen, ki ga imajo za promet, se
ceste razvrstijo med magistralne, regionalne
in lokalne.
7. člen
Razvrstitev cest med magistralne ceste
predlaga pristojnemu zveznemu organu Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije.
O razvrstitvi cest med regionalne ceste odloč i Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije po predlogu pristojne obč inske
samoupravne interesne skupnosti za ceste in
s soglasjem Izvršnega sveta Skupšč ine SR
Slovenije.
O razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste odloč i ob uporabi
osnov in meril, dogovorjenih v Samoupravni
interesni skupnosti za ceste Slovenije, obč inska samoupravna interesna skupnost za ceste
s soglasjem pristojnega obč inskega organa.
Obč inska samoupravna interesna skupnost
za ceste lahko s soglasjem pristojnega obč inskega organa razvrsti med lokalne ceste tudi
cesto ali javno pot, s katero gospodari druga
samoupravna organizacija ali skupnost, ali ki
poteka po zasebnem zemljišč u, če je obč inska skupšč ina ugotovila splošni družbeni interes in je izveden postopek za prisilni prenos
pravice uporabe oziroma razlastitveni postopek, ko prenos lastnine oziroma pravice uporabe ni bil izvršen sporazumno ali s pogodbo.
8. č!en » .
Po namenu je cesta:
- avtomobilska cesta,
- cesta, rezervirana za motorna vozila,
- cesta, določ ena za mešani promet,
- cesta, določ ena za posamezne druge
vrste prometa.
Namen nove ali rekonstruirane ceste se določ i s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana samoupravne interesne skupnosti za
ceste.
9. člen
Glede na gospodarski in družbeni pomen,
glede, na stanje ceste in glede na razmere v
prometu, se lahko razvrstitev in namen ceste
priloga poroč evalca

spremeni na nač in, določ en v 7. in 8. členu
tega zakona.
;n1 si
■ .m
10. člen
Kadar obč inska.skupšč ina določ i s svojim
odlokom, da je vzdrževanje ulic, trgov in cest,
ki niso razvršč ene med magistralne in regionalne ceste, v. mestih in naseljih mestnega
znač aja komunalna dejavnost, gospodarijo z
njimi komunalne organizacije združenega dela v skladu z nač eli tega zakona in so njihovo
osnovno sredstvo.
Glede vzdrževanja, varstva, graditve in rekonstrukcije cest iz prejšnjega odstavka veljajo za komunalne organizacije združenega dela določ be tega zakona, obč inska skupščina
pa lahko določ i posamezne posebne oziroma
drugač ne pravice in dolžnosti glede na naravo in namen teh cest oziroma prometnih površin.

OPOMBE:

11. člen
Gozdne ceste so prometne površine, ki so
osnovno sredstvo gozdnih gospodarskih organizacij in je na njih promet možen le pod
pogoji in na nač in, kot to uredijo gozdne
gospodarske organizacije.
Na cestah, ki so osnovno sredstvo drugih
organizacij združenega dela, urejajo promet
te organizacije združenega dela.
Ceste iz prvega in drugega odstavka tega
člena niso javne ceste v smislu tega zakona.
Varovanje posebnih družbenih interesov in
pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pridoloč anju rabe teh cest uredi obč inska skupšč ina v skladu z nač eli tega zakona.

•>

12. člen
Dovozne poti, vaške in poljske poti, gozdne
poti ,ter druge krajevne poti, s katerimi ne
gospodarijo organizacije združenega dela in
niso njihovo osnovno sredstvo, so.javne poti.
Uporabo in vzdrževanje javnih poti in druga
razmerja v zvezi z njimi ter pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pri gospodarjenju z
javnimi potmi uredi obč inska skupšč ina primerno nač elom iz tega zakona.
13. člen
Izrazi, katerih pomen določ a 10, člen o temeljih varnosti cestnega prometa, (Ur, list
SFRJ št. 63/80) imajp v tem zakonu enak
pomen, če ni s tem zakonom drugač e določeno.
II. SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI
14. člen
Delavci, delovni ljudje in obč ani ustanavljajo samoupravne interesne skupnosti za ceste
zaradi zagotovitve trajnega in kakovostnega
vzdrževanja in varstva cest ter usklajevanja
planov graditve in rekonstrukcije cest, zaradi
15
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zagotovitve enotnosti cestnega omrežja, zaradi uveljavljanja posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju s cestami, zaradi
združevanja sredstev in določ anja namena
njihove uporabe, določ anja pogojev in nač ina
opravljanja dejavnosti vzdrževanja in varstva
cest, zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb in interesov, usklajevanja potreb z možnostmi ter urejanja medsebojnih razmerij,
pravic in odgovornosti pri gospodarjenju s
.cestami.
15. člen
Dejavnost samoupravne interesne skupnosti za ceste (v nadaljnjem besedilu: skupnost
za ceste), ki se nanaša na vzdrževanje in varstvo cest in zadeve iz drugega odstavka 4.
člena tega zakona, je posebnega družbenega
pomena.

,

16. člen
Uporabniki in izvajalci ustanovijo za območ je vsake o.bič ne obč insko samoupravno
interesno skupnost za ceste (v nadaljnjem
besedilu: obč inska skupnost za ceste), za območ je Socialistič ne republike Slovenije pa
Samoupravno interesno skupnost za ceste
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Skupnost za
ceste Slovenije).
Ne glede na določ bo drugega odstavka tega člena se uporabniki in izvajalci lahko sporazumejo, da se ustanovi skupnost za ceste za
območ je več obč in.
Uporabniki in izvajalci se lahko sporazumejo. da bodo v isti obč inski samoupravni interesni skupnosti urejali poleg gospodarjenja z
javnimi cestami tudi druge dejavnosti.
17. člen
V obč insko skupnost za ceste se na podlagi
tega zakona s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi skupnosti za ceste združijo kot
uporabniki:
- delavci v temeljnih ih drugih organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih:
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo
dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so
lastnina obč anov;
- obč ani v krajevnih skupnostih;
kot izvajalci pa:
- delavci v organizacijah za vzdrževanje
cest na območ ju te obč inske skupnosti za
ceste;
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo, projektirajo,
gradijo in rekonstruirajo ceste na območ ju te
obč inske skupnosti za ceste, za čas izvajanja
dogovorjene naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja, vendar le v zadevah,
glede katerih imajo obveznosti, odgovornosti
in pravice v zvezi z izvajanjem te naloge.
18. člen
V obč inski skupnosti za ceste opravljajo
delavci, delovni ljudje in obč ani zlasti naslednje naloge:
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ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe
in interese glede regionalnih in lokalnih cest;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in cilje družbenega razvoja v
obč ini na področ ju cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem
združevanju sredstev za vzdrževanje, varstvo,
rekonstrukcijo in graditev regionalnih in lokalnih cest;
- usklajujejo z drugimi obč inskimi skupnostmi za ceste, kakor tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, vprašanja
pomembna za enotnost cestne mreže Slovenije;
- določ ajo normative in standarde za obseg in kvaliteto vzdrževanja regionalnih in
lokalnih cest;
- določ ajo cene storitev za vzdrževanje in
varstvo regionalnih in lokalnih cest;
- določ ajo višino povrač ila za čezmerno
uporabo cest (sedma toč ka 38. člena);
- določ ajo letne programe del vzdrževanja
in varstva regionalnih in lokalnih cest;
- razvršč ajo lokalne ceste;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s
področ ja splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite.
19. člen
Uporabniki in izvajalci se po obč inski skupnosti za ceste s samoupravnim- sporazumom
združijo v Skupnost za ceste Slovenije. ,V njej
opravljajo naloge, ki se nanašajo na enotnost
cestne mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe
in interese glede magistralnih cest;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in cilje družbenega razvoja na
področ ju cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem
združevanju sredstev za vzdrževanje, varstvo,
rekonstrukcijo in graditev magistralnih cest;
- usklajujejo interese obč inskih skupnosti
za ceste, ki se nanašajo na vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev cest;
- zaradi izenač evanja pogojev vzdrževanja
in varstva regionalnih cest določ ajo kriterije
in merila za oblikovanje sredstev vzajemnosti
in odloč ajo o razporeditvi teh sredstev;
- usklajujejo interese obč inskih skupnosti
za ceste, ki se nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih območ jih in obmejnih območ jih SR Slovenije;
- določ ajo kriterije in merila za višino povrač il iz četrte, pete, sedme in osme toč ke 38.
člena tega zakona;
- določ ajo višino povrač il iz četrte in pete
toč ke 38. člena tega zakona ter višino in nač in
plač evanja cestnine iz osme toč ke 38. člena
tega zakona;
- določ ajo kriterije in merila za delitev
sredstev iz tretje do šeste toč ke 38. člena tega
zakona;
- določ ajo kriterije in merila za cene storitev za vzdrževanje in varstvo cest;
- določ ajo cene storitev za vzdrževanje in
varstvo magistralnih cest,;
- določ ajo normative in standarde za vzdrževanje magistralnih cest in skupne normatipriloga pordč evalca

ve in standarde za vzdrževanje regionalnih in
lokalnih c.est;
- določ ajo letne programe del vzdrževanja
in varstva magistralnih cest;
- razvršč ajo regionalne ceste in določ ajo
osnove in merila za razvršč anje lokalnih cest;
■ - obravnavajo in zavzemajo stališč a o
vprašanjih gospodarjenja s cestami, ki se s
sporazumevanjem in dogovarjanjem urejajo
na ravni federacije;
- usklajujejo interese z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in sklepajo
samoupravni sporazum o usklajevanju pianov,
- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o
cestah;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s
področ ja splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite.

o katerih odloč ajo delegati v skupšč ini po
poprejšnjem izjavljanju delavcev, delovnih
ljudi in obč anov v temeljnih organizacijah
združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih

OPOMBE:

25. člen
Če odloč itev, ki se sprejema enakopravno v
obeh zborih, ni bila sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih, se opravi usklajevalni postopek med zboroma v skladu s statutom.
Če v usklajevalnem postopku med zboroma
ni doseženo soglasje o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno delo skupnosti za ceste, zač asno uredi to vprašanje za obč insko
skupnost za ceste obč inska skupščina z območ ja te skupnosti, za Skupnost za ceste
Slovenije pa Skupščina Socialistič ne republike Slovenije.

20. člen
K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi občinske skupnosti za ceste in k njenemu
statutu daje soglasje izvršni svet obč inske
skupšč ine.
K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije m k njenemu
statutu daje soglasje Izvršni svet Skupšč ine
SR Slovenije.

26. člen
Za opravljanje administrativno-strokovnih,
pomožnih in tem podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce v skupnostih
za ceste, se lahko v skupnostih za ceste oblikujejo delovne skupnosti ali pa si skupnosti
za ceste zagotovijo opravljanje teh del v dogovoru z.drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim organom družbenopolitič ne skupnosti
21. člen
tako, da se zagotovi čimbolj smotrno opravljanje teh del.
Skupnost za ceste se ustanovi s samouMedsebojna razmerja svobodne menjave
pravnim sporazumom o njenj ustanovitvi,
dela in ustvarjanja dohodka, kakor tudi druga
medsebojna razmerja pri uresnič evanju skup22. člen
nih ciljev in interesov delavcev, ki opravljajo
Skupščina skupnosti za c^ste ima zbor
za skupnost za ceste dele iz prvega odstavka
uporabnikov in zbor izvajalcev. V skupšč ini
tega člena, se uredijo s samoupravnim sporaskupnosti za ceste lahko na nač in, določ en s
zumom o medsebojnih pravicah, obveznostih
statutom skupnosti za ceste, sodelujejo tudi
in odgovornostih med skupnostjo za ceste in
pristojna poveljstva oboroženih sil SFRJ.
. delovno skupnostjo.
Če skupnost za ceste za opravljanje del iz
23. člen
prvega odstavka tega člena oblikuje delovno
V vsak zbor skupšč ine Skupnosti za ceste
skupnost, daje skupšč ina skupnosti za ceste
Slovenije delegira delegate ustrezni zbor obsoglasje k določ bam statuta delovne skupnočinske skupnosti za ceste v skladu s samousti, ki se nanašajo na uresnič evanje nalog in
pravhim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti
programov dela delovne skupnosti ter k razviza ceste Slovenije.
du del in nalog delovne skupnosti Skupšč ina
V zbor izvajalcev skupšč ine Skupnosti za
skupnosti za ceste imenuje in razrešuje vodjo
ceste Slovenije delegirajo zbori izvajalcev obdelovne skupnosti potem, ko je dobila mnenje
činskih skupnosti za ceste tudi delegate iz'
organa, upravljanja delovne skupnosti
organizacije za vzdrževanje avtomobilskih
cest in organizacij združenega dela izdruge
27. člen
alineje drugega odstavka 17. člena. Število
Skupšč ina skupnosti za ceste v skladu 5
delegatskih mest in nač in delegiranja delegaplanom zaupa opravljanje investitorskih potov se določ ijo v samoupravnem sporazumu o
slov za graditev nove ceste organizaciji, ki bo
ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije
to cesto prevzela v upravljanje aH drugi za to
usposobljeni organizaciji združenega dela.
24. člen
Skladno s samoupravnim sporazumom o teV samoupravnem sporazumu o ustanovitvi
meljih plana skupnosti za ceste se pravice,
skupnosti za ceste in v njenem statutu se v
obveznosti in odgovornosti glede opravljanja
skladu z zakonom določ ijo zadeve, o katerih
investitorskih poslov uredijo s samoupravnim
odloč ajo dejegati v skupščini na skupni seji
'sporazumom med skupnostjo za ceste in orobeh zborov, zadeve, o katerih odloč ata oba
ganizacijo združenega dela, ki opravlja invezbora enakopravno na loč enih sejah in zadestitorske posle.
ve, o katerih odloč a posamezni zbor samoInvestitor rekonstrukcije cest je organizacistojno.
ja za vzdrževanje cest, ki s cestami kot osnovSamoupravni sporazum o ustanovitvi skupnim sredstvom gospodari.
nosti za ceste in njen statut določ ata zadeve,
priloga poroč evalca
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Investitor graditve nove ceste oziroma rekonstrukcije ceste ne more biti obenem tudi
izvajalec teh del.
28. člen
V statutu skupnosti za ceste se uredi nač in
reševanja spornih vprašanj med uporabniki in
izvajalci.
Če na ta nač in ne pride do uskladitve interesov, odloč i o sporu posebno sodišč e združenega dela.
29. člen
Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in drugih samoupravnih odnosov, ki nastanejo v skupnostih za ceste ali
med skupnostmi za ceste, se ustanovi posebno sodišč e združenega dela.
Skupnosti za ceste lahko ustanovijo skupno posebno sodišč e združenega dela tudi
skupaj z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področ ja prometa.
Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča
združenega dela se podrobneje uredijo pristojnosti, sestava, sedež in organizacija sodišč a.
30. člen
Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev,
delovnih ljudi in obč anov, združenih v skupnostih za ceste, nad uresnič evanjem sprejetih
samoupravnih odloč itev, uporabo sredstev,
delovanjem organov skupnosti in njihovih
strokovnih služb ter nad izvajanjem sprejete
politike, se pri skupnostih za ceste oblikujejo
organi samoupravne delavske kontrole,
S statutom skupnosti za ceste se uredijo
pristojnosti, sestava in organizacija organov
samoupravne delavske kontrole.
31. člen
Zaradi reševanja in usklajevanja skupnih'
interesov na svojem območ ju se skupnosti za
ceste povezujejo z drugimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi in samoupravnimi organizacijami, oblikujejo skupna delovna telesa, sklepajo samoupravne sporazume o usklajevanju planov in vzpostavljajo druge oblike sodelovanja.
Skupnost za ceste Slovenije se povezuje,
tudi s samoupravnimi interesnimi skupnostmi
in drugimi samoupravnimi organizacijami na
področ ju gospodarjenja s cestami v drugih
socialistič nih republikah in socialistič nih avtonomnih pokrajinah.
lil. PLANIRANJE
32. člen
Planiranje v organizacijah združenega dela
za vzdrževanje cest kot tudi v okviru skupnosti za ceste se izvaja po določ bah zakonov o
planiranju in tega zakona.
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33. člen
Skupšč ina skupnosti za ceste določ i predlog samoupravnega sporazuma o temeljih
plana skupnosti za ceste na podlagi elementov, ki jih uskladijo in skupno oblikujejo uporabniki in izvajalci.
Uporabniki zagotovijo podatke za pripravo
elementov tudi:
- o obsegu potreb za vzdrževanje, varstvo,
rekonstrukcijo in graditev cest;
- o nač inu in pogojih združevanja sredstev
za ceste;
- o obsegu in razporeditvi sredstev glede
na dela in vrsto cest
Izvajalci zagotovijo podatke za pripravo elementov tudi:
- o obsegu in vrstah zmogljivosti ter ukrepih za zagotovitev in racionalno izrabo zmogljivosti za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo
in graditev cest;
- o osnovah in merilih za oblikovanje cen
za izvajanje programa vzdrževanja in varstva
cest;
- o standardih in normativih glede obsega
in kvalitete vzdrževanja cest;
- o merilih za določ itev povračil, ki jih plačujejo uporabniki cest.
34. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih
plana obč inske skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci glede regionalnih in lokalnih
cest sporazumevajo tudi o:
- fizič nem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve cest
v srednjeroč nem obdobju, vključ ujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeroč nem
obdobju:
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih
sredstvih za posamezne objekte;
- .prometnih in tehnič nih podlagah za graditev in rekonstrukcijo cest v skladu s predpisi;
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega obsega vzdrževanja in varstva
cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnega dela na področ ju
gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področ ja rabe prostora in varstva bivalnega okolja.
35. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih
plana Skupnosti za ceste Slovenije se uporabniki in izvajalci sporazumevajo tudi o:
- skupnih nalogah, ki izhajajo iz enotnosti
cestne mreže in o zagotavljanju sredstev za
njihovo izvedbo:
- namenu porabe, razporejanju, pravicah,
obveznostih in odgovornostih gled^ sredstev
iz tretje, četrte, pete in šeste toč ke, prvega
odstavka' 38. člena tega zakona;
- izenač evanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest in oblikovanju sredstev
vzajemnosti;
- fizič nem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve magistralnih cest v srednjeroč nem obdobju,
priloga poroč evalca

vključ ujoč kontinuiteto graditve v naslednjem
srednjeroč nem obdobju:
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih
sredstvih za graditev in rekonstrukcijo magistralnih cest;
- prometnih in tehnič nih podlagah za graditev in rekonstrukcijo magistralnih cest v
skladu s predpisi,
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega obsega vzdrževanja in varstva magistralnih cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega dela na področ ju
gospodarjehja s cestami;
nalogah in ukrepih s področ ja rabe prostora in varstva bivalnega okolja.
36. člen
Zaradi zagotavljanja enotnosti cestne mreže, ki zahteva skupno urejanje vzdrževanja,
varstva, rekonstrukcij in graditve cest, ki potekajo po območ jih več obč in, dvoje ali,,več
obč inskih skupnosti za ceste sklepa samoupravni sporazum o usklajevanju planov teh
skupnosti.
Skupnosti za ceste z območ ja dveh ali več
Obč in so glede zadev iz prvega odstavka,tega
člena udeleženke dogovora o skupnih temeljih planov teh družbenopolitič nih skupnosti,
če skupnosti za ceste z njim prevzemajo obveznosti ali odgovornosti.
37. člen
Za določanje dolgoroč nih možnosti družbenoekonomskega razvoja na področ ju vzdrževanja. varstva, rekonstrukcije in graditve
cest sprejmejo skupnosti za ceste dolgoroč ne
plane za obdobje najmanj desetih let.
Dolgoroč ni plan skupnosti za ceste je podlaga in splošna orientacija za srednjeroč ni
plan na področ ju vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve cest.
38. člen
Sredstva za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev cest se zagotavljajo:
1. s samoupravnim združevanjem sredstev,
2. s samoprispevkom obč anov,
3. s sredstvi za ceste, vsebovanimi v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja,
4. z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih
plač ujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila,
5. s povrač ilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni ceni plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil,
6. s povrač ili za uporabo cest, ki jih plač ujejo uporabniki cest za tuja motorna vozila in
priklopna vozila,
7. s povrač ili za čezmerno uporabo cest,
8. s povrač ili za izredne prevoze, s posebnimi povrač ili (cestnina), s povrač ili organizacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti, in podobno,
9. z drugimi sredstvi za ceste, določ enimi s
posebnimi predpisi.
Samo skupšč ina skupnosti za ceste je1 pristojna, da v imenu skupnosti za ceste za izvrpriloga poroč evalca

šitev planskih nalog sklene najeti domače ali
tuje posojilo, oziroma predlagati razpis javne-'
■ga posojila. Sredstva, zač asno pridobljena s
posojilom, se lahko uporabijo le za namen, za
katerega je bilo najeto posojilo.

OPOMBE:

39. člen
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela odloč ajo o samoupravnem združevanju sredstev s sprejemanjem samoupravnega
sporazuma o temeljih plana skupnosti za ceste in drugih samoupravnih sporazumov.
V teh sporazumih določ ijo zlasti namen,
osnovo in merila za združevanje sredstev, po
nač elu, da več prispeva tisti uporabnik, katerega interes je več ji oziroma, ki v več ji meri
uporablja ceste.
40. člen
Samoprispevek obč anov za ceste ali za javne poti se uporabi za namen, za katerega je
bil izglasovan.
Kadar so sredstva, -zbrana s samoprispevkom, namenjena za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo ali graditev lokalne ali regionalne ceste ali za druge skupne potrebe pri gospodarjenju s cestami v obč ini, skrbi za zbiranje sredstev samoprispevka, gospodarjenje z
nimi in njihovo porabo zbor uporabnikov občinske skupnosti za ceste.
41. člen
Sredstva iz tretje, četrte, pete in šeste toč ke
38. člena se uporabljajo za vzdrževanje in
varstvo čest, za druge namene pa le, če ta
sredstva presegajo obseg sredstev, potrebnih
za vzdrževanje in varstvo cest.
42. člen
Višino in nač in plač evanja oziroma oprostitve plač evanja povrač il iz 4. in 5. toč ke 38.
člena tega zakona za kmetijske traktorje in
njihova priklopna vozila ter specialna vozita
komunalnih organizacij združenega dela, s
katerimi te opravljajo svojo dejavnost na območ ju obč ine, določ i skupšč ina obč inske
skupnosti za ceste.
Sredstva iz povračil po prejšnjem odstavku
se uporabljajo za vzdrževanje in varstvo tistih
cest v obč ini, za katere to določ i skupšč ina
obč inske skupnosti za ceste.

„

43. člen
Iz povrač il po 6. toč ki 38. člena tega zakona
se posebej zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in varstvo magistralnih cest, kakor tudi
tistih regionalnih cest, ki povezujejo mejne
prehode z magistralnimi cestami.
44. člen
Sredstev, za ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja, ki ga
kupujejo na debelo od proizvajalcev ali iz
skladišč trgovskih organizacij združenega dela na debelo, ne prispevajo:
- enote in zavodi oboroženih sil SFRJ;
- organizacije združenega dela, ki to gorivo
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uporabljajo za pogon tirnih vozil, plovnih objektov in letal.

Za namensko uporabo teh sredstev skrbi
pristojna skupnost za ceste.

45. člen
Sredstva iz tretje, četrte, pete in-šeste točke
prvega odstavka 38. člena tega zakona se
zbirajo n3 posebnem prehodnem rač unu
Službe družbenega knjigovodstva. Sredstva s
tega rač una se tekoč e nakazujejo na rač une
obč inskih skupnosti za ceste in Skupnosti za
ceste Slovenije v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti za ceste
Slovenije.

51. člen
Če je z družbenim planom družbeno-polit i črte skupnosti določ eno, da je izvršitev določenih nalog na področ ju gospodarjenja z javnimi cestami nujna za družbeno reprodukcijo,
lahko skupšč ina družbeno-politič ne skupnosti predpiše, da so organizacije združenega
dela in druge samoupravne organizacije in
skupnosti dolžne izvesti postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o združevanju
sredstev.
Če v skladu s prejšnjim odstavkom ni bilo
mogoč e zagotoviti sredstev, se lahko z zako-,
nom d loč i obvezno združevanje sredstev
oziroma z zakonom ali odlokom obč inske
skupšč ine določ i obveznost plač evanja pri-,
spevka ustrezni skupnosti za ceste.
52. člen
Zaradi opravljanja zadev iz 8. toč ke prvega
odstavka 5, člena o položaju in pooblastilih
Avto-moto zveze Jugoslavije (Ur, list SFRJ, št:
22/78) obč inske skupnosii za ceste združuejejo v Skupnosti za ceste Slovenije sredstva
za financiranje službe »pomoč - informacije«,
ki jo opravlja Avto-moto zveza Slovenije.
Sredstva za to službo se zagotovijo iz zbranih
sredstev letnih povrač il za uporabo cest, ki jih
plač ujejo uporabniki cest za cestna motorna
vozila in priklopna vozila (č etrta toč ka prvega
odstavka 38, člena).
Program, obseg, cena in kakovost storitev
ter nač in nadzora nad izvajanjem službe se
določ i v skladu z interesi uporabnikov cest s
samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta
Av*o-moto zveza Slovenije in Skupnost za ce1ste Slovenije.
Če ni dosežen sporazum iz drugega odstavka tega člena, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom zač asno določ i obseg, ceno
in kakovost storitev službe, nadzor nad izvajanjem službe in obseg sredstev v breme letnih
povrač il za uporabo cest, ki jih plač ujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila.

46. člen
Uporabniki, katerih vozila zaradi izvajanja
investicijskih del, proizvodnih ali storitvenih
dejavnosti trajno ali zač asno čezmerno uporabljajo cesto, plač ajo povrač ilo sorazmerno
z uporabo in poškodovanjem ceste.
Povrač ilo za čezmerno uporabo cest je del
sredstev za vzdrževanje in varstvo tistih cfest,
po katerih je bil čezmerni prevoz opravljen in
je del celotnega prihodka organizacij za vzdrževanje teh cest v sorazmerju s čezmerno
uporabo cest, s katerimi gospodarijo.
V sporih glede plač ila povrač ila odloč i sodišče združenega dela iz 29, člena tega zakong.
47. člen
Povrač ila za izredne prevoze so del sredstev za vzdrževanje in varstvo tistih cest, po
katerih je bil izredni prevoz opravljen in so del
celotnega prihodka organizacij za vzdrževanje teh cest v sorazmerju z uporabo cest, s
katerimi gospodarijo
Višino povračila za izredni prevoz določ ijo
organizacije za vzdrževanje cest enotno za
Socialistič no republiko Slovenijo. '■
48. člen
Skupnost za ceste Slovenije lahko s soglasjem Izvršnega sveta Skupšč ine SR Slovenije
določ i, da se za uporabo avtomobilske ceste
oziroma druge ceste ali njenega dela in za
uporabo določ enega objekta (most, predor)
določ i plač evanje posebnega povrač ila (v nadaljnjem besedilu: cestnina,)
Skupnost za ceste Slovenije uporabi cestnino v skladu s planom za vzdrievanje in varstvo cest in, objektov, za katerih uporabo je
bila pobrana, za odplač ila posojil, uporabljenih za graditev teh cest in objektov in za
stroške pobiranja cestnine,
49. člen
Povrač ila organizacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti, se uporabijo za enake namene
kot cestnina.
50. člen
Kadar se z zakonom, odlokom obč inske
skupšč ine ali drugih predpisom v skladu z 9.
toč ko 38. člena zagotovijo Sredstva za gospodarjenje s cestami, se ta sredstva uporabljajo
skladno z namenom, določ enim s takšnim
predpisom.
20

53. člen
Organizacije za vzdrževanje cest pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka za dejavnost vzdrževanja in varstva cest po nač elih
svobodne menjave dela
Samoupravni sporazum o vzdrževanju irt
varstvu cest po nač elih svobodne menjave
dela obsega zlasti:
- udeležence svobodne menjave dela;
- predmet svobodne menjave dela.
normative in standarde vzdrževanja in
varstva cest v skladu z veljavnimi predpisi;
- osnove in merila za vrednotenje del oziroma storitev kot samoupravno dogovorjeno
povrač ilo za izvajanje programa storitev oziroma dejavnosti ali kot ceno posamič ne storitve;
- mesebojne obveznosti in odgovornosti za
primer poslovanja z izgubo in prevzemanje
tveganja;
priloga poroč evalca

- nač in usklajevanja v skupnih zadevah in
način reševanja sporov;
- druga razmerja skupnega pomena.
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se sklepa za srednjeroč no obdobje in
je izvedbeni akt srednjeroč nega plana skupnosti za ceste.
54. člen
Na podlagi sklenjenega samoupravnega
sporazuma o temeljih plana skupnosti za ceste in samoupravnega sporazuma o vzdrževanju in varstvu cest po nač elih svobodne menjave dela, sklepata organizacija za vzdrževanje cest in ustrezna skpnost za ceste letni
samoupravni sporazum o povrač ilu za izvajanje dejavnosti vzdrževanja in Varstva cest. Ta
samoupravni sporazum mora biti sklenjen do
konca tekoč ega leta za naslednje leto.
55. člen
Organizacije za vzrževanje cest obrač unavajo amortizacijo cest in pripadajoč ih objektov iz sredstev za ceste v skladu s samoupravnim sporazumom o vzdrževanju in varstvu
cest po nač elih svobodne menjave dela in v
skladu z zakonom o amortizaciji.
Osnova za obrač un amortizacije jg vrednost
cf te s pripadajoč o funkcionalno cestno
0| emo, cestnimi objekti in cestno signalizaci j.
Merila za določ anje vrednosti ceste s pripadajočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo, sprejme
skupšč ina Skupnosti za ceste Slovenije.
Vrednost ceste ugotovi organizacija za
vzdrževanje cest.
V samoupravnih sporazumih o temeljih pla^
na skupnosti za ceste se določ i, kateri del
amortizacije se združuje in za katere namene
se uporabljajo tako združena sredstva.
56. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih
plana Skupnosti za ceste Slovenije se zaradi
enotnosti cestne mreže v Socialistič ni republiki Sloveniji pri izenačevanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest, upošteva
promet na posamezni cesti, njen medrepubliški in mednarodni pomen, križanja ceste z
železniško progo, stanje ceste itd. Kriteriji in
normativi pri delitvi sredstev se oblikujejo tako, da je zagotovljeno usklajeno gospodarjenje s temi cestami.
57. člen
Za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest
iz 6. člena tega zakona organizirajo delavci, ki
delajo na teh cestalj. temeljne organizacije
združenega dela za vzdrževanje cest.
Temeljna organizacija za vzdrževanje cest
mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev iz
zakona o združenem delu, tudi naslednje posebne pogoje:
.1. Da se organizira za zaokroženo cestnoprometno območ je, ki zagotavlja racionalno,
ekonomič no in uč inkovito vzdrževanje ter
varstvo cest, t
priloga poroč evalca

2 da je ustrezno tehnološko opremljena,
3. da ima potrebno število delavcev z
ustreznimi poklici in izobrazbo,
4. da zagotavlja usposobljenost in soč asnost uresnič evanja nalog splošnega ljudskega odpora in družbene samozašč ite.
Avtomobilske ceste v Socialistič ni republiki
Sloveniji upravlja in vzdržuje ter zagotavlja
njihovo varstvo organizacija združenega dela
za vzdrževanje avtomobilskih cest

OPOMBE:

58. člen
Z družbenim dogovorom se natanč neje razčlenijo merila za uporabo v zakonu o združenem delu in v tem zakonu določ enih pogojev
za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij.
Udeleženci družbenega-dogovora iz prejšnjega odstavka so: Izvršni svet Skupšč ine SR
Slovenije, izvršni sveti obč inskih skupšč in.
Republiški svet sindikatov Slovenije, Splošno
združenje prometa in zvez, Sestavljena organizacija združenega dela, Združena cestna
podjetja Slovenije in Republiška skupnost za
ceste SR Slovenije.
59. člen
V poslovanju organizacij za vzdrževanje
cest se posebni družbni interes uresnič uje s
soodloč anjem delegatov uporabnikov cest, ki
jih v organe upravljanja teh organizacij v skla- ■
du z njihovimi statuti volijo skupščine družbenopolitič nih skupnosti. Le ti soodločajo o
uresnič evanju skupnih ciljev, o temeljnih pogojih poslovanja, o cenah, o namenu uporabe
sredstev, o razvojnih programih, o ugovorih
zoper soglasje za graditev v varovalnem pasu
ter o imenovanju in razreševanju poslovodnih
organov organizacij za vzdrževanje cest.
IV. GRADITEV IN REKONSTRUKCIJA
CEST
60. člen
Cesto sestavljajo. .
- cestno teto, ki ga tvorita spodnji in zgornji
ustroj:
- gradbeni objekti v trasi ceste, kot so:
mostovi, viadukti, podvozi, nadvozi, propusti,
predoru, in galerije, podporni in oporm zidovi, podhodi in nadhodi za pešce:
- naprave za odvodnjavanje;
- zemljiški pas ob cestnem telesu, pod
njim in nad njim, največ 2 m preko zunanjega
roba odvodnih jarkov, nožice nasipa, roba
useka in cestnih objektov (cestni svet);
- zrač ni prostor, najmanj do višine 7 m nad
niveleto vozišč a:
- prometne, površine izven vozišč a, kot so:
ploč niki, kolesarske steze in pešpoti, spojeni
ali loč eni od glavnega vozišč a, vendar v cestišču. odstavni pasovi, poč ivališč a, parkirišč a,
avtobusna postajališča in obrač ališč a, prostori in objekti za tehtanje in kontrolo prometa in helikopterska pristajališč a;
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stalne naprave proti snežnim plazovom
in zametom, naprave za zašč ito pred zemeljskimi plazovi;
- zasaditev ob cestah na cestnem svetu;
priključ ki, odvozne in dovozne ceste k
javni cesti v širini cestnega sveta.
Za sestavni del ceste se šteje tudi naslednja
funkcionalna cestna oprema, cestni objekti in '
cestna signalizacija:
telekomunikacijske, električ ne in druge
naprave, vgrajene v cestišč e, ventilacijske in
varnostne naprave v predorih;
- prometni, znaki, vodoravna in navpič na
signalizacija, signalne in svetlobne naprave,
ograje, naprave za daljinsko obvešč anje, optič no ugotavljanje in opozarjanje na slabo
vidljivost, naprave za opozorila o moč i boč nega vetra, parkirne ure in podobno;
- naprave za prepreč evanje ali ublažitev
hrupa in prepreč evanje slepilnih uč inkov;
- naprave za evidentiranje prometa;
- cestninske postaje;
- objekti, namenjeni za vzdrževanje ceste.
61. člen
Ceste je potrebno projektirati in graditi tao. da se na njih lahko varno opravlja promet
kateremu so namenjene.
Pri projektiranju in graditvi cest je potrebno
upoštevati tudi druge interese, kot so interesi
splosne ljudske obrambe in družbene samozašč ite, uporabe zemljišč , varstva vode, varstva naravnega okolja in podobno.
62. člen
Za graditev in rekonstrukcijo cest veljajo
ustrezne določ be predpisov o graditvi objektov, ce s tem zakonom ni drugač e določ eno.
63. člen
Zaradi planirane graditve ali rekonstrukcije
cest, še zemljišč e lahko zavaruje kot cestni
rezervat. Cestni rezervat določ i pristojna občinska skupšč ina v prostorskem delu družbenega plana, in sicer za graditve na predlog
pristojne skupnosti za ceste, za rekonstrukcije pa na predlog pristojne organizacije za
vzdrževanje cest.
Pri prometu z zemljišč i, ki so cestni rezervat, ima prednostno pravico nakupa investitor
graditve oziroma rekonstrukcije ceste.
Na zemljišč u, ki je cestni rezervat, ni dovoljeno graditi. Izjemoma se lahko dovoli posamezna graditev, če se da ugotoviti, da ne bo
otezevala ali onemogoč ala predvidene graditve oziroma rekonstrukcije ceste.
Izjemno graditev dovoli pristojni upravni organ v soglasju s predlagateljem cestneaa rezervata.
64. člen
Elementi za projektiranje ceste se določ ijo
v skladu s tehnič nimi predpisi za projektiranje
cest tako, da ustrezajo namenu ceste, vrsti in
oblikovanju terena, po katerem naj cesta poteka, rač unski hitrosti ceste, gostoti, vrsti prometa ter obremenitvi za določ eno vozno
dobo.
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Trasa in elementi za izdelavo projektov za
graditev in rekonstrukcijo ceste se določ ijo z
investicijskim programom, ki ga sprejme
skupnost za ceste.
65. člen
V tehnič ni dokumentaciji za graditev ceste
se predvidijo tudi površine izven cestišča za
graditev bencinskih črpalk, parkirišč , avtobusni postajališč ih objektov za vzdrževanje
cest ter površine za kontrolo cestnega prometa in določ i navezava na obstoječ e ceste.
66. člen
Če se z graditvijo oziroma rekonstrukcijo
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in
drugih objektov, mora projekt obsegati vsa
dela, ki jih je potrebno izvesti na površini
ceste ter nad cesto in pod.njo.
Za usklajevanje projektiranja, graditve in
rekonstrukcije je odgovoren investitor graditve oziroma rekonstrukcije cest.
Stroške projektiranja, graditve in rekonstrukcije objektov iz prvega odstavka tega
člena nosi investitor oziroma organizacija
združenega dela. ki bo z njimi upravljala.
67. člen
Širina vozišča regionalne ceste znaša najmanj 6 m za dvosmerni promet oziroma najmanj 3,5 m za enosmerni promet.
Izjemoma se cesta iz prejšnjega odstavka z
dovoljenjem obč inskega upravnega organa
pristojnega za promet lahko zgradi z voziščem v š'".ni najmanj 5 m za dvosmerni promet oziroma najmanj 3 m za enosmerni promet, če zaradi terenskih ali drugih krajevnih
razmer ne bi bilo gospodarno graditi širšega
vozišč a, ali če zaradi predvidene manjše gostote in vrste prometa več ja širina ni potrebna. Pristojni upravni organ istoč asno določ i
ustrezen prometni režim na taki cesti in druqe
prometne pogoje.
68. člen
Nad vozišč em ceste mora biti prost prostor
v višini 4,5 m računano od najvišje toč ke vozišča (prosti profil).
Če bi višina 4,5 m pri graditvi objektov na
cesti povzroč ala nesorazmerno velike stroške, se sme prosti profil z investicijskim programom znižati do višine 4,2 m. Takozmanjš.anje prostega profila mora biti na objektu
primerno označ eno.
69. člen
Pri graditvi in rekonstrukciji cest se predvidijo koridorji s prostim profilom v višini 7 m za
izredne prevoze. Če bi bili. izredni prevozi
zaradi tega prostega profila povsem onemogoceni, je treba v ta namen predvideti posebne ureditve.
Določ ba prvega odstavka tega člena ne velja za graditev in rekonstrukcijo lokalnih cest,
razen če je taka cesta predvidena oziroma
določ ena za izredne prevoze.
priloga poroč evalca

70. člen
Graditev avtobusnih postajališč planirajo
uporabniki in izvajalci v skupnosti za ceste.
Avtobusna postajališč a za vstopanje in izstopanje potnikov na cesti zunaj naselja ter
na delu magistralne ceste v naselju morajo
biti izven vozišč a.
Za graditev avtobusnih postajališč izven vozišča, ki niso v planu skupnosti za ceste, mora
investitor imeti soglasje upravljalca ceste.
Stroške zgraditve takega avtobusnega postajališč a nosi naroč nik.
71. člen
Republiški upravni organ, pristojen za promet, predpiše minimalne pogoje za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč .
72. člen
Obč inski upravni organ, pristojen za promet, lahko v soglasju z organizacijo za vzdrževanje cest, po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališč a na
vozišč u ceste. Če ugotovi, da je tako postajališč e postalo nevarno, lahko svoje dovoljenje
preklič e.
73. člen
Ob cesti, na kateri je predviden povpreč ni
letni dnevni promet nad 7.000 motornih vozil
morajo biti zunaj vozišč a urejena mesta za
parkiranje in izloč anje motornih vozil ter zagotovljena mesta za zgraditev pomožnih objektov, kot so bencinske črpalke, avtoservisi,
moteli, avtobusne postaje in postajališč a ter
podobno.
74. člen
Če je treba obstoječ o cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta (cesta, železniška
proga, energetski in rudarski objekti in podobno), mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah.
Investitor in skupnost za ceste se samou. pravno sporazumeta o financiranju prestavitve ceste.
75. člen
Križišč a cest v isti ravnini ter priključ ki cest
morajo biti pregledni in opremljeni s prometnimi znaki. Število križišč v ravnini in število
priključ kov mora biti omejeno tako, da je več
cest usmerjenih v skupno križišč e oziroma
priključ ek. Križanje ceste, na kateri je predviden povpreč ni letni dnevni promet nad 7.000
motornih vozil, z drugo cesto, se uredi v različ nih ravninah.
76. člen
Križanja cest in železniških prog morajo biti
omejena na najnujnejši obseg in sicer tako,
da se dvoje ali več cest usmeri na določ eno
skupno križanje.
Križanje ceste in železniške proge se ureja v
priloga poroč evalca

predpisih s področ ja varnosti železniškega
prometa.
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77. člen
Investitor cestnega objekta, ki preč ka vodotok, nosi stroške graditve in vzdrževanja objekta, če ni drugače dogovorjeno.
Upravljalec cestnega objekta ni. dolžan
vzdrževati ali kriti stroškov obratovanja naprav, ki služijo vodotoku, naprav, ki so namenjene plovbi, kakor tudi obrežnih zavarovanj
in zavarovanja struge vodotoka na območ ju
cestnega objekta, čeprav je stroške graditve
kril investitor cestnega objekta.
78. člen
V lokacijski in investicijsko-tehnič ni dokumentaciji za graditev oziroma rekonstrukcijo
ceste je treba predvideti tudi graditev oziroma
rekonstrukcijo potrebnih dovoznih priključ kov in pristopov na sosednja zemljišč a.
79. člen
Na cestnih odsekih, kjer se pojavlja plazovito zemljišč e ali je,nevarnost snežnih plazov,
žametov, moč nih sunkov vetra, hudourniških
voda, padajoč egakamenja in podobno se cesta zavaruje s stalnimi varovalnimi objekti ali z
zač asnimi napravami in po potrebi cesto
opremi z ustrezno prometno signalizacijo.
80. člen
Ob zahtevku za izdajo lokacijskega dovoljenja za graditev ali rekonstrukcijo ceste investitor ni dolžan predložiti dokazila, daje upravič en razpolagati z zemljišč em; mora pa ga
predložiti pred izdajo gradbenega dovoljenja.
81. člen
Investitor mora o graditvi oziroma rekonstrukciji ceste obvestiti upravljalce oziroma
investitorje naprav v cestnem telesu najmanj
60 dni pred prič etkom del, da lahko svoja dela
uskladijo z graditvijo oziroma rekonstrukcijo
ceste.
Investitor graditve oziroma, rekonstrukcije
ceste mora dati upravljalcu oziroma investitorju naprave v cestnem telesu na razpolago
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
Določ be tega člena veljajo smiselno tudi za
upravljalce oziroma investitorje naprav v cestnem telesu, kadar .nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje naprave v cestnem telesu.
82. člen
Investitor graditve ceste po pridobitvi uporabnega dovoljenja prenese cesto oziroma
cestni objekt v upravljanje organizaciji za
vzdrževanje cest.
Organizacija za vzdrževanje cest mora na
primeren nač in objaviti, da je cesta oziroma
objekt izroč en prometu.
23
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V. VZDRŽEVANJE CEST
83. člen
Ceste vzdržujejo za to opremljene in usposobljene organizacije za vzdrževanje cest.
Ceste mor-ajo biti vzdrževane tako, da je na
njih mogoč promet, za katerega so namenjene, ter na nač in in ob pogojih, ki jih določ a ta
zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi, in
predpisi o varnosti cestnega prometa.
M
84. člen
Vzdrževanje ceste obsega:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo
ceste, ki se izvaja z rednimi, obč asnimi in
izrednimi pregledi;
- vzdrževanje cestnega telesa in prometnih
površin izven vozišč a, objektov, cestnega
zemljišč a, opreme in naprav iz 60. člena tega
zakona ter zagotavljanje prevoznosti cest v
letnem in zimskem času;
- odpravo zmrzMnskih in drugih poškodb;
. ... - obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč in izboljšanje oziroma obnovo elementov
cest;
- ojač itev vozišč a zaradi poveč anih prometnih obremenitev;
- korekturo posameznih krivin;
- izdelavo in obnovo naprav za odvodnjavanje na posameznih delih cest;
- zavarovanje poboč ij usekov in nasipov;
- obnavljanje izrabljenih elementov mostov, propustov, zidov in drugih objektov ter
nadomestitev provizorič nih zidov s stalnimi
zidovi;
- obnavljanje naprav in napeljav, zgrajenih
za potrebe cest ter nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije in opreme;
- zamenjavo makadamskega vozišč a s sodobnimi vozišč i v območ ju cestnega sveta na
podlagi ustrezne tehnič ne dokumentacije;
- odpravo poškodb in odstranjevanje ovir,
nastalih zaradi elementarnih dogodkov oziroma povroč enih po uporabnikih cest;
- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za vzdrževanje cest;
Organizacija za vzdrževanje cest mora najmanj 8 dni pred zač etkom izvajanja vzdrževalnih del,navedenih v četrti, peti, šesti, sedmi,
deveti in enajsti alineji prejšnjega odstavka, ta
dela priglasiti pri pristojnem organu za inšpekcijo cest.
85. člen
Podrobnejši predpis o vzdrževanju in varstvu cest izda republiški upravrri organ, pristojen za promet.

met za posamezne vrste vozil, ali če bi promet
posameznih vrst vozil škodoval cesti ali objektom na njej ter drugim javnim interesom,
če se rekonstrukcija in vzdrževalna dela na
cesti ne dajo izvesti, ne da bi se-ustavil promet, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi,
ki se nanašajo na varnost prometa, sme pristojni upravni organ za promet po predlogu
organizacije za vzdrževanje cest prepovedati
promet v celoti ali za posamezne vrste vozil
na vsej cesti ali na njenih posameznih odsekih.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove promet na magistralnih
cestah, obč inski upravni organ, pristojen za
promet, pa na regionalnih oziroma lokalnih
cestah ter na prometnih površinah izven vozišč a magistralnih cest v naselju.
Splošna prepoved prometa na cesti po
prvem odstavku tega člena sme biti samo
zač asna; prepoved prometa za posamezne
vrste vozil pa je lahko zač asna ali trajna.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna
preusmeriti promet na ustrezno obvozno cesto.
Prepoved prometa, kakor tudi njeno prenehanje, mora organizacija za vzdrževanje cest
pravoč asno objaviti v sredstvih javnega obveščanja in označ iti na cesti z ustreznimi prometnimi znaki.
88. člen
Če je zaradi nujnih vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del ali ukrepov za zavarovanje
cest potrebno zač asno zasesti zemljišč a ob
cesti, ali je potrebna v ta namen zač asna
uporaba obcestnega zemljišč a, odloč i o tem,
po predlogu organizacije za vzdrževanje cest,
pristojni obč inski upravni organ v skladu s
predpisi o razlastitvi, če se predlagatelj z lastnikom zemljišč a ne sporazume drugač e.

86. člen
Vzdrževalna dela na cesti je treba izvajati
tako, da se zaradi tega praviloma ne zapre
prpmet na cesti.
Mesta, na katerih se izvajajo vzdrževalna
dela, morajo biti označ ena s prometnimi znaki in primerno zavarovana.

89. člen
Če je zaradi snega, poledice, elementarnih
nezgod ali drugih razlogov promet na cesti
onemogoč en, ali je varnost prometa ogrožena in ceste ni mogoč e v kratkem času usposobiti za varen promet, ali je njena usposobitev po veljavnem prednostnem redu časovno
odmaknjena ali sploh ni predvidena, mora
organizacija za vzdrževanje cest cesto zač asno zapreti in o tem obvestiti javnost. O tem
ukrepu mora takoj obvestiti obč inski upravni
organ pristojen za promet in pristojni organ
za notranje zadeve.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna
cesto čim hitreje usposobiti za promet.
V primeru iz prvega odstavka tega člena je
organizacija za vzdrževanje cest dolžna po
zahtevi posameznega uporabnika takšno cesto usposobiti za promet in vzdrževati, če ta
uporabnik povrne vse stroške za usposobitev
in vzdrževanje in to nima za posledico poslabšanja vzdrževanja ostalih cest.

87. člen
Če je cesta ali objekt na njej v takem stanju,
da promet ni mogoč , ali je mogoč samo pro-

90. člen
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna
zagotoviti ustrezno nadzorstvo nad stanjem
priloga poroč evalca

in razmerami na cestah in na varovalnem pasu ob njih tako, da lahko pravoč asno ukrepa.
91. člen
Evidenco o cestah in objektih na njih vodijo
organizacije za vzdrževanje cest.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko predpiše tudi vodenje podatkov, ki
jih ne zahtevajo zvezni predpisi o evidenci
cest.
92. člen
Geste morajo biti opremljene s prometnimi
znaki v skladu s predpisi.
Prometne znake postavlja, zamenjuje, dopolnjuje. odstranjuje in vzdržuje organizacija
za združevanje cest.
Za postavitev, odstranitev in dopolnitev
prometnih znakov mora organizacija za vzdrževanje cest pridobiti soglasje obč inskega
upravnega organa, pristojnega za promet.
Postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih znakov lahko zahteva tudi obč inski
upravni organ, pristojen za promet.
Organizacije za vzdrževanje cest vodijo evidenco prometnih znakov, iz katere je razvidno, kakšen znak je postavljen, kdaj je postavljen, zamenjan ali odstranjen.

ton. Motorna vozila smejo imeti razsežnosti,
ki so dovoljene za posamezne vrste in kategorije.
V posebnih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe itd.) lahko obč inski upravni organ pristojen za promet, po predlogu organizacije za
vzdrževanje cest za določ en čas zmanjšadovoljeno osno obremenitev, omeji hitrost vozil
ali odredi zaporo ceste.
Ukrepe iz drugega odstavka tega člena je
organizacija za vzdrževanje cest dolžna pravoč asno objaviti v sredstvih javnega obvešč aPrevoz z. vozili, ki sama ali skupaj s tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno težo, širino, dolžino in višino:
velja za izredni prevoz.
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri
katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom,v
mejah s predpisom dovoljenih m^r, teže .ali
.obremenitev, vendar pa prekorač uje kateregakoli od teh elementov, ki je na cesti ali
njenem odseku omejen s prometnimi znaki.
Izredni prevoz po cesti se lahko opravi le,
če je tovor nedeljiv,in ga ni mogoč e prepeljati
po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi
in če izpolnjuje,posebne pogoje za varen in
čim manj oviran cestni promet.

93. člen
Na mejnem prehodu je organizacija za
vzdrževanje cest dolžna vzdrževati cesto enako kot pred prehodom, vse druge prometne
površine pa po sporazumu z upravljalci teh
površin.

98. člen
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s
katerim se določ ijo nač in in pogoji prevoza
ter višina povrač ila za izredno uporabo cest.
Dovoljenje za izredni prevoz izda organizacija za vzdrževanje cest, na območ ju katere se
tak prevoz prič ne.

VI. VARSTVO CEST

99. člen
Podrobnejše predpise o izvajanju izrednih
prevozov izda republiški upravni organ, pristojen za promet v soglasju z republiškim
upravnim organom, pristojnim za notranje zadeve.

94. člen
Varstvo cest obsega ukrepe, nač in in omejitve uporabe cest, skrb za ceste in usposobitev
cest za varen promet, kot to določ ata zakon in
drugi predpisi.
95. člen
Motorna vozila in priklopna vozila, ki vozijo
po cestah, morajo imeti kolesa oziroma naležne ploskve, ki ne poškodujejo vozišč a.
Motorna vozila z gosenicami smejo voziti
po cestah z modernim vozišč em samo, če
imajo gosenice obložene s primernimi oblogami.
Ne glede na drugi odstavek tega člena smejo po cestah z modernim vozišč em voziti vojaška motorna vozila z gosenicami, čeprav na
gosenicah nimajo oblog, vendar pa mora pristojni vojaški organ povrniti škodo, ki je s tem
povzroč ena.
96. člen
Največ ja dovoljena osna obremenitev motornih vozil sme biti 10 ton na enojni osi, 16
ton na dvojni osi in 24 ton na trojni osi. Največ ja skupna teža vozila in tovora sme biti 40
priloga poroč evalca
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100. člen
Kontrolo osne obremenitve in drugih izrednosti prevozov na cestah opravljajo organizacije za vzdrževanje cest v sodelovanju z
organi za notranje zadeve.
Kršitelja predpisov organ za notranje zadeve lahko izključ i iz prometa, organizacija za
vzdrževanje cest pa ima pravico do povrač ila
škode.
101. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela
na cestah opravlja organizacija za vzdrževanje cest na stroške naroč nika.
Izjemoma lahko opravlja ta dela tudi druga
za to usposobljena organizacija združenega
dela, če dobi dovoljenje organizacije za vzdrževanje cest. V dovoljenju določ i organizacija
za vzdrževanje cest pogoje za opravljanje teh
del.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če je s poškodbami naprav neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje
25
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in zdravje obč anov ali bi lahko nastala več ja
gospodarska škoda. O taki nevarnosti mora
upravljalec teh naprav takoj obvestiti organizacijo za vzdrževanje cest in odstraniti neposredno nevarnost.
102. člen
Da se prepreč ijo škodljivi vplivi okolice na
cesto in cestni promet in obratno, je ob cestah varovalni pas. V varovalnem pasu se ne
smejo graditi stanovanjske hiše in druge stavbe ter naprave.
Varovalni pas za industrijske, rudarske in
druge gospodarske objekte in naprave je pri
magistralnih cestah širok 100 m, pri regionalnih cestah 60 m in pri lokalnih cestah 30 m; za
stanovanjske, poslovne, pomožne in podobne
stavbe je varovalni pas pri magistralnih cestah širok 60 m, pri regionalnih cestah 20 m in
pri lokalnih cestah 10 m; za ograje, razen za
tiste, ki so postavljene na vrhu podpornega ali
opornega zidu, je varovalni pas pri magistralnih cestah širok 10 m, pri regionalnih in lokalnih cestah pa 3 m.
Širina varovalnega pasu se meri od zunanjega roba cestnega sveta.
V naseljenih krajih in v hribovitih predelih
se sme glede na krajevne razmere izjemoma
dovoliti graditev objektov in naprav tudi v
varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi ceste in prometa. Pri taki izjemi je treba
upoštevati najmanjši odmik od zunanjega roba cestnega sveta, zaradi morebitne razširitve
ceste.
103. člen
Nadzemske telefonske, telegrafske in druge
kabelske linije, ter nizkonapetostni električ ni
oziroma napajalni vodi se smejo postavljati v
taki oddaljenosti od zunanjega roba cestnega
sveta, da ne ogrožajo ceste in prometa na
njej.
Kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge
podobne naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati v varovalnem pasu, če za to
izda soglasje pristojna organizacija za vzdrževanje cest.
104. člen
Za graditev v varovalnem pasu ceste po
četrtem odstavku 102. člena izdaja soglasje
pristojna organizacija za vzdrževanje cest.
O ugovoru zoper soglasje odloč a delavski
svet organizacije za vzdrževanje cest ob
soodloč anju delegatov uporabnikov cest.
105. člen
Določ be 102. in 103. člena tega zakona se
ne uporabljajo za območ ja, ki so urejena s
prostorskimi izvedbenimi akti.
106. člen
V bližini ceste ali objekta na cesti -niso dovoljena dela, s katerimi bi se lahko oviral
oziroma ogrožal promet, poškodovala ali
spravila v nevarnost cesta ali objekt na njej in
poveč ali stroški za vzdrževanje ceste ali objekta.
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107. člen
V bližini križišč a dveh cest v ravnini ali
ceste z železniško progo v ravnini in na notranjih straneh cestnih krivin, ni dovoljeno saditi
dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur,
postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost ceste
ali železniške proge (pregledni trikotnik).
Lastniki oziroma uporabniki takih zemljišč so
dolžni po zahtevi organizacije za vzdrževanje
cest take ovire odstraniti, Če tega ne store
sami, odstrani ovire na njihove stroške organizacija za vzdrževanje cest.
108. člen
Na cesti in na njenem varovalnem pasu ni
dovoljeno postavljati spomenikov, spominskih napisov, reklam, nagrobnikov in drugih
spominskih znamenj.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko
organizacija za vzdrževanje cest izda dovoljenje za postavitev znaka, ki opozarja na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost, ali obvešč a o napravah in objektih, ki
so v neposredni zvezi s prometom in turizmom.-(neprometni znaki).
Neprometni znaki se smejo postavljati le
izven cestnega sveta, in sicer tako, da ne
ovirajo ali ogrožajo prometa, da ne poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega okolja.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, izda podrobnejše predpise o postavljanju napisov in opozorilnih znakov ob cestah
in v varovalnem pasu.
109. člen
Napise in opozorilne znake postavlja in
vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest; naroč nik napisa oziroma opozorilnega znaka
mora povrniti organizaciji za vzdrževanje cest
vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
110. člen
Dovozni priključ ki in pristopi morajo biti
urejeni tako, da se na cesto ne nanaša blato in
drug material ter da se ne poškoduje cesta in
Cestni objekti in se z njimi ne ovira ali ogroža
promet.
Dovozni priključ ki in pristopi morajo biti
praviloma navezani na stranske poti s skupnim priključ kom na cesto.
Pri graditvi in rekonstrukciji cest, stavb in
naprav ob cestah se dovozni priključ ki in pristopi predvidijo v projektih teh graditev oziroma rekonstrukcij.
111. člen
Dovozni priključ ki in pristopi na ceste se
smejo graditi ali rekonstruirati samo s soglasjem, ki ga da pristojna organizacija za vzdrževanje cest. in v skladu s tehnič nimi in drugimi
pogoji, ki se določ ijo s soglasjem.
Soglasje iz prejšnjega odstavka je potrebno
tudi za vsako bistveno poveč anje prometa na
dovozners priključ ku oziroma pristopu in za
uporabo dovoznega priključ ka oziroma pristopa za drugačen promet.
Dovozne priključ ke na območ ju ceste gradi
priloga poroč evalca

ali rekonstruira organizacija za vzdrževanje
cest na stroške naroč nika.
Obč inski upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove uporabo obstoječ ega dovoznega priključ ka ali pristopa, če je drugje
zagotovljen pristop na cesto, ali odredi, da se
več dovoznih priključ kov ali pristopov na cesto usmeri na skupen priključ ek, če.je to po-'
trebno zaradi varstva ceste in cestnih objektov ali zaradi varnosti prometa.
112. člen
Da se zavaruje cesta, lahko razglasi obč inski upravni organ pristojen za gozdarstvo po
predlogu organizacije za vzdrževanje cest posamezne gozdne pasove v bližini ceste ali ob
cesti za varovalne gozdove v skladu s predpisi
o gozdovih.
Organizacije, ki ob cesti pogozdujejo ali
urejajo hudournike ter deroč e reke, so dolžne
sodelovati z organizacijo za vzdrževanje ceste
in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se
zavaruje cesta.
Pristojna skupnost za ceste prispeva k stroškom za pogozditev goljav in za ureditev hudournikov in deroč ih rek glede na pomen, ki
ga imajo takšna dela za varstvo ceste in glede
na obseg teh del ob cesti.
113. člen
Za graditev žič nic, elektrovodov, PTT vodov, cevovodov in ostalih vodov nad cestami
ali ob njih mora investitor dobiti soglasje organizacije za vzdrževanje Ceste. Cesta, ki jo
preč ka žič nica, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve lovilne
naprave trpi upravljalec žič nice.
114. člen
Za odpiranje kamnolomov, peskoskopov in
glinokopov ob cesti mora investitor dobiti soglasje organizacije za vzdrževanje cest.
Objekti iz prejšnjega odstavka lahko delujejo le v takšni oddaljenosti od ceste, da to ne
vpliva na varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in vzdrževanja ceste.
115. člen
Za opravljanje del izven varovalnega pasu,
ki bi laltko povzroč ila spremembo vodostaja
oziroma višine podzemskih voda, ali pa bi
lahko vplivala na stabilnost cestnega telesa,'
na stroške vzdrževanja ali na prometna cesti,
mora investitor dobiti soglasje organizacije za
vzdrževanje cest. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določ a solgasje.
116. člen
Prepovedano je zač asno ali trajno zasesti
cesto ali njen del, izvajati na njej kakršnakoli
dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo oziroma izvajati ali opustiti kakršnakoli dela ob cesti, ki bi utegnila poškodovati
cesto ali objekte na cesti ali pa ovirati ali
ogrožati prometna njej.
Dejanja in opustitve iz prvega odstavka tega
člena se podrobneje določ ijo v predpisu o
vzdrževanju in varstvu cest.
priloga poroč evalca

VII. INŠPEKCIJA CEST

OPOMBE:

117. člen
Magistralne in regionalne ceste nadzoruje
Republiški prometni inšpektorat.
Lokalne ceste nadzoruje obč inski upravni
organ, pristojen za inšpekcijo cest.
118. člen
Organi za inšpekcijo cest nadzorujejo zlasti:
- stanje cest, njihovo vzdrževanje po tehnič nih in drugih predpisih ter izpolnjevanje
tehnič nih in drugih pogojev, s katerimi se
zagotovi sposobnost ceste za varen in neoviran promet;
- izvrševanje določ b tega zakona o pogojih
za promet na cestah in o ukrepih za varstvo
cest;
- uporabo tehnič nih predpisov, normativov
in standardov pri izvajanju del in uporabi materiala ob rekonstrukciji ali graditvi cest.
119. člen
Pri opravljanju inšpekcije cest je inšpektor
za ceste upravič en:
1. pregledovati dele pri vzdrževanju, varstvu, rekonstrukciji in graditvi cest in njihovih
objektov,
2. pregledovati tehnič no dokumentacijo v
zvezi z vzdrževanjem, varstvom, rekonstrukcijo in graditvijo cest,
3. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s
tehnič nimi normativi in standardi za izvajanje
del in uporabo materiala pri vzdrževanju, varstvu, rekonstrukciji in graditvi cest, v nasprotju z določ bami o pogojih za promet na cestah
ali. v nasprotju z ukrepi za varstvo cest,
4. odrediti, da se morajo na cestah in v
območ ju preglednega trikotnika odpraviti pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost prometa,
5. odrediti, da se morajo ustaviti dela v
neposredni bližini ceste, ki lahko spravijo v
nevarnost cesto ali promet na njej,
6. odrediti, da se odstranijo brez dovoljenja
postavljeni prometni in neprometni znaki ali
postavljeni tako, da ovirajo ali ogrožajo promet,
.
7. odrediti ukrepe za zavarovanje ceste in
zač asno prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo poškodovati cesto ali spraviti
v nevarnost promet,
8. odrediti zač asno prepoved prometa na
novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnič no
pregledana in izroč ena prometu,
9. ukreniti in storiti, kar je upravič en po
posebnih predpisih.
Če je cesta v takem stanju, da na njej ni
mogoč varen promet, odredi inšpektor za ceste takojšnje zavarovanje, če je potrebno pa
lahko tudi zač asno prepove promet na ogroženem odšeku.
O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil,
mora inšpektor nemudoma obvestiti pristojni
organ za inšpekcijo cest in organizacijo za
vzdrževanje cest.

■?
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120. člen
Zoper odloč bo obč inskega inšpektorja za
ceste je dovoljena pritožba na Republiški prometni inšpektorat, zoper odloč bo republiškega inšpektorja za, ceste pa na Republiški komite za promet in zveze in sicer v roku 8 dni
od njene vroč itve.
121. člen
Organ za inšpekcijo cest lahko po obrazloženi zahtevi pritožnika odloži izvršitev odloč be. če bi njena'izvršitev povzroč ila škodo, ki
bi se težko popravila.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
122. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 150.000 din
se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija za vzdrževanje cest:
1 če ne vzdržuje ceste na tak nač in, da je
na njih mogoč promet, za katerega so namenjene ter na nač in in ob pogojih, ki jih določ a
ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi
in predpisi o varnosti cestnega prometa (drugi odstavek 83. člena),
2. če v primerih iz prvega odstavka 89. člena
ceste zač asno ne zapre ali o tem ne obvesti
javnosti, pristojni upravni organ za promet in
pristojni upravni organ za notranje zadeve, ali
če cesto brez odlašanja ne usposobi za promet.
3. če ne zagotovi ustreznega nadzorstva
nad stanjem in razmerami na cestah in v varovalnem pasu ob njih ter pravočasno ne ukrepa (90, člen).
4. če izda dovoljenje iž 98.. 101. in 108.
člena v nasprotju s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom.
5. če izda soglasje iz prvega in drugega
odstavka 111. člena v nasprotju s tem zakonom. .
Z denarno kaznijo do 20.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje cest. ki stori gospodarski prestopek iz
prejšnjega odstavka.
123. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 150.000 din
se kaznuje ža gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1 če brez soglasja organizacije za vzdrževanje cest gradi v varovalnem pasu stanovanjske hiše, druge stavbe in naprave, ki se v tem
pasu brez soglasja ne smejo postaviti (102
člen),
2. če postavi nadzemske telefonske, telegrafske in druge kabelske linije ter nizkonapetostne električ ne oziroma napajalne vode
tako. da ogrožajo cesto in promet na njej ali
če postavi kanalizacijo, vodovode, toplovode
in druge podobne naprave v varovalnem pasu
brez soglasja pristojne organizacije za vzdrževanje cest (103.' člen),
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3. če zgradi cili rekonstruira dovozni priključek ali pristop na cesto brez soglasja ali v
nasprotju s pogoji tega soglasja, ali če uporablja brez^oglasja dovozni priključ ek oziroma pristop, na katerem je bistveno poveč an
ali spremenjen promet (prvi in drugi odstavek
111 č lena).
Z denarno kaznijo do 20.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe, k: stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
124. člen
Z denarno kaznijo ,do 50.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija za vzdrževanje cest:
1. če na cestnih odsekih, kjer se pojavlja
plazovito zemljišč e ali je nevarnost snežnih
plazov, žametov, moč nih sunkov vetra, hudourniških voda, padajoč ega kamenja, ne postavi stalnih varovalnih objektov ali zač asnih
naprav ali cesto ne opremi z ustrezno prometno signalizacijo (79. člen),
2. če najmanj osem dni pred prič etkom
izvajanja vzdrževalnih del ne priglasi'del iz
četiie, pete, šeste, sedme, devete in enajste
alineje 84. člena pristojnemu organu za inšpekcijo cest,
3. če pravoč asno ne objavi prepovedi prometa, prenehanje omejitve oziroma prepovedi
prometa v sredstvih javnega obvešč anja, ali
ne preusmeri prometa na ustrezno obvozno
cesto, ali ne označ i prepovedi prometa z
ustreznimi prometnimi znaki, ali prekorač i
rok omejitve, določ en v dovoljenju (87; člen),
4. če ne vodi evidence o cestah in objektih
na njih (91. člen),
5. če ne postavi, zamenja, dopolni, odstrani
ali vzdržuje prometnega znaka ali ga postavi
brez soglasja pristojnega upravnega organa
(92. člen),
6. če ne opravlja v sodelovanju z organi za
notranje zadeve kontrole osne' obremenitve in
drugih izrednosti prevozov na cestah' (100.
člen).
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje cest, ki'stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
'
125. člen
«
Z denarno kaznijo do 50.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba:
1 če njeno vozilo vozi po cesti ali njenem
delu, na katerem je pristojni organ prepovedal promet, ali vozi po,določ enem delu ceste
z vozilom, s katerim je pristojni organ upravni'
organ za promet prepovedal voziti (87. člen),
2. če vozi njeno motorno vozilo ali priklopno vozilo s kolesi oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče (prvi odstavek 95. člena),
3 če ne opravi izrednega prevoza na takšen
nač in in pod takšnimi pogoji, kot je to določ eno v dovoljenju za izredni prevoz (98. člen),
4. če prekopava, podkopava ali opravlja
druga dela na cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju s
pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvepriloga poroč evalca

Sti organizacije za vzdrževanje cest. kadar .
opravlja dela brez dovoljenja, ali ne odstrani
neposredne nevarnosti (10-1.č len),
5. če izvaja v bližini.ceste ali objektov dfela s
katerimi bi še lahko oviral oziroma ogrožal
promet, poškodovala ali spravila v nevarnost
cesta ali objekt na njej in poveč ali stroški za
vzdrževanje ceste ali objekta (106. člen),
6. če ob cesti opravlja dela v kamnolomu,
peskokopu ali glinokopu brez dovoljenja ali v
takšni oddaljenosti od ceste, da to vpliva na
varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in
vzdrževanje ceste (114. člen).
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela' ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega ostavka.
126. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 din se kaznuje
za prekršek organizacija za vzdrževanje cest,
druga organizacija združenega dela, ki opravlja investitorške posle ali je upravljalec oziroma investitor naprav v cestnem telesu, če
nameravano graditev ali rekonstrukcijo ceste
ne objavi 60 dni,pred prič etkom del. ali če ne
da upravljalcu oziroma investitorju naprave v
cestnem telesu na razpolago potrebnih nač rtov, in podatkov (prvi in drugi odstavek 81.
člena).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 3.000 din tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje
cest. druge organizacije združenega dela. ki
opravlja investitorske posle ali je upravljalec
oziroma investitor naprav v cestnem telesu.
127. člen
Z denarno kaznijo do 30.000 din se kaznuje
za, prekršek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba:
1. če na cesti in na njenem varovalnem pasu
postavi neprometni znak brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju
s pogoji iz tega dovoljenja (drugi odstavek
108. člena).
2. če uredi dovozni priključ ek ali pristop na
cesto tako. da se na cesto nanaša blato ali
drugi material (prvi odstavek 110. člena),
3. če začasno ali trajno zasede cesto ali
njer: del, izvaja na njej kakršnakoli dela, ki
niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo
ceste, ali če izvaja oziroma opusti kakršnakoli
dela, kar bi utegnilo poškodovati cesto ali
objekte na cesti, ali pa ovirati ali ogrožati
promet na njej (116. člen).
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacij združenega dela ali druge pravne osebe, ki stori prekršek, iz prejšnjega odstavka.
128. člen
Z denarno kaznijo do 50.000 din se kaznuje
za prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju dejavnosti z osebnim delom s sredstvi,
ki so lastnina občanov, osebno vozi svoje
vozilo kot prevoznik, kot tudi, kadar zaupa
svoje vozilo v upravljanje drugi osebi.
priloga poroč evalca

1. če vozi po cesti ali njenem delu. na katerem je pristojni organ prepovedal promet, ali
vozi po določenem delu ceste z vozilom, s
katerim je pristojni organ prepovedal voziti
(87. člen),
2.-č e vozi po cesti z motornim vozilom ali
priklopnim vozilom s kolesi, oziroma naležni- ,
mi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišč e
(prvi odstavek 95. člena),
3. če ne opravi izrednega prevoza na takšen
nač in in pod takšnimi pogojih kot je to določ eno v dovoljenju za izredni prevoz (98. člen).
129. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 din se kaznuje
za prekršek posameznik:
1. če vozi po cesti ali njenem delu, na katerem je pristojni organ prepovedal promet, ali
vozi po določ enem de|u ceste z vozilom, s
katerim je pristojni organ prepovedal voziti
(87. člen),
2. če vozi po cesti z motornim vozilom ali
priklopnim vbzilom s kolesi, oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišč e
(95. člen),
3. če brez posebnega dovoljenja opravi
izredni prevoz ali ne opravi izrednega prevoza
na takšen nač in in pod takšnimi pogoji, kot je
to določ eno v dovoljenju za izredni prevoz
(98. člen),
4. če prekopava, podkopava ali opravlja
dr.uga dela na cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju s
pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvesti organizacije za vzdrževanje cest, kadar
opravlja ta dela brez dovoljenja (101. člen).
130. člen
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje
za prekršek posameznik:
1. če ne plač a cestnine za uporabo avtomobilske ceste oziroma druge ceste ali njenega
dela oziroma objekta (48. člen),
2. če ob cesti zunaj naselja postavi neprometni znak brez dovoljenja organizacije za
vzdrževanje cešt ali v nasprotju s pogoji iz
tega dovoljenja (drugi odstavek 108. člena),
3. če uredi dovozni priključek ali pristop na
cesto tako, da se na cesto nanaša blato ali
drug material (prvi odstavek 110. člena),
4. če zač asno ali trajno zasede cesto, izvaja
na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z
vzdrževanjem ali rekonstrukcijo ceste, ali če
izvaja oziroma opusti kakršnakoli dela, kar bi
utegnilo poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa ovirati ali ogcožati promet na njej
(116. člen).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
131. čien
Postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti za ceste opravijo iniciativni odbori.
Iniciativni odbor za ustanovitev obč inske
skupnosti za ceste imenuje izvršni svet skupšč ine obč ine, za ustanovitev Skupnosti za ceste Slovenije pa skupšč ina Republiške skup-

nosti za ceste v 30 dneh po uveljavitvi tega
zakona
132. člen
Iniciativni odbor za ustanovitev obč inske
skupnosti za ceste predloži^amoupravni sporazum o ustanovitvi obč inske skupnosti za
ceste v soglasje izvršnemu svetu skupšč ine
obč ine v roku štirih mesecev po uveljavitvi
tega zakona, iniciativni odbor za ustanovitev~
Skupnosti za ceste Slovenije pa Izvršnemu
svetu Skupšč ine SR Slovenije v roku šestih
mesecev po uveljavitvi tega zakona.
133. člen
Obč inske skupnosti za ceste se ustanovijo v
šestih triesecih, Skupnost za ceste Slovenije
pa v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona
Obstoječ e samoupravne interesne skupnosti za ceste opravljajo svoje naloge po dosedanjih predpisih.do ustanovitve skupnosti za
ceste po tem zakonu, razen posebne samou-■
pravne interesne skupnosti za ceste Ljubljana. ki opravlja svoje naloge po posebnem
samoupravnem sporazumu za čas veljavnosti
tega sporazuma.
Obstoječ e samoupravne interesne skupnosti za ceste prenesejo do 31. 12. 1982 vse
posle, pravice in obveznosti na skupnosti za
ceste po tem zakonu. S tem dnem prenehajo
delovati obstoječ e samoupravne interesne
skupnosti na področ ju cestnega gospodarstva.
134. člen
Republiška skupnost za ceste ugotovi pravice in obveznosti, ki zadevajo regionalne ceste in predlog za prenos teh pravic in obveznosti na obč inske skupnosti za ceste predloži
Skupnosti za ceste Slovenije ob njenem konstituiranju.
Organizacije ža vzdrževanje cest prevzamejo magistralne in regionalne ceste, ki jih vzdržujejo do uveljavitve tega zakona, med svoja
osnovna sredstva s 1. 1. 1982.
Sedanji upravljalci lokalnih cest prenesejo
pravice in obveznosti/ki zadevajo lokalne ceste, na obč inske skupnosti za ceste ob njihovem konstituiranju.
135. člen
Postopek za sklenitev sporazuma, s katerim
bodo skupnosti za ceste uredile prevzem in
prenos pravic in obveznosti, ki izhajajo iz regionalnih cest in drugih naslovov na obč inske
skupnosti za ceste in na organizacije za vzdrževanje cest, se opravi do 31. 12. 1982. Do
takrat se. uporabljajo sredstva in izvajajo obveznosti za te ceste po dosedanjih predpisih.
136. člen
Postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o vzdrževanju cest po nač elih svobodne menjave dela opravijo uporabniki in izvajalci v skupnosti za ceste do 31. 12. 1982.

137. člen
Posebno sodišč e združenega dela iz 29.
člena tega zakona se ustanovi do 31. 12. 1983.
138. člen
Skupšč ina skupnosti za ceste sprejme v
enem mesecu po konstituiranju zač asni statut
skupnosti, ki ga pripravi iniciativni odbor iz
131 člena tega zakona.
139. člen
Obč inska skupnost za ceste predloži svoj
statut v soglasje izvršnemu svetu skupšč ine
obč ine, Skupnost za ceste Slovenije pa Izvršnemu svetu Skupšč ine SR Slovenije v roku
treh mesecev po ustanovitvi.
140. člen
Če sktipnost za ceste oblikuje delovno
skupnost iz 26. člena tega zakona, skupšč ina
te skupnosti zagotovi potrebne pogoje in
sprejme ustrezne ukrepe, da se ta delovna
skupnost organizira in konstituira do 31 12
1982.
141. člen
Obč inske skupnosti za ceste sprejmejo
srednjeroč ni plan vzdrževanja, rekonstrukcij
in gradenj lokalnih in regionalnih cest za obdobje 1983-1985 v okviru samoupravnega
sporazuma o temeljih srednjeroč nega plana
Republiške skupnosti za ceste glede regionalnih cest, in v okviru samoupravnih sporazumov o temeljih srednjeroč nih planov sedanjih obč inskih skupnosti za ceste, oziroma
dogovorov o temeljih srednjeroč nega plana
obč in glede lokalnih cest, Skupnost za ceste
Slovenije pa glede avtomobilskih cest ter magistralnih cest v okviru samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeroč nega plana Republiške skupnosti za ceste, v roku treh mesecev po ustanovitvi skupnosti za ceste.
S srednjeroč nim planom Skupnosti za ceste Slovenije se za obdobje 1983-1985 določ i
tudi razporeditev sredstev za ceste po namenih porabe (druga alinea 35. člena tega zakona). Če ta plan ne bi bil sprejet v roku iz
prvega odstavka tega člena, Izvršni svet
Skupšč ine SR Slovenije predlaga, da zač asno
razporeditev sredstev za vzdrževanje cest
uredi Skupšč ina SR Slovenije z odlokom.
Do 31. 12.,1982 se za financiranje cest uporabljajo določ ila dosedanjega zakona o javnih
cestah in predpisov izdanih na njegovi podlagi.
142. člen
Postopek za sklenitev družbenega dogovora o pogojih za organiziranje organizacij
združenega dela za vzdrževanje cest opravijo
udeleženci tega dogovora v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Temeljne organizacije združenega dela za
vzdrževanje cest v smislu družbenega dogovora iz prvega odstavka tega člena organizirajo delavci cestnih podjetij in delavci komunalnih in drugih organizacij združenega dela, ki
priloga poroč evalca

vzdržujejo lokalne ceste, v roku dveh mesecev po sprejemu tega družbenega dogovora.
Temeljne organizacije združenega dela za
vzdrževanje cest in delovne organizacije
združenega dela, ki imajo v svojem sestavu
temeljne organizacije združenega dela za
vzdrževanje cest ter druge ^organizacije in
skupnosti, uskladijo svojo organiziranost in
poslovanje s tem zakonom do 31. 12. 1982.
143. člen
Skupšč ine obč in, na katerih območ ju deluje organizacija za vzdrževanje cest, izvolijo
delegate uporabnikov v delavski svet te temeljne organizacije združenega dela oziroma
delovne organizacije v 30 dneh po sprejemu
samoupravnega sporazuma o združitvi v temeljno organizacijo združenega dela za vzdrževanje cest oziroma v delovno organizacijo,
Skupšč ina SR Slovenije pa v delavski svet
sestavljene organizacije združenega dela, v
kateri so združena cestna podjetja, v 60 dneh
po sprejemu samoupravnega sporazuma o
združitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela.

mestnega značaja, katerih vzdrževanje je komunalna dejavnost v smislu 10. člena tega
zakona, morajo o tem odloč iti v roku devetih
mesecev po uveljavitvi tega zakona.

OPOMBE:

146. člen
Do 31. 12. 1982 se opravi postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma po nač elih
svobodne menjave dela. Obč inske skupnosti
za ceste prenesejo vse lokalne ceste v upravljanje in osnovna sredstva orgnizacijam za
vzdrževanje cest s,tem samoupravnim sporazumom.
147. člen
Republiški upravni organ, pristojen za .promet izda v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega zakona izvršilne predpise, ki jih določ a ta
zakon.

144. člen
Razvrstitev cest, opravljena po veljavnih
predpisih, ostane v veljavi.
Obč inske skupnosti za ceste opravijo spremembe v razvrstitvi lokalnih cest na podlagi
osnov in meril, dogovorjenih v Skupnosti za
ceste Slovenije iz 7. člena tega zakona.
Postopek za določ itev kriterijev se opravi v
Skupnosti za ceste Slovenije do 31. 12. 1982.

148. člen
Z dnem, ko zač ne veljati ta zakon, preneha
veljati zakon o javnih cestah (Uradni list SRS,
št. 51/71), razen določ b o upravljanju, vzdrževanju, financiranju in varstvu cest, ki prenehajo veljati 31. 12. 1982.
Z dnem, ko zač ne veljati ta zakon prenehata
veljati 2. in 3. člen -zakona o spremembah in
dopolnitvah posameznih določ b nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za
pridobitev lokacijskega dovoljenja (Uradni list
SRS, št. 21/78).
Vsi predpisi, izdani na podlagi zakona o
javnih cestah (Ur. I. SRS, št. 51/71), prenehajo ,
veljati, ko začne veljati ta zakon.

145. člen
Če skupšč ine obč in sprejmejo odlok o določ itvi cest, ulic in trgov v mestih in v naseljih

149. člen
Ta zakon zač ne veljati osmi dan. po objavi v
Uradnem listu SRS.
OBRAZLOŽITEV

predloga zakona o cestah
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 27. 5. 1981
sprejela osnutek zakona o javnih cestah ter hkrati naročita
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog
zakona, pri čemer naj upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles zborov Skupščine SR Slovenije, pripč mbe
in predloge skupin delegatov kot tudi pripombe in predloge iz
razprav delegatov na sejah zborov. Zbor združenega dela je
sprejel sklep, da naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
hkrati s predlogom zakona, predloži zboru tudi bilanco sredstev v cestnem gospodarstvu.
Osnutek zakona o javnih cestah so, razen pristojnih skupščinskih odborov, obravnavali tudi nekateri drugi odbori,
predvsem s stališča svojih pristojnosti, pa tudi posebna delovna telesa oblikovana v ta namen. Tako so osnutek zakona o
javnih cestah, razen pristojnih odborov za družbenoekonomske odnose vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije, obravnavali tudi vsi trije odbori za družbenopolitični sistem teh
zborov. Osnutek zakona je obravnavala tudi medzborovska
skupina delegatov za prouč itev družbeno ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih aktov s tega področja, kot tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Osnutek zakona o javnih cestah so pred razpravo v Skupščini SR Slovenije obravnavali tudi Svet za družbenopolitični
sistem in Svet za družbenoekonomske odnose in ekonomsko
priloga poroč evalca

politiko Predsedstva Republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije, Republiški odbor sindikata delavcev prometa in zvez in Republiški odbor sindikata
delavcev komunalnega in stanovanjskega gospodarstva
Zveze sindikata Slovenije, Združena cestna podjetja Slovenije, Republiška skupnost za ceste - Iniciativni odbor za
ustanovitev samoupravne interesne skupnosti za ceste, Železniško gospodarstvo Ljubljana, kakor tudi številni drugi zainteresirani subjekti.
Udeleženci v razpravah so podprli predlagane rešitve, se
opredelili do 'načelnih vprašanj, hkrati pa opozorili na še
nedodelane določbe in opozorili na potrebo po ponovni proučitvi nekaterih konkretnih vprašanj. Najštevilnejše pripombe
so se nanašale na razvrstitev cest, ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti in oblikovanje enot, na sistem planiranja in opredelitve sredstev za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in gradnjo cest. Stališča do teh vprašanj so si bila
različna in so si delno celo nasprotovala.
Manjše število pripomb je bilo danih na drugi, to je tehnični
del zakona. Razpravljala' so opozorili predlagatelja, naj predlog zakona še posebej skrbno uskladi z zakonom o sistemu
družbenega planiranja, zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela, zakonom o temeljih varnosti cestnega
prometa, zakonom o graditvi objektov in zakonom o urbanističnem planiranju. Pri tem naj sledi resoluciji o temeljih
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zakonodajne politike republike ter izloči vse tiste norme, ki
sod jo v izvršilne predpise.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil i/se
pripombe in predloge iz razprave. Upoštevana je večina predlogov. mnenj in stališč, ki so jih dali delegati oziroma skupine
delegatov pismeno ali na sejah delovnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije, kakot tudi predlogi, ki so jih poslali drugi
udeleženci v fazi osnutka zakona. Upoštevane so bile tudi
pripombe. ki so konkretno preoblikovale ali dopolnjevale posamezne člene ali so predstavljale dograditev obstoječih členov iz osnutka zakona. Prav tako so bile vnešene dopolnitve,
ki pomenijb uskladitev z že omenjenimi zakoni. V tistih določbah. kjer so si bila mnenja in pripombe v nasprotju, je sestavIjalec zakona sledil sprejetim načelom iz analize o nadaljnjem
razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje ter opredelitvam
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve.
Kljub precejšnjim spremembam v nekaterih poglavjih, je
osnovni' koncept zakona ostal nespremenjen. Nekatere določbe iz osnutka zakona, za katere je bilo ugotovljeno, da
sodijo v izvršilne predpise, so izpuščene. To so predvsem
doiočbe iz poglavij o gradnji, rekonstrukciji ter vzdrževanju in
varstvu cest. Prav tako so izpuščena nekatera določila iz
poglavja o samoupravnih interesnih skupnostih in poglavju o
planiranju, financiranju in gospodarjenju s cestami, ki pomenijo ponavljanje ustavnih določil, oziroma po svoji vsebini ne
sodijo v zakon o cestah. Zaradi številnih utemeljenih pripomb
pa je stkruktura poglavja o planiraju. financiranju in gospodarjenju v ceioti preoblikovana.
i Poglavje Temeljne in splošne določbe« vnaša nekatere
spremembe glede na dane pripombe in predloge. Izhajajoč iz
tega, da zakon določa tudi temeljna nač ela za gospodarjenje
z javnimi potmi, ter s cestami, ulicami in trgi v mestih in v
naseljih mestnega značaja, je v naslovu zakona opuščena
beseda "javnih«
Nekateri členi (2. člen. 7. člen) pomenijo povzetek več
členov osnutka, zato. da bi bila njihova opredelitev jasnejša in
bolj precizna. V zvezi z dejavnostjo posebnega družbenega
pomena je predlagatelj ponovno proučit, katere zadeve sodijo
med te dejavosti pri rekonstrukciji in gradnji cest. Nekatere
zadeve, ki so bile opredeljene kot takšne v osnutku zakona, so
črtane, dodani pa so usklajevanje programov samoupravnih
interesnih skupnosti za ceste z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, zagotavljanje enotnosti cestne mreže,
določanje smeri in poteka javnih cest ter opustitev ceste (4
člen).
V skladu s pripombami je ustrezno preoblikovan člen. ki
govori o opustitvi ceste Tako je določeno, da lahko upravljalec opusti cesto oziroma njen det. če se zgradi nova cesta, le
ob predhodnem' soglasju žbora uporabnikov pristojne samoupravne interesne skupnosti. Natančneje so opredeljeni
prometni nameni ter namembnost opuščene ceste (5. člen)
Razvrstitev cest je usklajena z zakonom o temeljih varnosti
cestnega prometa. Prav tako je predvideno, da lahko občinska samoupravna interesna skupnost za ceste s soglasjem
pristojnega občinskega organa ražvrsti med lokalne ceste
tudi cesto ah javno pot. s katero gospodari druga samoupravna organizacija aH skupnost, ali ki poteka po zasebnem
zemljišču, če je občinska skupščina ugotovila splošni družbeni interes in je izveden postopek za prisilni prenos pravice
uporabe oziroma razlastitveni postopek, ko prenos lastnine
oziroma pravice uporabe ni bil izvršen sporazumno ali s
pogodbo.
II Pri opredelitvi predmeta svobodne menjave deta v samoupravnih interesnih skupnostih, je predlagatelj povzel
ustavno opredelitev samoupravnih interesnih skupnosti ter
preoblikoval 13. člen osnutka tako. da je najprej naveden
temeljni namen ustanavljanja. Poleg namenov, naštetih že v
osnutku zakona, so v predlogu dodani še štirje temeljni nameni. to so žagtovitev trajnega in kakovostnega opravljanja
Vzdrževanja m varstva ter usklajevanja planov graditve in
rekonstrukcije cest. zagotovitev enotnosti cestnega omrežja,
združevanje sredstev in določanje namena njihove uporabe
ter določanje pogojev in nač ina opravljanja dejavnosti (14
člen). Predlog zakona zavzema načelno stališče, da zakon le v
nujnem obsegu ureja obvezne oblike samoupravne organiziranosti Ohranja se rešitev, da se za območje SR Slovenije
ustanovi Skupnost za ceste Slovenije ter občinska skupnost
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za ceste za vsako občino (16. člen). Večina razpravjalcev ob
osnutku zakona se je zavzela za varianto, po kateri sta črtana
tretji in četrti odstavek tega člena, ki sta govorila o oblikovanju enot. Možnost ustanavljanja enot je namreč določena v
68. členu Ustave SR Slovenije, zato je predlagatelj sledil v
načelni pripombi, naj zakon ne ponavlja ustavnih določil
oziroma določil, ki so zajeta v drugih zakonih. Predlog zakona
pa še vedno vsebuje rešitev, ki omogoča ustanovitev ene
skupnosti za ceste za območje več občin.
Dodelan je 17. člen. kjer so opredeljeni uporabniki in izvajalci. ki se združujejo v občinsko skupnost za ceste. Med
uporabnike sodijo tudi delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina
občanov. Jasneje so določeni izvajalci, to so delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. ki upravljajo in vzdržujejo
ceste, toda le na območju delovanja te občinske skupnosti za
ceste: izvajalci so tudi delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. ki na podlagi pošebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo, projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste
na območju te občinske skupnosti za ceste, za čas izvajanja
dogovorjene naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja, vendar le v zadevah, glede katerih imajo pravice,
obveznosti in odgovornosti v zvezi z izvajanjem te naloge.
Prdlagatelj se strinja s pripombo medzborovske skupine delegatov. da bo takšen delegatski odnos včasih težko uresničiti v
praksi, vendar meni. da bodo le tako samoupravno prišli do
izraza vsi neposredni interesi, morebitne težave pa bo potrebno razrešili v ■,statutu skupnosti za ceste V skladu z
načelno pripombo sta 18. in 19. člen usklajena z zakonom o
sistemu družbenega planiranja ter vsebinsko dopolnjena.
Delegiranje delegatov v zbor izvajalcev skupjščine Skupnosti za ceste Slovenije je ustrezno izpeljano tako. da je zastopanost delegatov organizacij za vzdrževanje avtomobilskih cest
in organizacij združenega dela iz druge alineje drugega odstavka 17. člena zagotovljena preko zborov izvajalcev občinske skupnosti za ceste, število delegatskih mest in način
delegiranja pa se določijo v samoupravnem sporazumu Skupnosti za ceste Slovenije (23. člen). Dosledno je upoštevana
določba zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela,
po kateri je opredeljeno, kdaj oba zbora skupščin skupnosti
za ceste odloč ata samostojno, kdaj pa enakopravno ter kdaj
se opravi usklajevalni postopek (24. in 25. člen). Oblikovanje
delovnih skupnosti je usklajeno s pripombami tako. da je bolj
določno izraženo, da se odnosi med delovno skupnostjo in
skupnostjo za ceste urejajo na osnovi načel svobodne menjave dela s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah. obveznostih in odgovornostih med skupnostjo za ceste
in delovno skupnostjo (26. člen).
Razdelano je reševanje sporov iz družbeno ekonomskih
odnosov tako. da se način reševanja spornih vprašanj uporabnikov in izvajalcev opravi najprej v skupnosti za ceste, šele
nato. če na nač in, določen v statutu skupnosti za ceste, ne
pride do uskladitve interesov, odloči o sporu posebno sodišče
združenega dela (28. člen). Predlog zakona določa obvezno
ustanovitev posebnega sodišča združenega dela v skupnosti
za ceste, dana pa je možnost ustanovitve posebnega sodišča
združenega dela tudi z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi z področja prometa (29. člen)
III. Skladno z opredelitvijo pojma »gospodarjenje 's cestami« je v naslovu poglavja obdržano le planiranje, ki najkrajše sintetizirano izraža vsebino tega poglavja. Določbe so
terminološko usklajene z zakonom o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Razmejene so
naloge uporabnikov in izvajalcev pri določanju elementov za
samoupravne sporazume o temeljih plana skupnosti za ceste
(33. člen). Ker so osnovni elementi za sporazumevanje opredeljeni že v zakonu o sistemu družbenega planiranja, je v 34.
členu vnešena le specifična vsebina samoupravnega sporazuma o temeljih plana občinske skupnosti za ceste Dodana je
nova določba, ki opredeljuje tiste zadeve iz 34. člena, v okviru
katerih se uporabniki in izvajalci sporazumevajo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti za ceste
Slovenije (35. člen).
Predlagatelj je s posebno pozornostjo prouč il vire sredstev
za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev cest V 38.
členu so ti viri opredeljeni, s tem. da je kot novi vir uvedeno
povračilo za čezmerno uporabo cest. Združevanje sredstev je
izpeljano iz občinske skupnosti za ceste tako, da se v tej
priloga poroč evalca

skupnosti združujejo vsa sredstva za vzdrževanje, varstvo,
rekonstrukcijo in graditev cest na podlagi samoupravnega
sporazuma o temeljih plana občinske skupnosti za ceste.
Del sredstev, kot na primer samoprispevek, se neposredno
združuje v občinski skupnosti za ceste, uporablja pa se za
namene, za katere je bil izglasovan.
Le sredstva za ceste, ki jih je potrebno samoupravno razporediti med vse skupnosti za ceste (sredstva za uporabo cest,
vsebovana v maloprodajni ceni bencina in plinskega olja,
letna povračila za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, povračila za
uporabo cest, vsebovana v prodajni ceni plinskih goriv, ki se
uporabljajo za pogon motornih vozil ter povračila za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za tuja motorna in priklopna vozila, to so sredstva, pri katerih poraba bencina in
tonaža vozil odražata dejansko uporabo cest), se zbirajo na
posebnem prehodnem računu Službe družbenega knjigovodstva, iz katerega se tekoče nakazujejo na račune občinskih
skupnosti za ceste in Skupnosti za ceste Slovenije. Ta sredstva se uporabijo za vzdrževanje in varstvo cest, za druge
namene pa le, če presegajo obseg sredstev, potrebnih za
vzdrževanje in varstvo cest. S samoupravnim sporazumom o
temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije se, z delitvijo
sredstev tako imenovanega >>bencinskega dinarja« izenačijo
pogoji vzdrževanja in varstva regionalnih cest, upoštevajoč
promet na posamezni cesti, njen medrepubliški in mednarodni pomen, križanja z železniško progo, stanje ceste in podobno (57. člen).
Tudi pri drugih virih sredstev za ceste iz 38. člena so
opredeljeni družbeno ekonomski odnosi, ki nastajajo v zvezi s
temi viri. V 46. členu je opredeljeno povračilo za čezmerno
uporabo ceste, v 47. členu pa povračilo za izredne prevoze. Ta
sredstva so del sredstev za vzdrževanje in varstvo tistih cest,
po katerih je bil izredni prevoz opravljen, in so tako kot
povračilo za čezmerno Uporabo ceste, del celotnega prihodka
organizacij za vzdrževanje teh cest.
Za iste namene, kot cestnina, se bodo uporabila tudi povračila organizacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti (49. člen). Iz
povračil, ki jih plačujejo tuja motorna in priklopna vozila, se
posebej zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in varstvo magistralnih cest kakor tudi tistih regionalnih cest, ki povezujejo
mejne prehode z magistralnimi cestami (43. člen).
Kadar se z zakonom, z odlokom občinske skupščine ali z
drugim posebnim predpisom v skladu z 9. točko 38. člena
zagotovijo sredstva za gospodarjenje s cestami, se ta sredstva
uporabljajo skladno z namenom, določenim s tem predpisom
(50. člen).
Samoupravni sporazum o vzdrževanju cest po načelih svobodne menjave dela se sklepa za srednjeročno obdobje in je
izvedbeni akt srednjeročnega plana skupnosti za ceste (53.
člen).
Predlog zakona opredeljuje intervencijo družbeno politične
skupnosti po 25. in 70. členu Ustave SR Slovenije: Kadar
sredstva za ceste ne bodo zadoščala za nemoteno družbeno
reprodukcijo, pa se niso mogla zagotoviti s samoupravnim
združevanjem, se bo lahko z zakonom predpisalo obvezno
združevanje sredstev.
Občinska skupščina pa bo lahko z odlokom predpisala
prispevek, če sredstva za ceste ne bodo dosegla planiranega
obsega in bo zato ogrožena izvršitev nalog, predvidenih v
družbenem planu občine ter bo zato grozila večja gospodarska škoda.
Preoblikovana je določba o organiziranju temeljnih organizacij združenega dela za vzdrževanje cest. Taksativno so
našteti posebni pogoji, ki jih mora temeljna organizacija za
vzdrževanje cest izpolnjevati poleg splošnih pogojev iz zakona o združenem delu. Prav tako so opredeljeni udeleženci
družbenega dogovora, s katerim se bodo natančneje razčlenila merila za organiziranje temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih organizacij (58. člen).
IV: Glede na načelno pripombo so iz poglavja o gradnji in
rekonstrukciji cest izločeni tisti členi, ki po svoji vsebini niso
nujni za zakonsko ureditev, temveč sodijo med izvršilne predpise. Prav tako je poglavje usklajeno z zakonodajo z drugih
področij, tako z zakonom o graditvi objektov, zakonom o
temeljih yarnosti cestnega prometa, in zakonom o urbanističnem planiranju. Pripomba glede racionalizacije zakona ni v
celoti upoštevana v 60. členu. Ta člen podrobno opredeljuje
priloga poroč evalca

cesto in cestno teto, kar daje osnovo za določitev obsega
vzdrževanja in z njim povezanega samoupravnega sporazuma
o svobodni menjavi dela. V 63. členu je dodana možnost
izjemne gradnje na zemljišču, ki je cestni rezervat, če gradnjo
dovoli pristojni upravni organ v soglasju s predlagateljem
cestnega rezervata. V zvezi s pripombo, naj 'se v tehnični
dokumentaciji za graditev ceste predvidi prostor za ustrezne
turistične objekte, predlagatelj poudarja, da so ti objekti v
zvezi s cesto vgrajeni v65.xč lenu, saj so neposredno vezani na
cesto:
V 66 členu je ustrezno formulirano vprašanje odgovornosti
oziroma nosilca usklajevanja projektiranja in gradnjo cest.
Pripomba Zakonodajno-pravne komisije o črtanju tistih členov. ki sodijo v izvršilne.predpise, ni mogla tpiti upoštevana v
67. členu, ker določitev širine vozišča zahteva gospodarnost
pri vlaganju družbenih sredstev, prometne razmere, gostota
ter varnost v prometu. Ta člen predstavlja izjemo od zveznega
pravilnika o tehničnih normativih in temeljnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča varnosti prometa (Ur. list SFRJ, št. 11/80). Predstavlja torej posebno ureditev v SR Sloveniji v nasprotju s
sicer veljavnim zveznim podzakonskim aktom. Taka izjema pa
je lahko urejena le z zakonom, zato ne more biti v podzakonskem aktu. Prav tako predstavlja drugi odstavek 68. člena
izjemo od zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, saj se
sme prosti profil z investicijskim programom znižati do višine
4,2 m, če bi prosti profil v višino 4,5 m pri graditvi objektov na
cesti povzročal nesorazmerno velike stroške Določba o avtobusnih postajališčih (70. člen) je usklajena z 20. členom zakona o temeljih varnosti cestnega prometa. Rok uskladitve s
tem členom za obstoječa avtobusna postajališča bo potrebno
določiti s planskimi akti skupnosti za ceste. Izjemo od 22
člena zakona o urbanističnem planiranju predstavlja 80. člen,
ki določa, da investitor ob zahtevku za lokacijsko dovoljenje
za ceste ni dolžan predložiti dokazila, da je upravičen razpolagati z zemljiščem, mora pa ga predložiti pred izdajo gradbenega dovoljenja. Vendar pa je ta določba v skiadu z zakonom
o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe in dovoljuje razpolaganje z zemljiščem, kljub temu, da z lastnikom
zemljišča ni dosežen sporazum o upravičenosti razpolaganja,
pod pogojem, da je začet postopek razlastitve. Takšna rešitev
je potrebna, ker je gradnja cest povezana z velikim številom
manjših zemljiških parcel, in bi čakanje na razlastitveni postopek zavlač evalo proces pridobivanja dokumentacije. V 81.
členu je podaljšan rok objave graditve oziroma rekonstrukcije
cest s 30 na 60 dni, da bi bilo omogočeno usklajevanje vseh
interesov v zvezi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.
V Poglavje o vzdrževanju cest je prav tako usklajeno z
načelnimi pripombami ter s poglavjem o gradnji in rekonstrukciji cest. V ta namen so črtani 82., 87. in 89. člen osnutka
zakona. 84. člen, ki določa obseg vzdrževanja ceste, je
ustrezno oblikovan glede na 60. člen, kjer so naštete sestavine ceste. Za 87. člen, ki opredeljuje prepoved prometa v
celoti aH za posamezne vrste vozil, predlagatelj poudarja, da
ta člen obravnava prepoved prometa s stališča varstva ceste
in cestnih objektov, osnutek zakona o varnosti cestnega prometa pa s stališči varnosti cestnega prometa in udeležencev v
cestnem prometu. 9. člen osnutka omenjenega zakona prepoveduje le promet y naseljih, medtem ko to vetja v 87. členu za
vse magistralne, regionalne in lokalne ceste ter za vse prometne površine izven vozišča magistralnih cest v naseljih.■
Dopolnjen je 88. člen z možnostjo, da se navedeni ukrepi
oziroma dejavnosti opravijo zaradi zavarovalnih del. Določba
o prometnih znakih je razširjena z obveznostjo pridobitve
soglasja za postavitev, odstranitev ali dopolnitev prometnih
znakov ter obveznostjo vodenja evidence o prometnih znakih,
ki jih bodo upravljale organizacije za vzdrževanje cest. Pristojnemu občinskemu upravnemu organu za promet je dana
možnost, da zahteva postavitev, odstranitev ali dopolnitev
prometnih znakov (92. člen).
VI. Iz določb o varstvu cest, ki obsegajo ukrepe, omejitve,
način uporabe in skrb za ceste in usposobitev cest za varen
promet so izločene vse tiste norme, ki sodijo v izvršilne
predpise. Nekateri členi iz osnutka zakona so vključ eni v
poglavje o planiranju, ker se nanašajo na opredelitev virov
sredstev za ceste ter na odločanje o razporejanju teh sredstev. Črtani so 101., 102. in 103. člen osnutka. Predlagatelj je
sledil zahtevam delegatov in skupščinskim usmeritvam naj se
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poenostavijo postopki za pridobitev posameznih dovoljenj,
zato je znova proučil vprašanje soglasij. Zahteva je uresničena tako. da je število potrebnih soglasij skrčeno na minimum. le-ta pa so' nujno potrebna in v interesu varstva cest
Tako se za nekatera dela. ki posegajo v prostor (102. in 103.
člen) zahteva soglasje pristojne organizacije za vzdrževanje
cest. vendar samo v primeru, če ta območja niso urejena s
prostorskimi izvedbenimi akti (105. člen). Pri drugih delih, ki
posegajo v cesto oziroma objekt, pa je soglasje organizacije
za vzdrževanje cest potrebno, saj se posega v njihova
osnovna sredstva. Predlagatelj je ponovno proučil vprašanje
varovalnega pasu, ter ugotovil, da se po predlogu zakona
varovalni pas ne bo dodatno razširil, saj so ohranjene takšne
širine, kot so določene v obstoječem zakonu o javnih cestah
in so uveljavljene v praksi (102. člen). 107. člen je usklajen z
zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa, je pa še
dopolnjen z dolžnostjo organizacije za vzdrževanje cest, da
odstrani ovire na cesti, če lastniki oziroma uporabniki zemljišč ne odstranijo ovire sami. Tudi 108. člen je usklajen s tem
zakonom, saj določa, da na cesti in na njenem varovalnem
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(ESA-584)

POVZETEK
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
vodah, ki je predložen v obliki prečiščenega besedila zakona o vodah, je pripravljen ob upoštevanju usmeritev,
sklepov in pripomb k osnutku zakona, sprejetih na sejah
zborov Skupščine SR Slovenije 1. julija 1981. Predlog
zakona upošteva pripombe, predloge in mnenja zborov
Skupščine SR Slovenije in njihovih delovnih teles.
Spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša predlog zakona, se nanašajo predvsem na samoupravno organiziranost in na družbeno ekonomske odnose na področju
vodnega gospodarstva.
V primerjavi z osnutkom so v predlogu zakona vsebovane zlasti naslednje spremembe in dopolnitve:
1 Bolj jasno je opredeljeno, da je območna vodna
skupnost temeljna oblika organiziranja, v kateri se uresničujejo družbeno ekonomski odnosi in se združujejo sredstva za izvajanje vodnega gospodarstva.
V območni vodni skupnosti "in njenem okviru delovni
ljudje in občani neposredno odločajo o vseh bistvenih
zadevah in vprašanjih, zlasti o tistih, ki se nanašajo na
njihove pravice, obveznosti in odgovornosti. V zvezi vodnih skupnosti pa uresničujejo le tiste naloge skupnega
pomena, ki jih nanjo prenesejo sporazumno. Nadalje delovni ljudje in občani opredeljujejo in uresničujejo družbenoekonomske odnose v območni vodni skupnosti; v njenem okviru združujejo sredstva za izvajanje vodnega gospodarstva, tudi tista, ki so potrebna za izvajanje nalog
zveze vodnih skupnosti.
2. Bolj je poudarjen in opredeljen vpliv občin na stanje
in razvoj vodnega gospodarstva in uresničevanje odgovornosti občin za to področje v območni vodni skupnosti.
Občinske skupščine imajo pravico in dolžnost začasno
urejati vprašanja, o katerih zbor uporabnikov in zbor izvajalcev skupščine območne vodne skupnosti tudi po usklajevalnem postopku ne dosežeta soglasne odločitve. Nadalje imajo občinske skupščine pravico in dolžnost določiti,
da določeni uporabniki in izvajalci opravijo postopek o
združevanju sredstev za investicije na področju vodnega
gospodarstva. Imajo tudi pravico in dolžnost, da v pri-
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pasu ni dovoljeno postavljati spomenikov, spominskih napisov, reklam, nagrobnikov ob cesti ter drugih spominskih
znamenj.
VII. Inšpekcija cest ja usklajena z zakonom o sistemu državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter
o republiških upravnih organih ter ni sprememb glede na
osnutek zakona.
VIII. Glede na pripombe o višini denarnih kazni za gospodarske prestopke ob razpravi osnutka zakona so le-te v kazenskih določbah primerno znižane. Opravljena je tudi uskladitev z zakonom o temeljih varnosti cestnega prometa.
IX. Vprašanje uporabe tega zakona in zakona o javnih
cestah iz leta 1971 v prehodni dobi, ko naj bi temeljne organizacije združenega dela uskladile svojo organiziranost z novim
zakonom, je rešeno tako, da se do 31. 12. 1982, kot prehodnem obdobju, uporabljajo določbe o upravljanju, vzdrževanju, financiranju in varstvu cest obstoječega zakona o javnih
cestah. Vse ostale določbe, ter predpisi, izdani na podlagi
zakona o javnih cestah, pa prenehajo veljati z dnem uveljavitve novega zakona.

meru, če se uporabniki in izvajalci ne morejo sporazumeti
o višini povračil za programirane storitve oziroma dejavnosti, predpisati, da uporabniki vode začasno plač ujejo
povračila v obliki obveznega prispevka. Hkrati imajo občinske skupščine pooblastilo, da dajejo soglasje k samoupravnim sporazumom o ustanovitvi in statutom območnih
vodnih skupnosti ter k samoupravnim sporazumom o
združevanju izvajalcev v širše oblike združenega dela in k
njihovim statutom.
3. Predlog zakona med možnimi viri sredstev ne predvideva več vodnega prispevka.
Sredstva za investicije na področju vodnega gospodarstva se zagotavljajo predvsem s samoupravnim združevanjem sredstev uporabnikov in določenih prostih sredstev
izvajalcev, sredstva za enostavno reprodukcijo pa predvsem s povračili za vodnogospodarske storitve oziroma
programe storitev. Višina povračil, ki jih plačujejo uporabniki vode, se določa na podlagi ovrednotenih programov
vodnogospodarskih storitev oziroma dejavnosti.
Načini združevanja sredstev so prepuščeni samoupravni
P°}[ To velja tako glede sredstev, ki jih združujejo uporabniki in izvajalci za investicije na področju vodnega gospodarstva, kakor tudi glede sredstev, ki se oblikujejo na
podlagi povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev oziroma dejavnosti in drugih sredstev po
zakonu.
4. Vodne skupnosti po predlogu zakona ne morejo več
nastopati kot investitorji, pač pa lahko nastopajo kot investitorji organizacije združenega dela, ki izvajajo dejavnost
posebnega družbenega pomena na področju vodnega gospodarstva, poslovna skupnost teh organizacij in krajevna
skupnost.
5. Organiziranost organizacij združenega dela kot izvajalcev na področju vodnega gospodarstva je v predlogu
zakona opredeljena natanč nejše. Določena je tako, da naj
bi prišla do izraza njihova osnovna funkcija, to je, da
opravljajo tista dela in naloge, ki so opredeljene kot dejavnost posebnega družbenega pomena ter da imajo skrb in
odgovornost za investicije, vzdrževanje in funkcioniranje
vodnogospodarskih objektov v splošni rabi ter za ohranjanje vodnega režima na sploh.

priloga poroč evalca

6. Vodnogospodarske osnove so za razliko od osnutka
s predlogom zakona izrecno in tudi v vsebinskem smislu
opredeljene kot strokovna planska podlaga. Natančneje je
tudi določeno, kaj naj vsebuje samoupravni sporazum o
temeljih plana območnih vodnih skupnosti in zveze teh
skupnosti.
7. Na področju upravnega odločanja so opuščene vodnogospodarske smernice. Vodnogospodarsko soglasje
pa ni več potrebno tudi v primerih, ko se posegi v prostor
dovoljujejo na podlagi zazidalnih, ureditvenih aH lokacij-

Zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 16136/74 se spremeni in dopolni tako, da se
njegovo preč išč eno besedilo glasi:
ZAKON O VODAH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon ureja medsebojna razmerja
delavcev, delovnih ljudi in obč anov pri izkorišč anju in rabi površinskih, podzemnih in
talnih voda, vodnih in priobalnih zemljišč , pri
gradnji vodnogospodarskih objektov in naprav ter drugih posegih v vodni režim.
(2) Ta zakon ureja tudi temeljna nač ela za
ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti na področ ju vodnega gospodarstva ter
nač ela za njihovo organizacijo.
(3) Določ be tega zakona se nanašajo tudi
na medrepubliške in meddržavne vode, na
vodo obalnega morja, morsko obalo ter na
zdravilne, termalne in mineralne vode, če ni v
zveznem zakonu ali v drugem predpisu določeno drugač e,
2. člen
(1) Voda, vodotoki, jezera, izviri, obalno
morje in morska obala ter vodna in priobalna
zemljišč a so dobrine splošnega pomena pod
posebnim družbenim varstvom in jih je dovoljeno rabiti ali izkoriščati le na nač in, ki ga
določ a ta zakon in na njegovi podlagi izdani
predpisi.
(2) Naravni vodotoki, naravna jezera, naravni izviri, obalno morje, javni vodnjaki in vodna
zemljišč a so dobrine v splošni rabi in družbena lastnina. Ta določ ba se ne našana na vodna zemljišč a presihajoč ih jezer.
Opomba: spremenjeno oziroma dopolnjeno besedild zakona je podčrtano.
(3) Preskrba s pitno vodo ima prednost pred
uporabo in izkoriščanjem vode za druge potrebe.
3. člen
(1) Vodni režim se ohranja in ureja tako, da
se upošteva njegova celovitost v povodju.
(2) Delovni ljudje in obč ani so pri rabi in
izkorišč anju voda ter pri izvrševanju drugih
posegov, ki vplivajo na vodo, upravič eni in
dolžni da:
- da ohranjajo in urejajo vodni režim tako,
priloga poroč evalca

skih nač rtih. Manj pristojnosti na področju upravnega
odločanja imajo republiški upravni organi.
. V prehodnih in konč nih določbah so urejena vprašanja,
ki se nanašajo na: uskladitev samoupravnih aktov vodnih
skupnosti, izvajalcev in njihovega poslovanja; sedanji sistem zagotavljanja sredstev za vodno gospodarstvo; uskladitev in veljavnost podzakonskih predpisov; zač ete
upravne postopke po zakonu o vodah; in ustanovitev
posebnega sodišča združenega dela.

da se čimbolj zavaruje človekovo okolje in
omogoč a uspešen družbeni napredek:
- prepreč ujejo škodljivo delovanje voda in
erozije, s smotrno rabo voda in gospodarjenjem na vodnih, priobalnih in eroziji podvrženih zemljišč ih, z graditvijo in vzdrževanjem
vodnogospodarskih objektov in naprav ter z
drugimi ukrepi;
- varujejo vodne količ ine z nač rtnim povečevanjem gozdnih in zelenih površin s primerno obdelavo zemljišč , smotrno prostorsko ureditvijo ter z drugimi ukrepi, s katerimi
se zboljšuje raporeditev voda v času in prostoru:
- zagotavljajo boljšo kakovost vode z organizirano gradnjo zadrževalnikov, s poveč anjem pretokov v vodotokih, s spreminjanjem
tehnoloških postopkov v proizvodnji, z gradnjo čistilnih naprav za odpadne vode in z
drugimi ukrepi, ki prepreč ujejo onesnaženje
vode.
4. člen
Na področ ju vodnega gospodarstva se
štejejo za dejavnosti posebnega družbenega pomena:
- urejanje vodnega režima, da se zagotovi
obramba pred poplavami in erozijo, varstvo
vodnih količ in in zalog ter varstvo kakovosti
vode;
- spremljanje stanja vodnega režima;
- usmerjanje gradnje vodnogospodarskih
objektov in naprav;
- usmerjanje regulacij in drugih ureditev
vodotokov in naravnih zbiralnikov vode;
- vzdrževanje naravnih vodotokov in drugih naravnih zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni
rabi;
- zbiranje in obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih podatkov;
- urejanje medrepubliških in meddržavnih vodnogospodarskih zadev.
5. člen
(1) Za organizirano, trajno in redno zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb po vodi in
storitvah v zvezi z vodo, se delovni ljudje in
obč ani neposredno in po organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih in drugih
samoupravnih organizacijah .in skupnostih
združujejo z delavci v organizacijah združenega dela, ki opravljajo vodnogospodarske
storitve, v samoupravne interesne skupnosti

OPOMBE:

OPOMBE:

za vode' (v nadaljnjem besedilu: vodne skupnosti).
(2) Vodne skupnosti se ustanavljajo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi.
6. člen
Vodnogospodarske storitve opravljajo delavci v organizacijah združenega dela, ki se
organizirajo tudi v skladu s tem zakonom (v
nadaljnjem besedilu: vodnogospodarske organizacije).
7 č |en
Za uresnič evanje svojih potreb in interesov na področ ju vodnega gospodarstva zagotavljajo delavci, delovni ljudje in obč ani
sredstva v skladu s tem in drugimi zakoni.
8. člen
Vodnogospodarski objekti in naprave v
splošni rabi so osnovno sredstvo vodnogospodarske organizacije in so izven pravnega
3 prometa.
9. člen
(1) Postopek za varstvo pravic in interesov
uporabnikov in izvajalcev vodnogospodarskih storitev se uredi s statutom ali z drugim
samoupravnim splošnim aktom vodne skupnosti.
(2) Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov,
ki nastanejo v vodnih skupnostih ali med
vodnimi skupnostmi, se ustanovi posebno
sodišč e združenega dela.
(3) Vodne skupnosti lahko ustanovijo sodišč e združenega dela tudi z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področ ja materialne proizvodnje.
(4) Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišč a združenega dela skupšč ine vodnih
skupnosti same oziroma skupaj z drugimi
zainteresiranimi samoupravnimi skupnostmi
podrobneje uredijo pristojnosti, sestavo, sedež in organizacijo posebnega sodišč a združenega dela ter postopek pred tem sodišč em v skladu z zakonom.
10. člen
(1) Da se zagotovi smotrno gospodarjenje z
vodami ob upoštevanju celovitosti vodnega
režima v poreč jih, se v SR .Sloveniji določ ijo
naslednja vodna območja.
- vodno območ je Mure.
- vodno območ je Drave.
- vodno območ je Save.
- vodno območ je Soč e.
- vodno območ je obalnega morja s pritoki.
(2) Meje vodnih območ ij določ i Izvršni svet
Skupšč ine SR Slovenije.
II. VODNE SKUPNOSTI
1. Ustanavljanje vodnih skupnosti
11. člen
(1) Vodne skupnosti ustanovijo kot uporabniki - delavci temeljne ali druge organi-
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zacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, obč ani, ki opravljajo samostojno obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost, obč ani organizirani v ribiških organizacijah skupaj z izvajalci - delavci združenega dela vodnogospodarskih organizacij.
(2) Vodna skupnost se praviloma ustanovi
za eno vodno območ je kot območ na vodna
skupnost, lahko pa tudi za del vodnega območ ja, če se tako sporazumejo ustanovitelji
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Za območ je SR Slovenije ustanovijo območ ne vodne skupnosti zvezo vodnih skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza
vodnih skupnosti).
12. člen
(1) Samoupravni sporazum o ustanovitvi
območ ne vodne skupnosti sklepajo delovni
ljudje in obč ani iz prvega odstavka 11. člena
tega zakona.
(2) S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi območ ne vodne skupnosti se opredelijo zlasti naslednja vprašanja'
- namen in cilj njene ustanovitve in svobodne menjave dela v okviru ali po tej skupnosti;
- vsebina, nač in in postopek sporazumevanja o medsebojnih pravicah, obveznostih
in odgovornostih:
- osnove družbenoekonomskih odnosov
v skupnosti;
- pravice in odgovornosti organov skupnosti;
- druge zadeve in vprašanja, ki so skupnega pomena za njene člane.
(3) Samoupravni sporazum o. ustanovitvi
območ ne vodne skupnosti je sprejet, ko ga
podpišejo pooblašč eni predstavniki tistih
ustanoviteljev, ki predstavljajo dve tretjini
delavcev, drugih delovnih ljudi in obč anov
na območ ju, za katero se ustanavlja taka
skupnost.
(4) K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi območ ne vodne skupnosti dajejo soglasje obč inske skupšč ine obč in iz območ ja,
na katerem se ustanavlja taka skupnost.
13. člen
(1) Zvezo vodnih skupnosti ustanovijo območ ne vodne skupnosti s samoupravnim
sporazumom.
(2) S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi zveze vodnih skupnosti se urejajo:
- namen in cilj njene ustanovitve;
- naloge, ki jih območ ne vodne skupnosti
poverijo zvezi vodnih skupnosti in združevanje sredstev za izvršitev teh nalog;
- vsebina, nač in in postopek usklajevanja
o zadevah in vprašanjih skupnega pomena
za območ ne vodne skupnosti;
- pravice in odgovornosti njenih organov;
- druga vprašanja in zadeve, ki so skupnega pomena za območ ne vodne skupnosti.
(3) K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi zveze vodnih skupnosti daje soglasje
Skupšč ina SR Slovenije.
priloga poroč evalca

14. člen
(1) Območne vodne skupnosti in zveza vodnih skupnosti so pravne osebe in nosilke
pravic
obveznosti, ki jih določ a zakon, samoupravni sporazum oziroma statut.
(2) Območ no vodno skupnost in zvezo vodnih skupnosti upravlja skupščina,
(3) Zveza vodnih skupnosti in Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije ustanovita skupni organ za izvajanje programov
urejanja kmetijskih zemljišč s sredstvi, zbranimi po določ bah 17. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79 in
11/81).
15. člen
(1) Skupšč ina območ ne vodne skupnosti
ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev.
(2) Delegate v zbor uporabnikov delegirajo
delegacije uporabnikov, ki so člani skupnosti, delegate v zbor izvajalcev pa delegirajo
delegacije izvajalcev, ki so člani skupnosti.
(3) Število delegatskih mest v zborih skupšč ine območ ne vodne skupnosti ter števiio
in nač in delegiranja delegatov, ki jih delegirajo uporabniki in izvajalci se določ i s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi območ ne vodne skupnosti v skladu z zakonom.
16. člen
(1) Delegati v skupšč ini območ ne vodne
skupnosti enakopravno in sporazumno
sprejemajo plan območ ne vodne skupnosti;
oblikujejo politiko na področ ju vodnogospodarskih dejavnosti; se sporazumevajo o programih storitev oziroma programih dejavnosti in o pogojih za opravljanje vodnogospodarskih storitev in dejavnosti; o povrač ilih; o
samoupravnem nadzoru in o drugih vprašanjih uresnič evanja svobodne menjave dela,
ter drugih medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki jih določ a zakon,
samoupravni sporazum o ustanovitvi območ ne vodne skupnosti in njen statut.
(2) O zadevah, ki so v pristojnosti skupšč ine območ nih vodnih skupnosti, odloč ajo delegati na zasedanjih svojih zborov.
(3) Delegati v skupšč ini območ ne vodne
skupnosti odloč ajo v obeh zborih enakopravno o sprejemu statuta skupnosti, plana
skupnosti in o ukrepih za njegovo uresnič itev, o usklajevanju elementov za pripravo
samoupravnega sporazuma o temeljih plana, o sprejemu drugih samoupravnih splošnih aktov in o drugih zadevah, določ enih s
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi
območ ne vodne skupnosti.
(4) Delegati v skupšč ini območ ne vodne
skupnosti odloč ajo na skupni seji obeh zborov o volitvah članov organov skupšč ine, o
imenovanju in razrešitvi vodje delovne
skupnosti, o soglasju po določ bah tretjega
odstavka 25. člena tega zakona in o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje skupnih
delovnih teles obeh zborov.
(5) S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi območ ne vodne skupnosti se določ ijo zadeve, o katerih odloč a posamezni zbor
samostojno in zadeve, o katerih odloč ajo
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delegati v skupšč ini po predhodnem izjavljanju delavcev, drugih delovnih ljudi in obč anov v temeljnih organizacijah združenega
dela in drugih samoupravnih organizacijah
in skupnostih.
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17. člen
(1) Odloč itve o zadevah, o katerih odloč ajo
delegati v skupšč ini na skupni seji obeh zborov in o zadevah, o katerih odloč a posamezni zbor samostojno, so sprejete, če jih je
sprejela več ina vseh delegatov.
(2) Odloč itve o zadevah, o katerih odloč ata
oba zbora enakopravno so sprejete, če so
bile sprejete z več iho giasov vseh delegatov
v vsakem zboru in v enakem besedilu v obeh
zborih.
(3) Če ni doseženo soglasje med zboroma,
se izvede usklajevalni postopek, ki je določen s statutom območ ne vodne skupnosti.
(4j Če tudi v usklajevalnem postopku ni
doseženo soglasje in bi bilo zaradi tega
ogroženo opravljanje vodnogospodarskih
storitev in dejavnosti, lahko obč inske skupšč ine z območ ja območ ne vodne skupnosti
zač asno uredijo to vprašanje.
18. člen
(1) Skupšč ino zveze vodnih skupnosti sestavljata dva zbora. Delegate delegirajo skupščine območ nih vodnih skupnosti iz obeh
zborov območ ne vodne skupnosti po enakem
nač elu in v enakem razmerju, kot so bile izvoljene.
(2) Število delegatov in nač in izvolitve obeh
zborov skupšč ine se določ i s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi ali s statutom zveze vodnih skupnosti.
19. člen
(1) Skupšč ina zveze vodnih skupnosti odloča o zadevah, ki so v njeni pristojnosti, na
sejah obeh zborov
(2) Postopek za odloč anje in sprejemanje
sklepov v skupšč ini ali drugih organih skupnosti ter postopek in nač in usklajevanja, kadar pri loč enem glasovanju ni sprejet sklep v
enakem besedilu, se določ i s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi ali s statutom
skupnosti.
(3) Če se tudi po usklajevalnem postopku
ne sprejme odloč itev o vprašanju, ki je posebnega družbenega pomena in od katerega je.
bistveno odvisno delo zveze vodnih skupnosti, lahko Skupšč ina SR Slovenije zač asno
uredi to vprašanje s svojo odloč itvijo.
2. Naloge vodnih skupnosti
20. člen
(1) Uporabniki vode ter delavci vodnogospodarskih organizacij združeni v območ nih
vodnih skupnostih
- določ ajo in izvajajo v skladu z družbenimi plani družbenopolitič nih skupnosti vodnogospodarsko politiko na svojem območ ju;
- skrbijo za varnost pred škodljivim delo37

vanjem voda, sprejemajo ukrepe za obrambo
pred poplavami, za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo vodnogospodarskih objektov
in naprav, ki so v splošni rabi ter za vzdrževanje naravnih vodotokov. Spodbujajo in
usmerjajo .gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav v posebni rabi in podvzemajo
druge potrebne ukrepe;
- skrbijo za ohranitev vodnih količ in in zalog na svojem območ ju, dajejo spodbudo in
sodelujejo pri gradnji zbiralnikov in drugih
objektov, ki omogoč ajo trajnejše zadrževanje
voda in bogatenje podtlanice, sodelujejo pri
odkrivanju novih vodnih virov in gradnji javnih in drugih vodooskrbovalnih naprav;
- skrbijo za varstvo kakovosti voda in vodnih zalog, podvzemajo ukrepe, ki prispevajo
k izboljšanju čistoč e voda ter dajejo spodbude in sodelujejo pri gradnji objektov in naprav, ki varujejo vodo pred onesnaževanjem
oziroma jo čistijo;
- zagotavljajo sredstva za urejanje vodnega režima;
- sodelujejo pri pripravi obč inskih predpisov s področ ja vodnega gospodarstva ter z
organi in organizacijami v obč ini pri vseh
vodnogospodarskih vprašanjih;
- opravljajo druge zadeve v zvezi z urejanjem vodnega režima na svojem območ ju
skladno s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi skupnosti ter z drugimi predpisi.
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pisov s področ ja vodnega gospodarstva ter
sodelovanje z organi in organizacijami v republiki v vseh vodnogospodarskih vprašanjih;
— združevanje sredstev, ki so potrebna za
opravljanje nalog zveze vodnih skupnosti,
za skladnejši regionalni razvoj in hitrejšif^zvoj manj razvitih, zlasti obmejnih območ ij v
SR Sloveniji, za odpravo več jih škod po poplavah na vodotokih in drugih zbiralnikih vode ter na vodnogospodarskih objektih in napravah v splošni rabi in za pomembnejše
vodnogospodarske posege, ki so določ eni v
planu SR Slovenije;
- urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in
meddržavni pomen.
23. člen
(1) Območ ne vodne skupnosti urejajo medsebojna razmerja na podlagi znač ilnosti vodnega režima v mejnem oziroma iztoč nem
prerezu vodotoka, ugotovljenih v vodnogospodarski osnovi.
(2) Za vsak nameravani ukrep ali poseg v
vodni režim, ki pomeni bistveno spreminjanje
vodnega režima v mejnem ali iztoč nem prerezu ali zaradi katerega je .ogrožena preskrba s
pitno vodo ali je dana nevarnost poplav, si
mora vodna skupnost pridobiti mnenje druge
prizadete vodne skupnosti.

21. člen
(1) Območ ne vodne skupnosti sodelujejo
med seboj, usklajujejo nameravane ukrepe
in posege v vodni režim, zlasti v primerih iz
drugega odstavka <>3. člena tega zakona,
usklajujejo pa tudi interese z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki so
udeležene pri urejanju vodnega režima.
(2) Z namenom, da območ ne vodne skupnosti zagotovijo medsebojno usklajevanje in
usklajevanje z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi sklepajo samoupravne
sporazume o usklajevanju planov.

24. člen
(1) Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, delovnih ljudi in obč anov, združenih
v vodni skupnosti, nad uresnič evanjem
sprejetih samoupravnih odloč itev, uporabo
sredstev, delovanjem organov skupnosti in
njihovih strokovnih služb in nad izvajanjem
sprejete politike se pri vodnih skupnostih
oblikujejo organi samoupravne delavske
kontrole.
(2) S statutom vodne skupnosti se uredijo
pravice, dolžnosti in odgovornosti organa
samoupravne delavske kontrole in njegovih
članov.

22. člen
(1) V zvezi vodnih skupnosti združeni uporabniki vode in delavci vodnogospodarskih
organizacij urejajo zadeve, ki jih nanjo prenesejo območ ne vodne skupnosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prenesejo območ ne vodne skupnosti na
zvezo vodnih skupnosti tele za republiko pomembne zadeve:
- usmerjanje in usklajevanje vodnogospodarske politike v SR Sloveniji skladno z družbenim planom SR Slovenije glede varstva
pred škodljivim delovanjem voda, varstva vodnih količ in, varstva kakovosti voda ter drugih
vodnogospodarskih vprašanj;
- spremljanje in analiziranje razvoja vodnega gospodarstva na območ ju SR Slovenije in seznanjanje Skupščine SR Slovenije o
problematiki vodnega gospodarstva;
- skrb za znanstveno in študijsko raziskovalno dejavnost, ki je potrebna za smotrno
urejanje vodnega režima in za vzgojo kadrov;
- sodelovanje pri pripravi republiških pred-

25. člen
(1) Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem podobnih del lahko
območ na vodna skupnost in zveza vodnih
skupnosti oblikuje delovno skupnost ali si
zagotovijo opravljanje teh del z dogovorom z
drugo samoupravno interesno skupnostjo,
organizacijo ali upravnim organom tako, da
se zagotovi čimbolj smotrno opravljanje teh
nalog.
(2) Če vodna skupnost in zveza vodnih
skupnosti za opravljanje del iz prejšnjega
odstavka oblikuje delovno skupnost, imenuje in razrešuje vodjo te delovne skupnosti
skupšč ina potem, ko je dobila mnenje organa upravljanja delovne skupnosti.
(3) K določ bam statuta, ki se nanašajo na
uresnič evanje nalog, zaradi katerih se delovna skupnost oblikuje, programu njenega
dela ter k razvidu del jn nalog je potrebno
poprejšnje soglasje skupšč ine vodne skupnosti, ki je tako delovno skupnost oblikovala.
priloga poroč evalca

III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA
VODNO GOSPODARSTVO
26. člen
(1) Sredstva za vodno gospodarstvo zagotavljajo delavci, delovni ljudje in obč ani v
skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana območ nih vodnih skupnosti.
(2) V samoupravnih sporazumih o temeljih
planov območ nih vodnih skupnosti se opredelijo tudi kriteriji, nač in in obseg združevanja sredstev za tiste naloge, ki jih območ ne
vodne skupnosti poverijo zvezi vodnih skupnosti.
27. člen
Sredstva se zagotavljajo:
1. z združevanjem sredstev samoupravnih
organizacij in skupnosti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost;
2. s povrač ili za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti;
3 z odškodninami za odvzeti pesek, mivko
in prod iz strug brežin in priobalnih zemljišč ;
4 z odškodninami zaradi nenadnega onesnaženja vode z nevarnimi ali škodljivimi
snovmi;
5. z namenskim delom odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov;
6. z drugimi sredstvi na podlagi zakona.
28. člen
(1) Z združevanjem sredstev samoupravnih
organizacij in skupnosti.se zagotavljajo sredstva za gradnjo in rekonstrukcijo tistih vodnog spodarskih objektov in naprav v splošni
rabi ter druge posege, ki zagotavljajo več je
količ ine in boljšo kakovost vode ter urejanje
režima visokih voda.
(2) Uporabniki in izvajalci urejajo odnose
in razmerja pri združevanju sredstev, razporejanju teh sredstev po namenu uporabe,
skupne kriterije za uporabo, pravice in obveznosti ter odgovornosti, ki pri tem nastajajo, s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana območ ne vodne skupnosti.
29. člen
(1) S povrač il se zagotavljajo sredstva za
programe vodnogospodarskih storitev oziroma programe dejavnosti, ki jih po obsegu in
vrednosti skupno določ ijo uporabniki in izvajalci v območ ni vodni skupnosti.
(2) Povrač ila za izvajanje programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti plačujejo temeljne organizacije združenega dela s področ ja gospodarstva in delovni ljudje,
ki z osebnim delom s sredstvi v lasti obč anov opravljajo samostojno obrtno ali drugo
gospodarsko dejavnost.
(3) Komunalne organizacije oziroma krajevne skupnosti plač ujejo povračilo za vodo, ki
jo oddajajo iz javnih vodovodnih naprav gospodinjstvom in tistim organizacijam združenega dela in drugim organizacijam, ki se ne
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ukvarjajo z gospodarsko ali komunalno gospodarsko dejavnostjo.
(4) Ne glede na določ be prejšnjih odstavkov
tega člena ne plač ujejo komunalne organizacije in krajevne skupnosti povrač ila za vodo,
ki se uporablja za zalivanje javnih zelenih
površin, čiščenje javnih površin, gašenje požarov in transport odpadnih vod ter za vzdrževanje in izkoriščanje hidrotehnič nih objektov.
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30. člen
(1) Pri dogovarjanju o povrač ilih upoštevajo udeleženci zlasti naslednje elemente:
- materialne stroške;
- sredstva amortizacije vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi ter
sredstva amortizacije delovnih sredstev
izvajalcev v skladu z zakonom;
•*- anuitete prevzetih kreditov in drugih obveznosti za gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi;
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb, obveznosti in
drugih izdatkov, ki se pokrivajo iz dohodka
izvajalca v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom ali zakonom;
- sredstva rezerv na podlagi zakona;
- dogovorjen del sredstev za razvoj materialne osnove dela izvajalcev;
- dogovorjen del sredstev za študije in
raziskave na področ ju vodnega gospodarstva;
- dogovorjen del sredstev za stroške
funkcioniranja in dela organov vodnih skupnosti.
(2) Povrač ila se plač ujejo na nač in in v
obdobjih, ki ju določ ijo izvajalci in uporabniki
s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana območ ne vodne skupnosti.
31. člen
Če izvajalci in uporabniki ne opravijo postopka o samoupravnem združevanju sredstev za graditev vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, ki v skladu s
plani družbenopolitič nih skupnosti zagotavljajo potrebe po več jih količ inah vode, njeni
ustreznejši časovni in prostorski razporeditvi ter boljši kakovosti vode, odloč ijo obč inske skupšč ine iz območ ja vodne skupnosti,
da so določ eni uporabniki in izvajalci dolžni
Opraviti tak postopek.
32. člen
(1) Če se uporabniki in izvajalci ne sporazumejo o višini povrač il za programirane
storitve ali dejavnosti, obč inske skupšč ine z
območ ja vodnih skupnosti s svojimi odloki
določ
ijo, da uporabniki vode plač ujejo povr
9č ila v obliki obveznega prispevka v taki
višini, kot je potrebna za minimalno vodnogospodarsko dejavnost posebnega družbenega pomena v skladu z družbenim planom
obč ine in SR Slovenije.
(2) Za minimalno dejavnost po prejšnjem
odstavku se šteje:
- minimalna amortizacija zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi;
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— redno vzdrževanje naravnih vodotokov,
vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi, ter hudourniških območ ij regionalnega in medregionalnega pomena;
- spremljanje stanja vodnega režima;
- opravljanje del in nalog v zvezi z obrambo pred poplavami;
- urejanje zadev, ki imajo medrepubliški
in meddržavni pomen.
(3) Višina sredstev, ki je potrebna za minimalno vodnogospodarsko dejavnost, se
opredeli v družbenih pianih obč in in SR Slovenije.
33. člen
(1) Odškodnino za odvzeti pesek, mivko in
prod iz strug, brežin in priobalnih zemljišč
plač ajo organizacije združenega dela, občani, civilno-pravne osebe in drugi koristniki.
(2) Odškodnino za enoto odvzetega materiala iz prejšnjega odstavka določ i skupšč ina območ ne vodne skupnosti.
(3)Odškodnino za odvzeti pesek, mivko in
prod iz strug, brežin in priobalnih zemljišč ne
plač ujejo vodnogospodarske organizacije
združenega deia, če odvzeti material uporabljajo za vzdrževanje naravnih vodotokov,
jezer, izvirov, morske obale ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi.
(4) Odškodnina po tem členu se plač uje
območ ni vodni skupnosti, uporablja pa se za
namene, določ ene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana območ ne vodne skupnosti.
34. člen
(1) Odškodnino zaradi nenadnega onesnaženja vode plač a povzroč itelj neposredno vodnogospodarski organizaciji združenega deia ali drugi organizaciji, ki je pooblašč ena za izvajanje nujnih ukrepov za omejevanje posiedic takega onesnaženja.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se
določ i v višini stroškov, potrebnih za nujne
ukrepe omejevanja posledic nenadnega
onesnaženja vode.
(3) S plač ilom odškodnine po določ bah tega člena povzroč itelj ni prost odgovornosti
za škodo, ki jo povzroč i izven obsega nujnih
ukrepov za omejevanje posledic nenadnega
onesnaženja vode ali, ki jo povzroč i komu
drugemu.
IV. VODNOGOSPODARSKE
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA
35. člen
(1) Dejavnosti iz 4. člena tega zakona
opravljajo vodnogospodarske organizacije
za urejanje voda in vodnogospodarske organizacije za urejanje hudournikov.
(2) Vodnogospodarske organizacije iz
prejšnjega odstavka vzdržujejo naravne vodotoke, jezera in izvire, obalno morje in vodna zemljišč a ter vodnogospodarske objekte in naprave v splošni rabi, spremljajo stanje vodnega režima in zagotavljajo varstvo
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vodnega režima, opravljajo naloge investitorja pri rekonstrukcijah vodnogospodarskih
objektov in naprav v splošni rabi, izvajajo
nadzorne naioge pri gradnji vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi,
usmerjajo graditev vodnogospodarskih objektov in naprav ter regulacijo vodotokov,
zagotavljajo enotno tekoč o evidenco in sistem informiranja uporabnikov o stanju vodnega režima, zagotavljajo soč asno izvajanje nalog s področ ja splošnega ljudskega
odpora in družbene samozašč ite in opravljajo druge zadeve, ki jih določ a zakon.
(3) Vzdrževanje naravnih vodotokov, jezer
in izvirov, obalnega morja, javnih vodnjakov,
vodnih zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi obsega zlasti:
- čišč enje obrežij, strug vodotokov, jezer
in morja;
- utrjevanje brežin, nasipov, naprav in
erozijskih površin;
- popravila spodjed v naravnih in umetnih
strugah, jezerih in morju;
- popravila obrežnih zavarovanj, pragov
in rsasipov;
- odstranjevanje naplavin.
36. člen
(1) Gradbena in druga dela, ki se ne nanašajo na storitve iz prejšnjega člena poverjajo investitorji s pogodbo v izvajanje temeljni
organizaciji v sestavu delovne ali sestavljene vodnogospodarske organizacije in drugim organizacijam združenega dela.
(2) Če se oddajo gradbena deia iz prejšnjega odstavka temeljni organizaciji v sestavi delovne ali sestavljene vodnogospodarske organizacije, investicijski in tehnič ni
nadzor nad graditvijo ne sme biti poverjen
nobeni temeljnih organizacij iz sestava delovne ali sestavljene vodnosgospodarske
organizacije in tudi ne delovni skupnosti teh
organizacij.
(3) Kot investitor gradnje ali rekonstrukcije vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi lahko nastopa vodnogospodarska organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena, poslovna skupnost takih organizacij
združenega dela in krajevna skupnost.
37. člen
(1) Za opravljanje dejavnosti iz 35. člena
organizirajo delavci, ki opravljajo vodnogospodarske storitve, temeljne organizacije
združenega dela. Temeljna organizacija zz
urejanje voda in temeljna organizacija za
urejanje hudournikov mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev iz zakona o združenem
delu tudi naslednje pogoje:
1 da se organizira za eno vodno območ je
ali za več vodnih območ ij in le izjemoma za
de! vodnega območ ja tako, da zagotavlja
racionalno, ekonomič no in uč inkovito vzdrževanje in varstvo vodnega režima;
2. da ima ustrezno tehnološko opremijenost;
3. da ima potrebno število delavcev z
ustrezno poklicno in.izobrazbeno sestavo;
priloga poroč evalca

4. da zagotavlja usposobljenost za uresničevanje naiog splošnega ljudskega odpora
in družbene samozašč ite;
5. da zagotavlja sodelovanje s krajevnimi
skupnostmi in drugimi organizacijami pri
vzdrževanju vodnega režima, nadzora in podobno;
6. da se združuje v delovno organizacijo, v
kateri se zagotavlja delovanje enotnega sistema vzdrževanja in varstva vodnega režima.
(2) Z družbenim dogovorom se natanč neje razč lenijo merila za uporabo v zakonu o
združenem deiu in v tem zakonu določ enih
pogojev za organiziranje temeijnih organizacij združenega dela in delovnih organizacij.
(3) Udeleženci družbenega dogovora iz
prejšnjega odstavka so: izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, izvršni sveti obč inskih
skupšč in, Republiški svet Zveze sindikatov
Slovenije, Splošno združenje gradbeništva
in industrije gradbenega materiala in zveza
vodnih skupnosti Slovenije.
38. člen
(1)V poslovanju vodnogospodarskih organizacij se posebni družbeni interes na področ ju vodnogospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena uresnič uje s
soodloč anjem uporabnikov delegatov in
predstavnikov družbenopolitič nih skupnosti
tako, da delegati uporabnikov oziroma predstavniki družbenopolitič nih skupnosti soodloč ajo v organu upravljanja temeljne organizacije o temeljnih pogojih njenega poslovanja, o namenu uporabe sredstev, o razvojnih
programih ter o imenovanju in razreševanju
njenih poslovodnih organov.
(2) K samoupravnim sporazumom o združevanju dela delavcev vodnogospodarskih
organizacij za urejanje voda in za urejanje
hudournikov ter k statutom teh organizacij
dajejo soglasje pristojne obč inske skupšč ine.
39. člen
(1) Delavci vodnogospodarske organizacije za urejanje voda oziroma vodnogospodarske organizacije za urejanje hudournikov
pridobivajo dohodek za opravljanje vodnogospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena iz celotnega prihodka, ki ga ta
ustvari po nač elih svobodne menjave deia.
(2) Kriterije in pogoje za urejanje odnosov
in razmerij iz prejšnjega odstavka določ ijo
delavci vodnogospodarske organizacije z
uporabniki njihovih storitev s samoupravnim
sporazumom.
(3) Samoupravni sporazum iz drugega odstavka tega člena sklenejo delavci vodnogospodarske organizacije z uporabniki po njihovih delegatih v zboru uporabnikov območ ne skupnosti.
(4) Samoupravni sporazum iz drugega odstavka tega člena obsega zlasti:
- udeležence svobodne menjave dela;
- predmet svobodne menjave dela;
- nač ine in pogoje zagotavljanja sredstev
za izvajanje del vzdrževanja in varstva vopriloga poroč evalca

dnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi ter naravnih vodotokov;
- nač ine in pogoje oblikovanja sredstev
razširjene reprodukcije vodnogospodarske
organizacije za urejanje voda oziroma vodnogospodarske organizacije za urejanje
hudournikov;
- nač in urejanja medsebojnih obveznosti
in odgovornosti za primer poslovanja z izgubo in prevzemanjem rizika;
- nač in usklajevanja v skupnih zadevah in
nač in reševanja sporov;
- druga vprašanja skupnega pomena.
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40. člen
(1) Vodnogospodarske organizacije obračunavajo amortizacijo vodnogospodarskih
objektov in naprav v splošni rabi v skladu s
samo'upravnim sporazumom o temeljih piana območ ne vodne skupnosti in v skladu s
predpisi o amortizaciji.
(2) S samoupravnim sporazumom o temeljih planov območ ne vodne skupnosti se lahko udeleženci sporazumejo o združevanju
amortizacije ter o namenih tako združenih
sredstev.
V. VODNOGOSPODARSKE OSNOVE !N
PLANIRANJE NA PODROČJU
VODNEGA GOSPODARSTVA
41. člen
(1) Vodnogospodarske osnove dajejo na
podlagi prikaza danosti, vodnega režima v povodju in časovnem obdobju izhodišč a in možnosti bodoč ega vodnogospodarskega razvoja. Vodnogospodarske osnove so strokovna
osnova za sestavo planskih aktov.
(2) Vodnogospodarske osnove se izdelajo
za vodna območ ja in za območ je SR Slovenije.
(3) Za pravoč asno izdelavo vodnogospodarske osnove skrbi vdodnogospodarska
organizacija za varstvo voda.
42. člen
(1) Uporabniki in izvajalci ugotavljajo potrebe, pogoje in možnosti za varstvo in vzdrževanje vodotokov ter drugih zbiralnikov vode, za rekonstrukcijo in gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi,
za vzdrževanje teh objektov in naprav in na
podlagi elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov, sklepajo
samoupravne sporazume o temeljih piana
vodne skupnosti.
(2) Predlog samoupravnega sporazuma o
temeljih plana vodne skupnosti določ ijo
skupno uporabniki in izvajalci po svojih delegatih v skupšč ini vodne skupnosti na podlagi elementov, ki jih oblikujejo uporabniki in
izvajalci.
(3) Uporabniki oblikujejo zlasti naslednje
elemente:
- obseg potreb za vzdrževanje vodotokov
in drugih zbiralnikov vode, za rekonstrukcijo
in gradnjo vodnogospodarskih objektov in
naprav v splošni rabi;
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~ nač in in pogoje za združevanje sredstev
za namene iz prejšnje alinee in za namene
varstva voda;
- potreben obseg in namen sredstev.
(4) Izvajalci oblikujejo zlasti naslednje elemente:
- obseg in vrste zmogljivosti ter ukrepe za
zagotovitev gospodarne izrabe zmogljivosti
za vzdrževanje vodotokov in drugih zbiralnikov vode, za rekonstrukcijo in gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi;
- osnove in merila za oblikovanje povrač il
za izvajanje programov gospodarskih storitev oziroma opravljanje dejavnosti;
- standarde in normative glede obsega in
kvalitete vzdrževanja vodotokov in drugih
zbiralnikov vode ter vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi.
43. člen
(1) S samoupravnim sporazumom o temeljih plana območ ne vodne skupnosti se udeleženci v območ ni vodni skupnosti sporazumejo zlasti:
- o fizič nem in vrednostnem obsegu vzdrževanja naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, varstva voda, rekonstrukcije in
gradnje vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi v srednjeroč nem obdobju, upoštevajoč pri tem tudi potrebe, ki izhajajo iz planiranih dolgoroč nih usmeritev razvoja na področ ju vodnega gospodarstva,
predvsem glede rekonstrukcije in gradnje
vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi;
- o lokaciji, rokih graditve in potrebnih
sredstvih za posamezne objekte;
- o združevanju sredstev za uresnič evanje
srednjeroč nega plana ter osnove in merila
za druževanje sredstev;
- o pogojih in nač inih uporabe in o upravljanju s sredstvi;
- o potrebnih zmogljivostih za izvajanje
predvidenega obsega, vzdrževanja naravnih
vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi ter varstva voda;
- o merilih in pogojih za oblikovanje povrač il za posamezne programe vzdrževanja
naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi in povrač il za programe varstva
voda;
- o nalogah in ukrepih, ki jih prevzamejo z
dogovorom o temeljih plana družbenopolitič ne skupnosti;
- o skupnih nalogah, ki jih uresnič ujejo v
zvezi vodnih skupnosti;
- o merilih in pogojih za oblikovanje in
uporabo sredstev vzajemnosti in solidarnosti;
- o nalogah in ukrepih s področ ja splošne
ljudske obrambe in družbene samozašč ite.
(2) S samoupravnim sporazumom o temeljih plana zveze vodnih skupnosti se udeleženci v zvezi vodnih skupnosti sporazumejo
zlasti:
- o skupnih nalogah, ki jih uresnič ujejo v

42

zvezi vodnih skupnosti po tem zakonu in po
samoupravnem sporazumu o ustanovitvi vodnih skupnosti;
- o potrebnih sredstvih za izvedbo nalog
zveze vodnih skupnosti;
- o oblikovanju sredstev vzajemnosti in
solidarnosti glede skladnejšega regionalnega razvoja obmejnih in manj razvitih območ ij
v SR Sloveniji;
- o izenač evanju pogojev vzdrževanja in
varstva vodnega režima zlasti na meddržavnih, medrepubliških in medregionalnih in regionalnih vodotokih in obalnega morja;
- o drugih zadevah in vprašanjih skupnega pomena za SR Slovenijo.
VI. VODNOGOSPODARSKA SOGLASJA
IN DOVOLJENJA
44. člen
(1) Za vsako spremembo vodnega režima, ki
lahko nastane z rabo in izkorišč anjem vode, z
izpuščanjem onesnažene vode oziroma snovi,
ki onesnažuje vodo, z gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih objektov in
naprav ter z drugimi posegi v naravni ali
umetni vodotok in vodna zemljišč a, v katerimi
se spreminja količ ina, kakovost, prostorska
ali časovna razporeditev voda oziroma se
spreminjajo razmere na vodnih in priobalnih
zemljiščih, so potrebna vodnogospodarska
soglasja in vodnogospodarska dovoljenja, če
ni s tem zakonom drugače določ eno.
(2) Vodnogospodarska soglasja in dovoljenja se izdajajo v skladu z vodnogospodarsko osnovo in plani vodnega gospodarstva.
(3) Vodnogospodarsko soglasje in vodnogospodarsko dovoljenje za posege, ki utegnejo vplivati na spremembo vodnega režima
na medrepubliških oziroma meddržavnih vodotokih, se izda po poprejšnjem soglasju pristojnega organa oziroma pooblaščene organizacije prizadete republike oziroma v skladu
z mednarodno pogodbo s poprejšnjim soglasjem zveznega komiteja pristojnega za
kmetijstvo in zveznega sekretariata za narodno obrambo.
45. člen
(1) Vodnogospodarsko soglasje oziroma
vodnogospodarsko dovoljenje ni potrebno za
rabo in izkoriščanje vode v naravnih vodotokih in naravnih zbiralnikih za pitje, kopanje,
pranje, napajanje živine, za zalivanje vrtov, za
rekreacijo in za druge osebne potrebe, če s
tem ni ogrožen vodni režim ali ni omejena
oziroma onemogoč ena raba ali izkoriščanje
vode drugim, ki so dobili vodnogospodarsko
soglasje in vodnogospodarsko dovoljenje, ter
* za zajemanje atmosferskih voda, ki se iztekajo
na zemljišč e uporabnika.
(2) Vodnogospodarsko soglasje ni potrebno za gradnjo posameznih objektov in naprav po sprejetih zazidalnih, ureditvenih ali
lokacijskih nač rtih in za manjše spremembe
vodnega režima, če se z njimi na povzroč a
škoda drugim.
priloga poroč evalca

A. Vodnogospodarsko soglasje
46. člen
(1) Gradnja ali rekonstrukcija vodnogospodarskih objektov ali naprav ter gradnja ali
rekonstrukcija drugih objektov ali naprav, ki
lahko vplivajo na spremembo v naravnem ali v
umetno vzpostavljenem vodnem režimu, se
ne sme začeti predno ni dano vodnogospodarsko soglasje, če je treba tako soglasje
pridobiti po določ bah tega zakona.
(2) Zahtevi na vodnogospodarsko soglasje
za objekt ali napravo mora investitor priložiti predpisano tehnipno dokumentacijo.
47. čien
(1) Vodnogospodarsko soglasje izda obč inski upravni organ, pristojen za vodno gospodarstvo, ko pridobi mnenje pristojne vodne
skupnosti.
(2) Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora, izda vodnogospodarsko
soglasje;
- za gradnjo vodnogospodarskih objektov
in naprav na kraških vodah ter na medrepubliških in meddržavnrh vodotokih;
- za gradnjo akumulacij nad 100 000 m3
vode;
MVV ^ V°d0Silne naPrave z jakostjo nad 10
- za odvzem in transport talne in izvirne
vode izdatnosti nad 20 l/sek za odvzem in
transport vode iz vodotokov v količ ini 50
l/sek, oziroma za več kot 10 odstot-kov minimalnega pretoka;
. ~ za 9radnjo in rekonstrukcijo industrijskih
in drugih objektov oziroma za tehnološke popri katerih
znaša onesnaženje
5.000 populacijskih ekvivalentov
(PE), ternad
za
radioaktivne odpadne vode;
cr,7,^Zaprebivalci;
Pr'marno kanalizacijo naselij z več kot
5000
- za gradnjo prometnih terminalov na površini nad 5000 m2 in za gradnjo letališč I in II
reda;
- za gradnjo primarnih naftovodov, produktovodov in plinovodov;
- za gradnjp in rekonstrukcijo železniških
prog magistralnih in regionalnih cest.
(3) Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora izda vodnogospodarsko
soglasje, ko pridobi mnenje zveze vodnih
skupnosti.
(4) Vodnogospodarsko soglasje neha veljati. če se v dveh letih od dneva, ko je postalo
pravnomoč no ne prič ne.graditi objekt ali naprava, za katero je bilo izdano, ali ni bil vložen
zahtevek za gradbeno dovoljenje.

B. Vodnogospodarsko dovoljenje
48. člen
.(1) Za rabo voda in izpušč anje odplak, odpadkov ter drugih snovi, ki utegnejo onesnažiti vode ali vplivati na spremembo voanega
režima, je potrebno vodnogospodarsko dovopriloga poroč evalca

ljenje, s katerim se predpišejo pogoji za rabo
voda.
(2) Vodnogospodarsko dovoljenje izda
upravni organ, ki je pristojen za vodnogospodarsko soglasje.
(3) Zahtevi za vodnogospodarsko dovoljenje mora investitor priložiti izvedbeno tehnič no dokumentacijo.
(4) Vodnogospodarsko dovoljenje se lahko
izda za določ en ali nedoloč en čas.
49. člen
(1) Vodnogospodarsko dovoljenje neha veljati:
- ko izteč e rok, za katerega je dovoljenje
izdano;
- če se upravič enec odpove pravici do dovoljenja;
- če se pravice brez opravič enega razloga
ne izvršujejo dalj časa kot je to določ eno v
izdanem dovoljenju.
(2) Odloč bo, s katero se ugotovi prenehanje
pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, izda organ, ki je pristojen za izdajo vodnogospodarskega d voljenja.
(3) Z odloč bo o prenehanju vodnogospodarskega dovoljenja se lahko predpiše, da je
imetnik dolžan na lastne stroške izvršiti ukrepe za zavarovanje vodnega režima, ki so potrebni zaradi opustitve uporabe vode in drugih pravic iz izdanega dovoljenja. Takšno odloč bo izda pristojni organ potem ko pridobi
mnenje pristojne vodne skupnosti.
50. člen
(1) Organ, ki je izdal vodnogospodarsko
dovoljenje razveljavi izdano dovoljenje ali začasno ustavi izvrševanje pravice iz tega dovoljenja, če se zaradi višje sile ali po krivdi '
upravič enca spremenijo pogoji, pod katerimi
je bilo dano, tako da bi nadaljnje izvrševanje
te pravice ogrožalo življenje ali zdravje ljudi.
(2) Ce nastane tolikšno pomanjkanje vode,
da ni mogoč e zadovoljiti vseh potreb upravičencev na določ enem območ ju" se sme posameznim upravič encem zač asno omejiti ali
ustaviti rabo oziroma izkorišč anje vode: Pri
tem je treba prvenstveno zagotoviti pitno vodo za prebivalstvo in upoštevati sanitarne in
komunalne potrebe ter interese narodne
obrambe.
(3) Posameznim uporabnikom se sme zač asno omejiti ali skrajšati čas uporabe vode tudi
iz njihovih umetnih vodotokov ali objektov za
zbiranje vode kadar ni dovolj vode za zadovoljevanje vseh potreb ali če nastanejo več je
poškodbe na vodnogospodarskih objektih in
napravah in je potrebna njihova rekonstrukcija.
(4) Organi, ki je izdal vodnogospodarsko
dovoljenje ukrepa v smislu prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena praviloma na
predolog pristojne vodne skupnosti, samostojno pa, kadar so vzroki takšne narave, da
ne dopušč ajo odlašanje zaradi zavarovanja
življenja in zdravja ljudi ali družbene lastnine.
Vil. UREJANJE VODNEGA REŽIMA
51. člen
(1) Vodrn režim se v skladu z določ bami
retjega člena tega zakona ureja z vzdrže-
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vanjhm vodotokov in zbiralnikov, z gradnjo in
z vzdrževanjem vodnogospodarskih objektov
in naprav, kakor tudi z drugimi ukrepi in posegi, ki so pomembni za urejanje vodnega režima. ,
'
;
(2) Vodni režim se ureja na podlagi vodnogospodarske osnove v skladu s planskimi dokumenti vodnega gospodarstva.
52. člen
(1) Za vodotoke in druge zbiralnike vode po
tem zakonu se štejejo vsi naravni in umetni,
površinski ali podtalni zbiralniki in odvodniki
voda, kot so, izviri, vodnjaki, potoki, reke, kanali,, hudourniki, jezera, akumulacije, podtalni
tokovi in obalno morje.
(2) Vodotoki in drugi zbiralniki vode ter
hudourniki in njihova območ ja se kategorizirajo po vodnogospodarskem pomenu na lokalne, regionalne in medregionalne.
(3) Vodotoki medregionalnega pomena so:
Mura, Drava,. Sava. Soč a, obalno morje. Blejsko. Bohinjsko in Cerkniško jezero ter hudourniška območ ja, ki jih določ i Izvršni svet
Skupšč ine SR Slovenije.
53. člen
(.1) Vodna zemljišča po tem zakonu so struge in korita z brežinami do višine srednje
letne vode, ter opušč ene, struge in prodišč a,
ki jih voda od časa do časa še poplavlja.
(2) Za vodno zemljišče se šteje tudi dno
obalnega morja in njegova obala do višine
najvišjega vodostoja plime.
(3) Za priobalna zemljišč a se štejejo po tem
zakonu vsa pribrežna zemljišč a nad višino
srednje letne vode in nad višino najvišjega
vodostaja plime v širini najmanj 10 m, vsa
zemljišč a med visokovodnimi nasipi in zemljišča najmanj v petmetrskem pasu izza visokovodnih nasipov. Za priobalna zemljišč a se štejejo tudi erozijska območ ja, z intenzivno erozijo in površine, ki jih ogrožajo plazovi.
54. člen
(1) Vodnogospodarski objekti in naprave so
objekti in naprave, s katerimi se ureja vodni
režim ali se neposredno vpliva nanj, ne glede
.na gospodarsko ali drugo namembnost, zaradi katere so zgrajeni; po namembnosti so v
splošni ali v posebni rabi.
(2) Za vodnogospodarske objekte se štejejo
tudi umetni vodotoki, umetna jezera in drugi
umetni zbiralniki s pripadajoč imi objekti in
napravami.
(3) Za vodnogopodarske objekte in naprave V splošni rabi se štejejo tisti objekti in
naprave, ki po svoji naravi in namenu zagotavljajo varstvo pred poplavami in erozijo ter
boljšo časovno in prostorsko razporeditev
voda nasploh; drugi vodnogospodarski objekti in naprave se štejejo za objekte in naprave v posebni rabi.
1. Varstvo pred škodljivim delovanjem
(1) Na vodotokih in drugih zbiralnikih ter na
vodnih in priobalnih zemljiščih je treba go-
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spodariti tako. da se izboljšajo- poplavne in
odtoč ne razmere, produktivnost tal in erozijski ter drugi ravnovesni pogoji, ki lahko vplivajo na vodni režim.
(2) Škodljivo delovanje visokih voda se prepreč uje z neposrednimi preventivnimi ukrepi
proti poplavam in z usmerjanjem gradnje vodnogospodarskih objektov in naprav, ki vplivajo na režim visokih voda.
(3) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predpiše splošne pogoje za nač ina gospodarjenja na območ jih iz prvega odstavka tega
člena.
56. člen
(1) Ukrepi in dela, ki so potrebna za obrambo pred poplavami in hudournimi vodami na
določ enem območ ju, se določ ajo v nač rtu za
obrambo pred poplavami, ki ga pripravi območ na vodna skupnost, sprejmejo pa ga občinske skupščine.
(2) Nač rt za obrambo pred poplavami na
medrepubliških in meddržavnih vodah pripravi zveza vodnih skupnosti na podlagi sprejetih
nač rtov iz prejšnjega odstavka. Nač rt sprejme Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije.
(3) V nač rtu za obrambo pred poplavami je
lahko predvidena tudi udeležba obč anov in
organizacij združenega dela kadar je nevarnost poplave tolikšna, da z razpoložljivimi
sredstvi in delavci ni mogoč e zagotoviti
obrambe V nač rtu se lahko predvidi tudi udeležba enot jugoslovanske ljudske armade in
uporabe njenih sredstev.
57. člen
(1) Meje priobalnih zemljišč in erozijskih
območ ij (53. člen) in meje morske obale, kakor tudi nač in gospodarjenja na teh zemljišč ih predpiše obč inska skupščine z odlokom,
ki ga izda na predlog vodnogopodarske organizacije za urejanje voda oziroma za urejanje
hudournikov.
(2) Z odlokom obč inske skupšč ine se predpiše tudi obveznost lastnikov oziroma uporabnikov pribrežnih zemljišč za čišč enje potokov in jarkov.
58. člen
(1) Upravljalci vodnogospodarskih objektov
in naprav v posebni rabi so dolžni zavarovati
svoje objekte in naprave pred visokimi vodami in jih redno vzdrževati
(2) Če so odpadli razlogi, zaradi katerih so
bi I i zgrajeni vodnogospodarski objekti in naprave. se ti objekti in naprave lahko odstranijo
le z dovoljenjem organa,-ki je izdal vodnogospodarsko soglasje.
(3) Če objekt iz prejšnjega odstavka ni mogoč e odstraniti, jih je lastnik oziroma uporabnik dolžan vzdrževati.
(4) Vodnogospodarski objekt ali naprava v
posebni rabi iz prejšnjega odstavka se lahko
preda območ ni vodni skupnosti kot objekt v
splošni rabi pod pogoji, ki jih sporazumno
določ ita lastnik oziroma uporabnik in vodna
skupnost.
priloga poroč evalca

2. Varstvo vodnih količ in
59. člen
(1) S poseganjem v vodni režim se ne sme
spremeniti nivo gladine in smer podzemnih
voda tako. da bi bila ogrožena preskrba s
pitno in tehnološko vodo ali drugač na uporabnost vode. kmetijska proizvodnja ter mineralni, termalni in zdravilni vrelci ali stabilnost
objektov in tal. Pri vsakem posegu v vodni
režim je treba vselej zagotoviti minimalni pretok na vodotokih.
(2) Da se zavarujejo zaloge vode na območ ju. na katerem se zajema pitna voda in termalna, mineralna ali zdravilna voda, določ i občinska skupšč ina z odlokom varstveni pas in
ukrepe za zavarovanje voda.
3. Varstvo kakovosti vode in morja
60. člen
(1) Snovi, ki zaradi svoje sestave, količ ine
ali .stopnje radioaktivnosti lahko spravijo v
nevarnost življenje in zdravje ljudi, življenje in
zdravje rib in drugih živali ter škoduje rastlinstvu (v nadaljnjem besedilu: nevarne snovi),
ni dovoljeno izpušč ati v vode in vodne tokove
ter vode obalnega morja.
(2) Da ne bi prihajale v vode, vodne tokove
in vode obalnega morja snovi, ki bi lahko
povzroč ile tolikšno spremembo njihove kemič ne, fizikalne, biološke ali bakteriološke
sestave, da bi omejile ali onemogoč ile njeno
rabo (v nadaljnjem besedilu: škodljive snovi),
je na.bregovih, v strugah vodotokov in obali
ter o'balnem morju prepovedano:
- spravljanje in pretakanje škodljivih snovi
kot so nafta in njeni derivati ter druge podobne snovi;
- pranje motornih vozil;
- odlaganje in spušč anje odkopanih in odpadnih materialov in drugih podobnih snovi;
- odvajanje vode s tako temperaturo, ki bi
lahko škodila vodnemu rastlinstvu in živalstvu
(3) Na območ ju izvirov in talne vode se v
nobenem primeru ne smejo odvajati odpadne
vode v izvirne in talne vode, gnojišč a in greznice pa morajo biti urejeni tako, da ni nevarnosti pronicanja in prelivanja v podtalne
vode.,
(4) Pralna in čistilna sredstva, ki vsebujejo
detergente, se smejo uporabljati le, če odgovarjajo zahtevam o razgradnji detergentov.
61. člen
(1) Vsako izlivanje ali spuščanje nevarnih ali
škodljivih snovi, do katerega je prišlo po nesreč nem naključ ju a,'i okvari, je povzroč itelj
onesnaženja dolžan nemudoma prijaviti najbližji postaji milice.
(2) Kdor zapazi izlivanje ali izpušč anje nevarnih'ali škodljivih snovi na morju ali na
kopnem, je dolžan to nemudoma priglasiti
najbližji postaji milice.
(3) Če pride do izlivanja ali izpušč anja nevarnih ali škodljivih snovi, mora vodnogospodarska organizacija za urejanje voda na stropriioga poroč evalca

ške povzroč itelja nemudoma podvzeti potrebne ukrepe za zavarovanje vode in morja. Za ta
dela ima pravico zahtevati odškodnino od
povzroč itelja oziroma, če se ta,ne da ugotoviti povrač ilo stroškov iz sredstev, zbranih v
območ ni skupnosti.
(4) Za izvajanje ustreznih ukrepov v smislu
prejšnjega odstavka mora organizacija za
urejanje voda imeti primerno opremo, če se
za tako ukrepanje skupaj z drugimi zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi ne
uredi posebna intervencijska služba. Financiranje opreme zagotovi območ na vodna
skupnost iz zbranih sredstev za urejanje vodnega režima. Če pa se ustanovi posebna
intervencijska služba, se z dogovorom med
zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi uredijo vprašanja sofinanciranja, organizacije in delovanja take službe.
62. člen
(1) Organizacije združenega dela in druge
organizacije, ki spušč ajo onesnaženo vodo,
kakor tudi komunalne organizacije za kanalizacijo so dolžne redno preiskovati kakovostne in količ inske spremembe odpadnih voda,
ki jih izpušč ajo ali odvajajo, in dostavljati analitske postopke v atestiranje za to pooblaščenim organizacijam ter zagotoviti predpisano obratovanje ,in vzdrževanje čistilnih naprav.
(2) Organizacije iz prejšnjega odstavka tega
■č lena morajo za obratovanje s čistilnimi napravami in za njihovo' vzdrževanje imeti poslovnik, ki ga je sprejel organ upravljanja te
organizacije, in voditi obratni dnevnik.
(3) Organizacije združenega dela sp dolžne
na lastne stroške priključ iti svoje izpuste odpadnih voda na skupni zbiralnik, ko je ta zgrajen Ta določ ba velja tudi za priključ itev izpustov iz čistilnih naprav, če še zgradi skupna
čistilna naprava z boljšo stopnjo čišč enja.
63. člen
Vode v vodotokih in na posameznih odsekih vodotokov se kategorizirajo po kakovosti
z namenom varstva in izboljšanja kakovosti
voda. Kategorizacija se opredeli s planskimi
akti območ nih vodnih skupnosti.
64. člen
Pitna voda in voda namenjena za splošno
preskrbo, za proizvodnjo živilskih proizvodov
ter mineralna voda ne sme vsebovati škodljivih snovi iznad dovoljenih količ in nevarnih za
zdravje
65. člen
(1) Da se na širšem območ ju zavaruje voda
v vodotokih in podtalnicah se lahko določ ijo
zavarovana območ ja.
(2). Zavarovana območ ja se opredelijo s plani vodnih skupnosti in plani družbenopolitič nih skupnosti.
(3) S samoupravnimi sporazumi območ nih
vodnih skupnosti in z dogovori o temeljih
planov družbenopolitič nih skupnosti se opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti, ki
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se nanašajo na zavarovana območ ja, in ukrepi družbenopolitič nih skupnosti, da se na teh
območ jih zavaruje voda v vodotokih in podtalnicah.
66. člen
(1) Nevarne in škodljive snovi je dovoljeno
skladišč iti, prelagati, odlagati ali drugač e z
njimi ravnati in prevažati samo v napravah s
tako tehnič no zašč ito, da je onemogoč eno
nekontrolirano prelivanje ali izpušč anje teh
snovi.
(2) Za skladišč enje in transport radioaktivnih snovi veljajo posebni predpisi.
(3) Gradnja skladišč in napeljav za nevarne
in škodljive snovi ni dovoljena na območ jih
vodnih akumulacij in na zavarovanih vodnih
območ jih. V utemeljenih primerih sme republiški komite za varstvo okolja in urejanje
prostora izjemoma dovoliti gradnjo manjših
skladišč in napeljav za take snovi v soglasju z
republiškim sanitarnim inšpektoratom.
(4) Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije lahko prepove transport nevarnih in škodljivih
snovi preko določ enih območ ij ter določ i način obvoza.
4. Odvzem mivke, peska, proda in
kamna
67. člen
Iz naravnih vodotokov, iz obalnega morja iz
vodnih in priobalnih zemljišč ter iz objektov
za zbiranje vode se lahko odvzemajo mivka,
pesek, prod in kamen samo v skladu z določ bami tega zakona (prvi odstavek 74. člena).
5. Omejitev pravic uporabnikov
oziroma lastnikov zemljišč
68. člen
(1) Imetnik pravice uporabe oziroma lastniki zemljišč morajo dovoliti dostop na zemljišč a osebam, ki opravljajo dela v zvezi z
vzdrževanjem vodnega režima in osebam, ki
imajo pravico meriti, snemati, projektirati ali
zaznamovati zemljišč a afi ugotavljati in
spremljati stanje vode in vodotokov, ter osebam, ki izvajajo dela pri graditvi in rekonstrukciji vodnogospodarskih objektov in naprav.
(2) Imetnik pravice uporabe oziroma lastniki zemljišč imajo pravico zahtevati odškodnino za škodo povzroč eno z deli iz prvega odstavka tega člena.
69. člen
(1) Če se vprašanje odvajanja voda z zemljišča ali dovajanje vode na zemljišč e ne da
rešiti na kakšen drug ugodnejši ali ekonomič nejši nač in, se sme ustanoviti v korist tega
zemljišč a služnostna pravica odvajanja oziroma dovajanja vode čez druga zemljišč a.
(2) Imetniki pravice uporabe oziroma lastniki zemljišč ne smejo v škodo sosednjih zemljišč spreminjati smeri padca vode in količ in,
ki naravno teč ejo čez njihova zemljišč a.

'
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6. Reč no nadzorstvena služba
70. člen
(1) Naloge s področ ja urejanja vodnega režima, ki se nanašajo na varstvo voda opravlja
reč no nadzorstvena služba, ki jo ustanovi vodnogospodarska organizacija za urejanje
voda.
(2) Obseg nalog reč ne nadzorstvene službe določ i v sporazumu z republiškim vodnogospodarskim inšpektoratom območ na vodna skupnost s posebnim pravilnikom.
(3) Reč no nadzorstveno službo opravljajo
reč ni nadzroniki, ki jih imenuje vodnogospodarska organizacija v soglasju z vodnogospodarsko inšpekcijo.
VIII. VODNA KNJIGA IN KATASTER
VODA
71. člen
(1) Vodnogospodarska soglasja in vodnogospodarska dovoljenja, ki jih izdajajo pristojne organizacije oziroma organi, se zbirajo
v vodni knjigi.
(2) Vodne količ ine, kakovost vode in zgrajeni vodnogospodarski objekti in naprave se
vpisujejo v kataster voda.
(3) Vodno knjigo in kataster voda vodi delovna skupnost, vodnogospodarska organizacija ali druga organizacija, ki jo določ ijo
območ ne vodne skupnosti, nadzor nad poslovanjem, pa opravlja Republiški komite za
varstvo okolja in urejanje prostora.
IX. VODNOGOSPODARSKA
INŠPEKCIJA
72. člen
(1) Vodnogospodarsko inšpekcijo opravljajo organi vodnogospodarske inšpekcije.
73. člen
(1) Poleg ukrepov, ki jih določ ajo predpisi
o sistemu, organizaciji in delu državne uprave, je organ vodnogospodarske inšpekcije
upravič en:
- odrediti zač asno ustavitev del ali prepovedati rabo .in izkorišč anje vode ali omejiti ali
prepovedati izpuščanje odplak in drugih snovi, ki onesnažujejo vode, če se dela izvajajo,
vode rabijo ali izkoriščajo oziroma izpuš.čajo
odplake in druge snovi, ki onesnažujejo vode, v nasprotju s predpisi in izdanimi dovoljenji;
- predpisati ustrezne ukrepe uporabniku
oziroma lastniku, ki vodnogospodarski objekt
ali napravo slabo vzdržuje ali je vzdrževanje
opustil, zaradi česar bi lahko nastala nevarnost porušitve objektov ali naprav in občutna
škoda na vodnem režimu;
- poveriti ustrezni delovni organizaciji, da
na stroške zavezanca izvrši ukrepe, ki so mu
bili z odloč bo naloženi, pa jih sam ni izvršil;
če gre za nujna dela v javnem interesu lahko v
takem primeru z odloč bo tudi odredi, da mora
stroške založiti območ na vodna skupnost.
priloga poroč evalca

X. POSEBNE DOLOČBE

*
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74. člen
(1) Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora izda strokovno navodilo:
- za ugotavljanje znač ilnosti vodnega režima v mejnem oziroma iztoč nem prerezu (prvi
odstavek 23. člena);
- o nač inu določ anja količ ine in stopnje
onesnaženosti vode (5. alinea drugega odstavka 47. člpna);
- o tem, kaj obsega vzdrževanje naravnih
vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih
zemljišč ter vodnogospodarskih objektov in
naprav v splošni rabi (drugi odstavek 35.
člena);
- za izdelavo vodnogospodarskih osnov
(drugi odstavek 41. člena);
- o tem, za katere posege je potrebno
vodnogospodarsko soglasje in kaj se šteje za
manjše spremembe vodnega režima (prvi odstavek 44. člena in drugi odstavek 44. člena);
- o tem, kakšna tehnič na dokumentacija je
potrebna za pridobitev vodnogospodarskega
soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja,
in kaj morajo vsebovati vodnogospodarska
soglasja in vodnogospodarska dovoljenja
(drugi odstavek 46. člena in tretji odstavek 48.
člena);
- o nač inu kategorizacije vodotokov in hudourniških območ ij po vodnogospodarskem
pomenu (drugi odstavek 52. člena);
- o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi, in kateri vodotoki se štejejo za umetne
vodotoke in druge zbiralnike vode (54. člen);
- za določ anje meje priobalnih zemljišč ,
erozijskih območ ij in morske obale (prvi odstavek 57. člena);
- o metodologiji za preiskavo kakovostnih
in količ inskih sprememb odpadnih voda (62.
člen);
- o nač inu odvzemanja mivke, peska, proda in kamna (67. člen);
- o nač inu zbiranja vodnogospodarskih
soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v vodni knjigi in katastrih voda, o vpisovanju vodnih količ in, kakovosti vode in zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav (71.
člen);
(2) Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora izda s soglasjem Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Republiškim komitejem za
zdravstveno in socialno varstvo navodilo o
urejanju gnojišč in greznic (tretji odstavek 60.
člena);
(3) Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora izda v soglasju z Republiškim komitejem za tržišč e in splošne gospodarske zadeve o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za nevarne in škodljive snovi (prvi
odstavek 66. člena).
(4) Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo izda strokovno navodilo o načinu izvajanja nadzorstva nad pitno vodo ter
priloga poroč evalca

objekti tn napravami za oskrbo s pitno vodo
(64. člen).
(5) Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo izda v soglasju z Republiškim
komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora strokovno navodilo o tem, katere snovi
se štejejo za nevarne in škodljive snovi in
strokovno navodilo o dopustnih temperaturah vode (60, člen).
(6) Republiški sekretar za ljudsko obrambo izda v soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje
prostora strokovno navodilo o vsebini nač rta
za obrambo pred poplavami (56. člen).
Strokovna navodila so dolžni izdati pooblašč eni republiški upravni organi oziroma
njihovi predstojniki v roku dveh let po izdaji
tega zakona.
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XI. KAZENSKE DOLOČBE
75. člen
(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000
din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1. če pri izvajanju svoje gospodarske ali
druge dejavnosti povzroč a spremembo vodnega režima z rabo in izkorišč anjem vode, z '
izpuščanjem onesnažene vode oziroma drugih snovi, ki onesnažujejo vodo z gradnjo in
rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih
objektov in naprav, ter z drugimi posegi v
naravni ali umetni vodotok in vodna zemljišča, s katerimi se spreminja količ ina, kakovost, prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih
in priobalnih zemljišč ih, ne da bi. si predhodno preskrbela vodnogospodarsko soglasje
oziroma vodnogospodarsko dovoljenje, če ni
z zakonom drugač e določ eno (prvi odstavek
44. člena);
2. Če zač ne z gradnjo ali rekonstrukcijo
vodnogospodarskih objektov ali naprav ter z
gradnjo ali rekonstrukcijo drugih objektov in
naprav, ki lahko vplivajo na spremembe v
naravnem ali v umetnem vzpostavljenem vodnem režimu prej, preden ji je bilo izdano
vodnogospodarsko soglasje (prvi odstavek
46. člena);
3. če rabi vodo ali izpušč a odplake, odpadke, ter druge snovi, ki utegnejo onesnažiti
vodo, vodne tokove, ali vode obalnega morja,
ne da bi si predhodne? preskrbela vodnogospodarsko dovoljenje (prvi odstavek 48
člena);
4. če ne ustavi začasno rabo oziroma izkorišč anje vode v primeru, ko nastane tolikšno
pomanjkanje vode, da ni mogoč e zadovoljiti
vseh potreb vodnih upravič encev na določ enem območ ju (drugi odstavek 50. člena);
5. če ne omeji ali ne skrajša časa uporabe
vode iz umetnih vodotokov ali objektov za
zbiranje vode, ko ni dovolj vode za zadovoljevanje vseh potreb, ali če so nastale več je
poškodbe na vodnogospodarskih objektih in
napravah in je potrebna njihova rekonstrukcija (tretji odstavek 50. člena);
6. če v skladu s posebnimi predpisi ne prei47
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skujejo redno kakovostno in količ insko spremembo odpadnih vod, ki jih spušč a ali odvaja
ali ne dostavi atestiranih analiz za to pooblaščenih organizacij ali če ne zagotovi predpisanega obratovanja in vzdrževanja čistilnih
naprav (prvi in drugi odstavek 62. člena);
7. če v primeru, ko pride do izlivanja ali
spušč anja nevarnih ali škodljivih snovi nemudoma ne podvzame potrebnih ukrepov za zavarovanje, vode in morja (tretji odstavek 61.
člen);
8 če skladišč i, prelaga oziroma odlaga ali
prevaža nevarpe in škodljive snovi v napravah
brez tehnič ne zašč ite, ki naj onemogoč i prelivanje teh snovi (prvi odstavek 66. člena), oziroma če gradi skladišč a in napeljave za nevarne in škodljive snovi na območ ju akumulacij
in na zavarovanih območ jih brez dovoljenja
pristojnega organa (drugi odstavek 66.
člena);
(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000
din se kaznuje za gospodarski prestopek tudi
odgovorna oseba organizacije združenega
dela ali druga pravna oseba, ki stori dejanje iz
prvega odstavka. '
76. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000
din se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. Ce na bregovih, v strugah vodotokov in
obali ter obalnem morju spravlja ali pretaka
škodljive snovi kot so nafta in njeni derivati
ter druge podobne snovi, pere motorna vozila, odlaga ali spušč a odkopane ali odpadne
materiale in druge podobne snovi, ali odvaja
vodo s tako temperaturo, ki bi lahko škodila
vodnemu rastlinstvo ali živalstvu (drugi odstavek 60. člena);
2. Če v primerih, kot jih predpisuje prvi
odstavek 68. člena tega zakona ne dovoli
dostopa na zemljišč e upravič enim osebam
(prvi odstavek 68. člena);
3. Če na zahtevo pristojnega organa ne da
za vodni kataster potrebnih podatkov o vodnih količ inah, o kakovosti vode in o zgrajenih vodnogospodarskih objektih in napravah
(71. člen);
4. Če iz naravnih vodotokov, iz obalnega
morja, Iz vodnih in priobalnih zemljišč ter iz
objektov za zbiranje vode odvzema brez dovoljenja mivko, pesek, prod ali kamen (67.
čien);
5. če ne izvrši v določ enem roku ukrepov,
ki so mu bili naloženi z odloč bo pristojnega
organa vodnogospodarske inšpekcije (73.
člen).'
77. člen
Z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 din
se kaznuje za prekršek fizič na oseba za dejanja iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 8. toč ke prvega
odstavka 75. člena in 1. do 5. toč ke prvega
odstavka 76. člena tega zakona.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
78. člen
(1) Delovne organizacije združenega dela,
druge samoupravne organizacije in skupno-
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sti, civilno pravVie osebe in obč ani, ki po
določ bah 71. člena zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 16/74) niso prijavili vodni knjigi
svoje vodne pravice ter predložili potrebne
listine, ali svoje zatrjevane pravice nilo mogli dokumentirati z ustreznimi listinami ter
tudi v predpisanem roku niso vložili zahtevo
za izdajo predpisanih aktov z omenjenim zakonom, so dolžni to storiti v roku enega leta
od dneva, ko zač ne veljati ta zakon.
(2) Delovne organizacije združenega dela,
druge samoupravne organizacije in skupnosti, civilno pravne osebe in obč ani, ki so
upravljalci oziroma lastniki z dovoljenjem
zgrajenih vodnogospodarskih objektov in
naprav v posebni rabi, pa za obratovanje teh
objektov in naprav še niso vložili zahteve ali
pridobili vodnogospodarskega dovoljenja,
so dolžni vložiti zahtevo za vodnogospodarsko dovoljenje v roku enega leta od dneva,
ko zač ne veljati ta zakon.
(3) Če delovna organizacija združenega
dela, druga samoupravna organizacija in
skupnost, civilnopravna oseba ali obč an iz
prvega in drugega odstavka tega člena ne
prijavi svojih zatrjevanih pravic ali vloži zahteve v predpisanem roku, pristojen organ
za vodnogospodarsko inšpekcijo prepove
uporabo objekta oziroma naprave, za katero
ni dana prijava oziroma ni zahtevano vodnogospodarsko dovoljenje.
(4) Določ ba tretjega odstavka tega člena
ne izključ uje uporabo drugih ukrepov, ki jih
določ a ta zakon za varovanje vodnega režima.
79. člen
(1) Predpisi, izdani na podlagi pooblastil iz
zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 16/74)
ostanejo v veljavi.
(2) Predpisi, izdani na podlagi pooblastil iz
69. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 16/74) se morajo uskladiti, če so v nasprotju s tem zakonom v roku iz 74. člena
tega zakona.
80. člen
(1) Dosedanji sistem zagotavlja sredstev za področ je vodnega gospodarstva na
nač in, ki ga določ ajo samoupravni sporazumi o temeljih planov območ nih vodnih skupnosti in v skladu z njimi drugi samoupravni
sporazumi ostane v veljavi do konca leta
1983, če se uporabniki in izvajalci ne opredelijo drugač e.
(2) Če se uporabniki in izvajalci opredelijo
drugač e, se morajo posebej sporazumeti o
izpolnjevanju medsebojnih pravic, dolžnosti
in odgovornosti, ki so jih prevzeli za tekoč e
investicije v vodnogospodarske objekte in
naprave v splošni rabi ter regulacijo naravnih vodotokov in drugih zbiralnikov vode.
81. člen
(1) Območ ne vodne skupnosti in zveza vodnih skupnosti morajo uskladiti svoje samoupravne sporazume in druge splošne akte s tem zakonom v roku dveh let od dneva
njegove veljavnosti.
priloga poroč evalca

(2) Obstoječ e vodnogospodarske organizacije združenega dela so dolžne uskladiti
svojo organizacijo in poslovanje v roku dveh
let po uveljavitvi tega zakona.
(3) V roku enega leta po uskladitvi aktov iz
prvega odstavka tega člena se mora uskladiti z določ bami tega zakona tudi organizacija in naloge delovne skupnosti zveze vodnih
skupnosti.
(4) Družbeni dogovor o pogojih za organiziranje temeljnih organizacij združenega dela za urejanje voda in za urejanje hudournikov sprejmejo udeleženci tega dogovora v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
82. člen

(1) Posebno sodišč e združenega dela se
ustanovi v roku dveh let po uveljaviti tega
zakona.
(2) Postopki, ki so do ustanovitve posebnih sodišč združenega dela zač eti pri rednih
sodišč ih, se zaključ ijo pri teh sodišč ih.
85. člen

Območ na vodna skupnost lahko še naprej
nastopa kot investitor za vse zač ete investicije na področ ju vodnega gospodarstva, za
katera je bila lahko investitor po predpisih
zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 16/74).
83. člen

Ne glede na določ be drugega odstavka 44.
člena tega zakona je potrebno pridobiti vodnogospodarsko soglasje za gradnjo posameznih industrijskih in drugih objektov in
naprav, Čeprav se gradijo po sprejetih zazidalnih nač rtih, dokler ti nač rti ne bodo usklajeni z določ bami zakona o urejanju prostora.

(1) Območ ne vodne skupnosti popišejo
vse vodnogospodarske objekte in naprave,
ki niso osnovna sredstva organizacij združenega deia in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma, ki niso v lasti civilnopravnih oseb ali obč anov (vodnogospodarske objekte in naprave v splošni rabi).
(2) Območ ne vodne skupnosti evidentirajo
:udi vse tiste vodnogospodarske objekte in
naprave, ki so sicer osnovno sredstvo organizacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti oziroma last civilnopravnih oseb aii obač nov, če so taki
objekti ali naprave na naravnih vodotokih in
Jrugih zbiralnikih vode, če ti objekti in naprave niso v obratovanju.
(3) Vodnogospodarske objekte in naprave
z prvega odstavka tega člena izroč ijo obnoč ne vodne skupnosti skupaj z ustrezno
Jokumentacijo v skladu z določ bami tega
:akona v upravljanje temeljnim organizaciam združenega dela za varstvo voda ozirona temeljnim organizacijam za urejanje huJournikov.
(4) Dokumentacijo o vodnogospodarskih

86. člen

objektih in napravah iz drugega odstavka
tega člena pošljejo območ ne vodne skupnosti skupaj s svojim m nemem in predlogom za
vodnogospodarstvo pristojnemu upravnemu
obč inskemu organu v postopek po določ bah
49. člena tega zakona.
84. člen
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Postopki za izdajo vodnogospodarskega
soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja, ki so bili zač eti do uveljavitve tega zakona pri Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, se zaključ ijo ne glede na določ be drugega odstavka 47. člena
tega zakona pri tem republiškem upravnem
organu.
87. člen
Dokler se ne uskladijo sedanji planski akti
območ nih vodnih skupnosti in zveze vodnih
skupnosti s tem zakonom, vendar najdlje
dve leti po uveljavitvi tega zakona, morajo
investitorji ne glede na določ be tega zakona
pridobiti vodnogospodarske smernice po
določ bah 34. člena zakona o vodah (Uradni
list SRS, št. 16/74).
88. člen
Ta zakon zač ne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
k predlogu o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 1. julija 1981
orejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zaona o vodah.
O osnutku zakona so pred sejami zborov skupščine raz'avljali Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprainja in varstvo okolja ter Odbor za družbenoekonomske
inose Zbora združenega dela, Odbor za urbanizem stanoinjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Odbor za
■užbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Odbor za
užbenoekonomske odnose in Odbor za družbenopolitični
s tem družbenopolitičnega zbora, skupina delegatov za
oučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih inresnih skupnostih materialne proizvodnje in zakonskih akriloga poroč evalca

tov s tega področja ter Zakonodajno pravna komisija Skupščine SR Slovenije.
Svoja stališča, mnenja in predloge v zvezi z osnutkom
zakona sta Skupščini SR Slovenije poslala Sekretariat sveta
za družbenoekonomske< odnose in ekonomsko politiko ter
Sekretariat sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu
RK SZDL Slovenije. Pisno je posredovala Skupščini SR Slovenije svoje mnenje in predloge k osnutku zakona Ribiška zveza
Slovenije, zboru združenega dela te skupščine pa tudi
Splošno združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije.
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob sprejemanju osnutka zakona sprejel stališče, da so določila
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osnutka, ki opredeljujejo ustanovitev območnih vodnih skupnosti glede na specifiko vodnega gospodarstva ustrezna, da
pa je treba jasneje opredeliti, da je območna vodna skupnost
temeljna oblika Organiziranja, v kateri se uresničujejo družbenoekonomski odnosi in se združujejo sredstva za izvajanje
vodnega gospodarstva. Pri tem pa bi bilo potrebno zagotoviti
večji vpliv občin na stanje in razvoj vodnega gospodarstva in
uresničevanje odgovornosti občin za to področje v območni
vodni skupnosti. Družbenopolitični zbor je tudi menil, da je
potrebno odnose in razmerja pri združevanju sredstev, njihovem razporejanju po namenu uporabe in skupne kriterije za
njihovo uporabo v skladu z zakonom o sistemu družbenega
planiranja urejati s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana, ne pa. kot predvideva osnutek zakona, s posebnim
samoupravnim sporazumom. Zakon naj opredeli vse možne
vire sredstev, vendar je treba vse načine za njihovo združevanje podrobneje urediti po samoupravni poti. Vodni prispevek
je treba uvajati restriktivno, saj naj bi se z zakonom uvajal le v
primeru, ko gre za intervencijo družbenopolitične skupnosti,
če se ne uresničujejo s pianom določene naloge.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta na ločenih sejah
sprejeta sklep, da se osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah sprejme, da predlog pripravi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in pri tem upošteva stališča
izražena v sklepih obeh zborov, stališča Družbenopolitičnega
zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine in delovnih teles zborov, stališča skupin delegatov in
predloge oziroma pripombe, dane v razpravi na sejah zborov,
ter da naj predlagatelj predloži predlog zakona v obliki prečiščenega besedila zakona o vodah.
I.
Predlagatelj je pripravil predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vodah v obliki preč iščenega besedila
zakona o vodah.
Predlagatelj je v predlogu zakona v celoti upošteval stališča
in mnenja, dana v sklepih zborov skupščine ob sprejemanju
osnutka zakona m večino predlogov, mnenj in pripomb, ki so
jih dali delegati na sejah delovnih teles zborov in skupščine,
na seji zakonodajno-pravne komisije in v razpravi na sejah
zborov, kakor tudi večino pripomb in predlogov, ki so jih dali
organi družbenopolitičnih organizacij, drugih organizacij in
skupnosti:
Nač elo, da je območna vodna skupnost temeljna oblika
organiziranja je izpeljano v določbah 11. 21. in 23. člena,
nadalje v določbah 27. in 43. člena pa tudi v drugih določbah
predloženega zakona. Po teh določbah zakona ustanovijo
območno vodno skupnost delovni ljudje in občani iz vodnega
območja ali dela vodnega območja.
V območni vodni skupnosti in njenem okviru delovni ljudje
in obč ani neposredno odločajo o vseh bistvenih zadevah in
vprašanjih, zlasti o tistih, ki se nanašajo na njihove pravice,
obveznosti in odgovornosti. V zvezi vodnih skupnosti pa uresničujejo le tiste naloge skupnega pomena, ki jih nanjo prenesejo sporazumno. Nekatere naloge in zadeve, ki so že po svoji
naravi skupnega pomena in jih bodo delovni ljudje in občani
izvajali v zvezi vodnih skupnosti, določa zakon. Nadalje delovni ljudje in občani opredeljujejo in uresničujejo družbenoekonomske odnose v območni vodni skupnosti; v njenem
okviru združujejo sredstva za izvajanje vodnega gospodarstva. tudi tista, ki so potrebna za izvajanje nalog zveze vodnih
skupnosti.
Večji vpliv občin na stanje in razvoj vodnega gospodarstva
in uresničevanje odgovornosti občin za to področje v območni vodni skupnosti je poudarjen in opredeljen y določbi
četrtega odstavka 17. člena, v določbah 31., 32. člena in v
drugih določbah predloženega zakona, to je v določbah, ki
obravnavajo dajanje soglasij k samoupravnem sporazumu o
ustanovitvi območne vodne skupnosti in njenemu statutu ter
dajanje soglasja k samoupravnim sporazumom o združevanju
temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnost
posebnega družbenega pomena na področju vodnega gospodarstva, v delovne in sestavljene organizacije ter k statutom
teh organizacij. Občinska skupščina ima po omenjenih določbah pravico in dolžnost začasno urejati vprašanja, v katerih
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev tudi po usklajevalnem
postopku ne dosežeta soglasne odločitve. Nadalje ima pravico in dolžnost določiti, da določeni uporabniki in izvajalci
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opravijo postopek o združevanju sredstev za določene namene, kakor tudi pravico in dolžnosti, da v primeru nesoglasja
o-višini povračil za programirane storitve in dejavnosti začasno določi, da uporabniki vode plačujejo nadomestila v obliki
obveznega prispevka. Z dajanjem soglasij k samoupravnim
sporazumom in statutom pa je dana občinski skupščini možnost, da preverjajo samoupravno organiziranost območnih
vodnih skupnosti in organiziranost izvajalcev dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju vodnega gospodarstva.
Načelo, da se odnosi in razmerja pri združevanju sredstev,
njihovem razporejanju po namenu uporabe in skupne kriterije
za njihovo uporabo urejajo izključno s samoupravnim sporazumom o temeljih plana, je uveljavljeno v določbah tretjega in
petega poglavja predloženega zakona, ki se nanašajo na
združevanje sredstev ih planiranje ter v drugih določbah zakona, to je v določbah, ki se nanašajo na amortizacijo vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi oziroma na
Združevanje proste amortizacije (člen 40).
Predloženi zakon predvideva možne vire sredstev v 27.
členu. Načini združevanja teh sredstev so prepuščeni samoupravni poti. To velja tako glede sredstev, ki jih združujejo
uporabniki in izvajalci za naložbe na področju vodnega gospodarstva, kakor tudi glede stredstev, ki se oblikujejo na
podlagi povračil za izvajanje programov vodnogospodarskih
storitev in dejavnosti in drugih sredstev po zakonu. V predlogu zakona vodni prispevek ni več določen kot vir sredstev,
tudi ne kot možna intervencija z zakonom.
Pri tem tak vir ni izključen, mogoče pa ga je določiti z
zakonom ob neposredni uporabi ustavnih pooblastil iz 25. in
89. člena Ustave SR Slovenije. Glede intervencije je predloženi predlog zakona v 32 členu določil pooblastilo občinskim
skupščinam, da lahko ob določenih pogojih začasno uvedejo
plačevanje povračila v obliki obveznega prispevka. S tem je
tudi v celoti uveljavljeno načelo, da ima prispevek le interventni značaj.
Spremembe in dopolnitve so izvedene tudi v določbah o
planiranju. Vodnogospodarske osnove so izrecno in tudi v
vsebinskem smislu opredeljene kot strokovna planska
osnova. Natančneje je tudi opredeljeno, kaj vsebuje samoupravni sporazum o temeljih plana območne vodne skupnosti
in kaj vsebuje samoupravni sporazum o temeljih plana zveze
vodnih skupnosti.
Vse navedene spremembe in dopolnitve so terjale spremembo ih razdelavo besedil nekaterih členov sedaj veljavnega zakona o vodah, ki jih osnutek ni zajel, pa tudi besedil
členov osnutka zakona.
Glede na to, da so spremembe in dopolnitve zakona o
vodah zasnovane širše kot jih je zajel osnutek, in dejstvo, da je
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah podan v obliki prečiščenega besedila, daje predlagatelj v
drugem delu te obrazložitve podrobnejšo obrazložitev predloženega zakona v okviru njegove pravne sistematike.
II.
Poglavje I. "Splošne določbe« je usklajeno z rešitvami v
drugih določbah zakona. V primerjavi z osnutkom je vnešen
nov 8. člen. ki določa, da so vodnogospodarski objekti in
naprave v splošni rabi osnovno sredstvo vodnogospodarske
organizacije in da so ta sredstva izven pravnega prometa V 9.
členu pa je posebej poudarjeno, da postopek in način urejanja pravic, obveznosti in odgovornosti med člani vodne skupnosti predpišejo vodne skupnosti s svojimi splošnimi akti v
skladu z zakonom, nadalje je izrecno poudarjeno, da se posebno sodišče združenega dela ustanovi s splošnim aktom.
Te dopolnitve so vnešene glede na pripombe delovnih teles
zborov in zakonodajno-pravne komisije.
V poglavju II o Vod ne skupnosti« so v skladu z danimi
pripombami in mnenji izvedene manjše spremembe in dopolnitve v posameznih členih, nekateri členi pa so bistveno
dopolnjeni, deloma pa tudi spremenjeni.
Predvsem so dopolnjene in spremenjene določbe o oblikovanju skupščine območne vodne skupnosti, njenem delovnem področju ih o načinu njenega odločanja.
Glede števila delegatov je opuščen kriterij, ki je bil določen
z višino plačila prispevkov oziroma z dodeljenimi sredstvi za
vzdrževanje vodnega režima pri izvajalcih. Odločilen kriterij je
priloga poroč evalca

število delovnih ljudi in občanov, delegati pa se delegirajo v
skupščino po delegacijah uporabnikov in izvajalcev v skladu z
zakonom. Delovno področje skupščine območne vodne skupnosti je opredeljeno tako, da je območna vodna skupnost
mesto dogovarjanja in usklajevanja ter da delovni ljudje in
občani neposredno odločajo o vseh bistvenih zadevah in
vprašanjih, zlasti pa o tistih, ki se nanašajo na njihove pravice,
obveznosti in odgovornosti. Način odločanja v skupščini je
zasnovan tako, da je določneje opredeljeno, v katerih zadevah
odločata zbor izvajalcev in zbor uporabnikov enakopravno in
oba zbora skupno. Dana je tudi usmeritev, da se s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti oziroma njenim
statutom določijo v skladu z zakonom zadeve, q katerih določijo delegati v skupščini po predhodnem izjavljanju delavcev,
drugih delovnih ljudi in občanov v njihovih organizacijah oz
skupnostih.
Povsem nova je določba 21. člena, ki opredeljuje sodelovanje med območ nimi skupnostmi. Dopolnitve in spremembe v
tem poglavju so skladne s pripombami in predlogi delovnih
teles zborov in zakonodajno-pravne komisije. V tem poglavju
je na predlog Ribiške zveze Slovenije dopolnjen 11. člen tako,
da vodne skupnosti ustanavljajo tudi občani, organizirani v
ribiških organizacijah kot uporabniki, kar je skladno z določbo 3. člena zakona o skupnih osnovah svobodne meniave
dela.
Poglavje III. Združevanje sredstev za vodno gospodarstvoje v naslovu usklajeno z dano pripombo, z danimi pripombami, predlogi in stališči pa so usklajene tudi določbe tega
poglavja. Prva je načelna določba (člen 26), da sredstva za
vodno gospodarstvo zagotavljajo delavci, drugi delovni ljudje
in občani v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih
plana območnih vodnih skupnosti, kakor tudi sredstva za
naloge, ki jih poverijo zvezi vodnih skupnosti. Sredstva za
naloge zveze vodnih skupnosti se združujejo na podlagi in v
skladu s samoupravnim sporazumom območne vodne skupnosti. Nato sledi določba, ki našteva vse možne vire. Pri virih
ni naštet vodni prispevek in tudi ne samoprispevek občanov.
V nadaljnjih določbah tega poglavja je izpeljano nač elo, da se
sredstva razširjene reprodukcije na področju vodnega gospodarstva zagotavljajo s samoupravnim združevanjem sredstev
uporabnikov in z združevanjem sredstev proste amortizacije
pri izvajalcih, in načelo, da se enostavna reprodukcija pokriva
s povračili za programe vodnogospodarskih storitev oziroma
dejavnosti. Določbe o povrač ilih so dopolnjene. Povrač ila se
določajo po opredeljenih elementih. V potrebni višini za izvajanje dogovorjenih in ovrednotenih programov vodnogospodarskih storitev in dejavnosti Povsem so v tem poglavju
opuščene določbe, ki so dopuščale sporazumevanje o združevanju sredstev izven samoupravnega sporazuma o temeljih
plana območne vodne skupnosti. Upoštevane so tudi nekatere druge pripombe in predlogi, zlasti tisti, ki so se nanašali
na odškodnino zaradi nenadnega onesnaževanja vode z nevarnimi aH škodljivimi snovmi. V tem pogledu so določbe 34.
člena predloga jasneje opredeljene in usklajene z določbami
61. člena tega zakona.
Predlagatelj ni sprejel predloga, po katerem naj bi bilo v
tem poglavju urejeno tudi vprašanje cen oziroma povrač il za
proizvode in storitve, ki izhajajo iz dejavnosti vzdrževanja in
obratovanja vodnogospodarskih objektov in naprav v posebni
rabi v smislu določil 25. člena sedaj veljavnega zakona o
vodah. Vprašanja teh cen in povračil, ki se nanašajo na
proizvode in storitve na področjih komunalnih dejavnosti,
kmetijstva (hidromelioracije) ali obratovanja vodnogospodarskih objektov in naprav, čeprav skupnih, vendar v posebni
rabi, urejajo drugi predpisi Zakon o vodah ureja v okviru
upravljanja oziroma gospodarjenja na področju vodnega gospodarstva le vprašanja v zvezi z. vodnogospodarskimi objekti
in napravami v splošni rabi
Poglavje IV ■■Vodnogospodarske organizacije združenega
dela" oziroma določbe v tem pgglavju niso v bistvu razširjene
ali spremenjene Glede na pripombe zakonodajno-pravne ko-
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misije in pripombe delovnih teles zborov niso več predvidene
v določbi tretjega odstavka 36. člena vodne skupnosti kot
investitorji Dopolnjen je in spremenjen tudi 38 člen (prej 28
člen zakona). t^o. da je usklajen z določbami zakona o
združenem delu in da je bolj poudarjena vloga občinske
skupščine glede dejanja soglasij k sporazumom o združevanju in statutom izvajalskih organizacij
Nadalje so v tem poglavju črtane določbe, ki so po osnutku
zakona posegale v urejanje samoupravnih odnosov in razmerij Ti odnosi in razmerja se morajo urejati s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana. Preoblikovane so tudi določbe,
ki se nanašajo na amortizacijo vodnogospodarskih objektov
in naprav v splošni rabi (40. člen).
Pri oblikovanju določb tega poglavja niso bile upoštevane
pripombe In stališča, po katerih naj bi bilo opredeljeno vzdrževanje vodotokov in drugih zbiralnikov vode širše, vodnogospodarskim organizacijam združenega dela pa zagotovljena
prednost pri izvajanju gradbenih del, ki se nanašajo na investicije vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi
ter regulacije in druge investicijske posege. Če bi se take
pripombe in stališča upoštevala, bi bilo to neskladno z
osnovno funkcijo izvajalcev na področju vodnega gospodarstva, ki jo določa ta zakon.
Poglavje V. >■ Vodnogospodarske osnove in planiranje na
področju vodnega gospodarstva« je v primerjavi z osnutkom
zakona v celoti preoblikovana. Pri tem so upoštevane vse
pripombe, ki so se nanšale na značaj vodnogospodarske
osnove. V določbah tega poglavja so v skladu s pripombami
zajete posebnosti, ki veljajo za planiranje na področju vodnega gospodarstva, hkrati pa je bolj podrobno opredeljena
vsebina samoupravnih sporazumov o temeljih plana.
V določbah VII. poglavja »Vodnogospodarska soglasja in
dovoljenja« so opuščene vodnogospodarske smernice kot
akt, ki se daje v postopku za lokacijsko dovoljenje. Določeno
je tudi (drugi odstavek 45. člena), da vodnogospodarsko soglasje ni potrebno, kadar gre za gradnjo posameznih objektov
po tam opredeljenih prostorskih izvedbenih aktih. Spremenjene so tudi določbe o pristojnosti za izdajo vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj (47 člen). Več
pristojnosti imajo občinski upravni organi. S spremembami
doložb v tem poglavju naj bi se uskladili postopki na področju
upravno-pravnega določanja z rešitvami, ki naj bi bile uveljavljene s predvidenim zakonom o urejanju prostora.
Poglavje VII. "Urejanje vodnega režima« ni bistveno spremenjeno. Vnešeni so nekateri redakcijski popravki. Spremenjen je prej veljavni 52. člen zakona (sedaj 63. člen) v tem
smislu, da se vode v vodotokih in na posameznih odcepih
vodotokov kategorizirajo s planskimi akti in da kategorizacijo
ne ureja poseben zakon, kot je bilo to določeno poprej. Tudi
določbe osmega in devetega poglavja so le redakcijsko usklajene. Taka uskladitev je opravljena tudi v določbah ostalih
poglavij.
V poglavju XII. ••Prehodne in konč ne določbe- je na novo
sankcionirana določba 71 člena prej veljavnega zakona, ker
ta določba v praksi ni bila uresničena. Urejena so tudi vprašanja, ki se nanašajo na izdajo in uskladitev podzakonskih
predpisov na podlagi pooblastil tega zakona, kakor tudi na
uskladitev organiziranosti vodnih skupnosti in izvajalcev na
področju vodnega gospodarstva, sporazumov in drugih
splošnih aktov. Skrajni roki za uskladitev so določeni na dobo
dveh tet po uveljavitvi tega zakona.
Posebej je treba poudariti, da to poglavje vsebuje določbo,
da so območne vodne skupnosti dolžne organizirati popis
vseh tistih vodnogospodarskih objektov in naprav na vodotokih, ki ne obratujejo (jezovi mlinov žag in podobno) ter
sprožiti postopek, da se uredi pravni položaj teh objektov in
gospodarjenje s temi objekti. S tem naj bi se v okviru zakona o
vodah razrešilo vprašanje jezov in drugih objektov in naprav,
ki niso vzdrževane aH so opuščene, in to ne samo na območju
Območne vodne skupnosti Dolenjske, temveč tudi na drugih
območjih
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PREGLED
č lenov zakona o vodah

(Ur. list SRS 16/74), ki se

spremenijo
4. člen
1) Na področju vodnega gospodarstva se za zadeve posebnega družbenega pomena
štejejo
- programiranje razvoja vodnega gospodarstva, zbiranje
in obdelava hidroloških in drugih za vodno gospodarstvo
pomembnih podatkov;
- obramba pred poplavami:
- urejanje vodnega režima,
da se zagotovi varstvo pred
škodljivim delovanjem voda in
erozije, varstvo vodnih količin
in zalog ter varstvo kakovosti
voda:
- vzdrževanje naravnih vodotokov in vodnogospodarskih objektov ter naprav v
splošni rabi.
- urejanje medrepubliških in
meddržavnih vodnogospodarskih zadev
5. člen
(1) Za organizirano, trajno in
redno zadovoljevanje osebnih
in skupnih potreb po vodi in
storitvah v zvezi z vodo, se delovni ljudje in občani neposredno in po organizacijah združenega deta. krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih
združujejo z delavci v organizacijah združenega dela. ki
opravljajo vodnogospodarske
storitve, v samoupravne interesne skupnosti za vode (v nadaljnjem besedilu
vodne
skupnosti).
(2) Vodne skupnosti se ustanavljajo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi, v katerem se določijo temeljne pravice in obveznosti ustanoviteljev
6. člen
(1) Vodnogospodarske storitve opravljajo delavci v posebnih temeljnih organizacijah
združenega dela, v delovnih
organizacijah in v sestavljenih
organizacijah združenega dela
(v nadaljnjem besedilu: vodnogospodarske organizacije)
7. člen
1) Financiranje dejavnosti
vodnih skupnosti zagotavljajo
uporabniki vode s prispevkom
(v nadaljnjem besedilu: vodni
prispevek). Vodni prispevek
plačujejo delovni ljudje preko
temeljnih organizacij združenega dela oziroma občani kot
52

uporabniki vode in vodnogospodarskih storitev
(v nadaljnjem besedilu:1' uporabniki
vode).
2) Financiranje dejavnosti
vodnih skupnosti se zagotavljajo s samoupravnimi sporazumi, temelečimi'na solidarnosti in sorazrrlernem prispevanju finančnih sredstev uporabnikov voda glede na njihovo
ekonomsko moč in dohodek,
glede na koristi, ki jiti imajo od
uporabe vode in vodnogospodarskih storitev, ter glede pa
stopnjo onesnaženja, ki jo
povzroča njihova uporaba
vode
9. člen
1) Vodne skupnosti ustanovijo
1 Temeljne in druge organizacije združenega dela in
skupnosti, ki opravljajo gospodarsko ali komunalno gospodarsko dejavnost in občani, ki
opravljajo samostojno obrtno
ali drugo gospodarsko dejavnost:
2 krajevne skupnosti;
3 temeljne in druge vodnogospodarske
organizacije
združenega dela in njihove
skupnosti;
2)Vodna skupnost se ustanovi kot območna vodna skupnost in širša vodna skupost
3) Območna vodna skupnost
se ustanovi za eno vodno območjel
4) Za eno vodno območje s
se lahko ustanovi tudi več območnih vodnih skupnosti, če
so se tako sporazumeli ustanQvitelji iz prvega odstavka tega člena.
5) Če je na enem vodnem
območju ustanovljenih več območnih vodnih skupnosti, se
te obvezno združujejo v širšo
vodno skupnost za celotno vodno območje
6) Območne vodne skupnosti se lahko združujejo v širšo
vodno skupnost tudi za več vodnih območij
7) Za območje SR Slovenije
ustanovijo območne vodne
skupnosti zvezo vodnih skupnosti Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zveza vodnih skupnosti)

se lahko v okviru območnih
vodnih skupnosti v skladu s
samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi območne vodne
skupnosti oziroma s statutom
te skupnosti organizirajo temeljne s,kupnosti in intresne
enote.
11. člen
1) Ustanovitelji iz prvega odstavka 9. člena tega zakona
ustanovijo vodno skupnost s
samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi skupnosti, s katerim opredelijo pogoje in način
zadovoljevanja svojih osebnih
in skupnih potreb po vodi in
vodnogospodarskih storitvah,
zlasti pa:
- notranjo organizacijo
skupnosti in njeno povezovanje v širše skupnpsti,
- način enakopravnega odločanja v organih upravljanja
skupnosti, sprejemanja sklepov ter pooblastila in odgovornost organov upravljanja,
- način zbiranja, združevanja ter porabe sredstev,
- način opravljanja storitev
po vodnogospodarskih organizacijah in strokovnih službah ter njihove pravice in dolžnosti,
2) Samoupravni sporazum o
ustanovitvi vodne skupnosti je
sprejet, ko ga podpišejo pooblaščeni organi ustanoviteljev,
ki predstavljajo večino delavcev oziroma delovnih ljudi organizacij oziroma skupnosti iz
1 in 3, točke prvega odstavka
9 člena, oziroma večino občanov iz 2 točke 9. člena tega
zakona.
3) Samoupravni sporazum o
ustanovitvi zveze vodnih skupnosti potrdi Skupščina SR Slovenije

12. člen
1) Vodne skupnosti in njihove temeljne skupnosti ter interesne enote so pravne osebe
in nosilke pravic in obveznosti,
ki jih določa zakon, samoupravni sporazum oziroma statut
2) Vodne skupnosti in njihove temeljne skupnosti ter interesne enote upravlja skupščina, ki lahko poveri določene
izvršilne funkcije svojim izvršilnim organom, ki so ji za svo10. člen
je delo odgovorni.
(1) Da se omogoči čim po3) V zvezi vodnih skupnosti
polnejše in neposredno ure- se oblikuje poseben samousnič evanje samoupravnih pra- pravni organ za urejanje kmevic in interesov ustanoviteljev,

tijskih zemljišč s sredstvi,
zbranimi po določbah 13. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št
26/73).
13. člen
(1) Skupščino območne vodne skupnosti sestavljata dva
zbora delegatov in sicer zbor
uporabnikov voda in zbor delavcev vodnogospodarskih organizacij.
(2) Zbor uporabnikov voda
sestavljajo delegati, ki jih delegirajo člani skupnosti:
1. delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki
opravljajo gospodarsko ali komunalno-gospodarsko dejavnost;
2. občani, ki opravljajo samostojno obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost in kmetije:
3. občani v krajevnih skupnostih
(3) Zbor delavcev vodnogospodarskih organizacij sestavljajo delegati, ki jih delegirajo
delavci temeljnih vodnogospodarskih organizacij združenega dela.
(4) Delegate v Skupščino območne vodne skupnosti volijo
in odpokličejo člani iz drugega
in tretjega odstavka tega člena
neposredno.
(5) Število delegatov v posameznem zboru skupščine sporazumom o ustanovitvi skupnosti po načelu
- delegati iz 1. in 2 točke
drugega odstavka tega člena
se določijo v razmerju do plačanega vodnega prispevka;
- delegati iz 3. točke drugega odstavka tega člena se določijo v razmerju s številom
prebivalcev v krajevni skupnosti;
- delegati iz tretjega odstavka tega člena se določijo v razmerju z višino sredstev, dodeljenih za redno vzdrževanje vodnega režima, vendar tako. da
je vsaka temeljna vodnogo, spodarska organizacija zastopana vsaj po enem delegatu.
t6) Delegate izvolijo člani
skupnosti v skladu s splošnimi
načeli o volitvah delegatov.
(7) Skupščine temeljnih
skupnosti in interesnih enot se
oblikujejo in volijo po enakih
načelih, kot je to določeno za
območne vodne skupnosti.
priloga poroč evalca

14. člen
1) Skupščino širše vodne
skupnosti sestavljata dva zbora delegatov, ki jih izvolijo
skupščine območnih vodnih
skupnosti iz vrst svojih delegatov po enakih načelih, kot je to
določeno v prejšnjem členu tega zakona
15. člen
1) Skupščine območnih in
širših vodnih skupnosti odločajo o zadevah, ki so v njihovi
pristojnosti praviloma tako, da
se ■ sklepi sprejemajo enakopravno v vsakem zboru posebej,
2) Samoupravni sporazum o
ustanovitvi ali statut vodne
skupnosti lahko določi zadeve
zbiranja in trošenja sredstev iz
prispevka članov, kakor tudi v
zadevah, ki lahko vplivajo na
delitev dohodka v vodnogospodarskih organizacijah.
3) Postopek za odločanje in
sprejemanje sklepov v skupščini ali v drugih samoupravnih organih skupnosti ter postopek in način usklajevanja v
zadevah, kadar zbora skupščine ne odločita enako, se določi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ali s statutom skupnosti.
16. člen
(1) Skupščino zveze vodnih
skupnosti sestavljata dva zbora delegatov, ki jih delegirajo
skupščine območnih vodnih
skupnosti iz obeh 'zborov po
enakem načelu in v enakem
razmerju, kot so bile izvoljene.
(2) V samoupravnem sporazumu ali v statutu zveze vodnih skupnosti je lahko predvideno, da določene organizacije združenega dela ter druge
organizacije in skupnosti iz
ene dejavnosti, ki združujejo
pretežno večino temeljnih in
drugih organizacij združenega
dela ali občanov iz prvega odstavka 9. člena tega zakona,
delegirajo neposredno ustrezno število delegatov.
(3) Število delegatov in način izvolitve obeh zborOv
skupščine se določi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ali s statutom zveze vo:
dnih skupnosti.

lu, se določi s samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi-ali s
statutom skupnosti,
(3) Če se tudi po usklajevalnem postopku ne sprejme .oSjločitev o- vprašanju, ki -jekposebnega družbenega pomena
in od katerega je bistveno
odvisno delo vodne skupnosti,
lahko Skupščina SR Slovenije
začasno uredi to vprašanje s
svojo odločitvijo
18. člen
(1) Uporabniki vode ter delavci vodnogospodarskih organizacij združeni v območnih
vodnih skupnostih:
- usmerjajo in vodijo v skladu z družbenimi plani družbenopolitičnih skupnosti vodnogospodarsko politiko na svojem območju;
- skrbijo za varnost pred
škodljivim delovanjem voda,
sprejemajo ukrepe za obrambo pred poplavami, za vzdrževanje, rekonstrukcijo in gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav v posebni rabi in
podvzemajo druge potrebne
ukrepe;
- skrbijo za ohranitev vodnih količ in in zalog na svojem
bbmočju, dajejo spodbudo in
sodelujejo pri gradnji zbiralnikov in drugih objektov/ ki
omogočajo trajnejše zadrževanje voda in bogatenje podtalnice, sodelujejo pri odkrivanju
novih vodnih virov in gradnji
javnih in drugih vodnooskrbovalnitvnaprav;
- skrbijo za varstvo kakovosti in vodnih zalog, podvzemajo ukrepe, ki prispevajo k
izboljšanju čistoče voda ter
dajejo spodbudo in sodelujejo
pri gradnji objektov in naprav,
ki varujejo vodo pred onesnaženjem oziroma jo čistijo;
- združujejo sredstva za
urejanje vodnega režima:
- dajejo vodnogospodarske
smernice v zvezi z rabo in izkoriščanjem voda in gradnjo objektov ter naprav, ki lahko vplivajo na spremembo vodnega
režima;
- sodelujejo pri pripravi občinskih predpisov s področja
vodnega gospodarstva ter z
organi in organizacijami v občini v vseh vodnogospodarskih vprašanjih;
. - opravljajo druge zadeve v
zvezi z urejanjem vodnega režima na svojem območ ju, določene v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi skupnosti ter z drugimi predpisi

17. člen
(1) Skupščina zveze vodnih
skupnosti odloča o zadevah, ki
so v njeni pristojnosti, na sejah
obeh zborov
(2) Postopek za odločanje in
sprejemanje sklepov v skup-1
19. člen
ščini ali drugih samoupravnih
1) Če se v okviru območne
organih skupnosti ter postopek in način usklajevanja, ka- vodne skupnosti ustanovijo tedar pri ločenem glasovanju ni meljne skupnosti oziroma insprejet sklep v enakem besedi- teresne enote, urejajo temeljpriloga poroč evalca

ne skupnosti oziroma interesne enote zadeve iz prejšnjega
člena tega zakona v obsegu, ki
zadeva temeljne pravice in obveznosti njihow|-članov do vodnega"režima. Rolikor he pose^
gajo v pravice in obveznosti
ostalih članov vodne skupnosti
2) Če' je ustanovljena širša
vodna skupnost po določbah
petega odstavka 9. člena tega
zakona, ureja ta skupnosj zadeve iz 18. člena tega zakona v
obsegu, ki zadeva celovitost
vodnega režima na medregionalnem vodotoku.
3) Zadeve iz prvega in drugega odstavka se določijo s
samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi.
20. člen
(1) V zvezi vodnih skupnosti
združeni uporabniki vode in
delavci vodnogospodarskih
organizacij urejajo zadeve, ki
jih nanjo prenesejo območne
vodne skupnosti.
(2) Ne glede na določbo
prejšnjega odstavka prenesejo
območne vodne skupnosti na
zvezo vodnih skupnosti tele za
republiko pomembne zadeve:
- usmerjanje in usklajevanje vodnogospodarske politike v SR Sloveniji z družbenim
planom SR Slovenije glede
varstva pred škodljivim delovanjem voda, varstva vodnih
količin, varstva kakovosti voda
ter drugih vodnogospodarskih
vprašanj;
- spremljanje in analiziranje
razvoja vodnega gospodarstva
na območju SR Slovenije in
seznanjanje Skupščine SR
Slovenije o problematiki vodnega gospodarstva;
- dajanje vodnogospodarskih smernic v zvezi z rabo in
izkoriščanjem voda in izgradnjo objektov ter naprav pomembnih za republiko;
- skrb za znanstveno in študijsko raziskovalno dejavnost,
ki je potrebna za smotrno urejanje vodhega režima in za
vzgojo kadrov;
- sodelovanje pri pripravi
republiških predpisov s področja vodnega gospodarstva
ter sodelovanje z organi in organizacijami v republiki v vseh'
vodnogospodarskih vprašanjih;
- združevanje sredstev na
podlagi solidarnosti potrebnih
ža opravljanje nalog zveze vodnih skupnosti, za pomoč
manj razvitim območjem v SR
Sloveniji, za odpravo večjih
škod po poplavah in za pomembnejše vodnogospodarske posege;
- urejanje zadev, ki imajo
medrepubliški in meddržavni
pomen.

21. člen
1) Vodne skupnosti in njihove temeljne skupnost] ter interesne enote urejajo medsebojna razmerjaina podlagi značilnosti vodnega režima v mejnem oziroma iztočnem prerezu vodotoka, ugotovljenih v
vodnogospodarski osnovi
2) Za vsak nameravani ukrep
ali poseg v vodni režim, ki pomeni bistveno spreminjanje
vodnega režima v mejnem ali
iztočnem prerezu ali zaradi katerega je ogrožena preskrba s
pitno vodo ali je dana nevarnost poplav, si mora vodna
skupnost pridobiti mnenje
druge prizadete vodne skupnosti.
3) O sporu med prizadetimi
skupnostmi v zadevah iz prejšnjega odstavka odloča zveza
vodnih skupnosti: o sporu, ki
prizadane interes več občin,
odloča zveza vodnih skupnosti
v soglasju s Skupščino SR Slovenije,
22. člen
1) Vodni prispevek plačujejo
temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko ali komunalno-gospodarsko dejavnost, in občani, ki
opravljajo obrtno ali drugo gospodarsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: plačniki).
2) Plačniki iz prejšnjega odstavka plačujejo vodni prispevek od vsake naslednje osnove
posebej:
- od doseženega dohodka;
- od količine izkoriščene ali
uporabljene vode oziroma od
količine proizvedene električ ne energije;
- od količ ine in stopnje izpuščene onesnažene vode oziroma od količine izpuščenih
drugih snovi, ki onesnažujejo
vodo;
- od količ ine odvzetega peska, mivke, proda in strug, brežin in priobalnih zemljišč;
3) Komunalne in druge vodovodne organizacije plačujejo vodni prispevek za vodo, ki
jo oddajajo iz javnih vodovodnih naprav gospodinjstvom
in tistim organizacijam združenega dela in drugim organizacijam, ki se ne ukvarjajo z gospodarsko ali komunalno-gospodarsko dejavnostjo,
4) Ne glede na določbe prvega do tretjega odstavka tega
člena komunalne organizacije
ne plačujejo vodnega prispevka za vodo, ki se uporablja za
zalivanje javnih zelenih površin, čiščenje javnih prometnih
površin, gašenje požarov in
transport odpadnih vod ter
vzdrževanje in izkoriščanje komunalnih hidrotehnič nih objektov'
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23. člen
1) Območna vodna skupnost
zagotovi,, financiranje vodno
gospodarskih del s samoupravnim sporazumorh o financiranju vodnogospodarskih
del. krga sklenejo člani skupnosti in drugi plačniki vodnega
prispevka, iz prvega odstavka
prejšnjega člena tega zakona
Samoupravni sporazumi morajo biti sklenjeni vsaj en mesec pred pričetkom leta za katerega veljajo
2) Območna vodna skupnost
pripravi samoupravni sporazum o financiranju vodnogospodarskih del. tako. da zagotovi najmanj takšno višino
sredstev, kot je potrebna za
minimalno vodnogospodarsko
dejavnost posebnega družbenega pomena
3) Za minimalno dejavnost
po prejšnjem odstavku se
šteje
- minimalna amortizacija
zgrajenih vodnogospodarskih
objektov in naprav v splošni
rabi.
- redno vzdrževanje naravnih vodotokov in hudourniških
območij regionalnega in medregionalnega pomena:
- investicijsko urejanje vodnega režima na vodotokih in
na hudourniških območjih medregionalnega pomena, izjemoma pa tudi na manjših vodotokih, če so takšne investicije posebej pomembne za republiko.
- pomoč pri urejanju vodnega režima na gospodarsko
manj razvitih območjih SR
Slovenije:
- opravljanje vodnogospodarske strokovne službe in financiranje študijskoraziskovalne dejavnosti:
- sredstva za opravljanje
nalog širše vodne skupnosti in
zveze vodnih skupnosti
4) Višina sredstev, ki je potrebna za minimalno vodnogospodarsko dejavnost se določi
z družbenim dogovorom, ki ga
sklenejo zveza vodnih skupnosti in izvršni svet Skupščine
SR Slovenije. Družbeni dogovor pripravi zveza vodnih
skupnosti ob sodelovanju območnih vodnih skupnosti
24. člen
1) Če člani območne vodne
skupnosti in plačniki vodnega
prispevka ne sklenejo samoupravnega sporazuma o financiranju
vodnogospodarskih
del niti v dveh mesecih po preteku roka iz prvega odstavka
prejšnjega člena. sprejme
Skupščina SR Slovenije zakon
o vodnem prispevku, s katerim
se zagotovi nemoteno financiranje vodnogospodarskih del
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25. člen
1) Za uporabo posebnih vodnogospodarskih objektov ali
naprav (melioracijskih objektov. vodovodov, kanalizacije
itd.), ki so osnovno sredstvo
vodnogospodarskih organizacij, plačujejo uporabniki nadomestilo.
2) Višina nadomestila je sorazmerna stroškom, ki jih ima
vodnogospodarska organizacija z objekti ali napravami in
sorazmerna koristim, ki jo imajo od njih uporabniki.
3) Odločba o višini nadomestila začne veljati, ko jo potrdi
na predlog območne vodne
skupnosti oziroma temeljne
skupnosti ali interesne enote
skupščina občine, na katere
območju je posebni vodnogospodarski cbjekt ali naprava.
26. člen
1) Vodnogospodarske storitve poverjajo vodne skupnosti
vodnogospodarskim organizacijam, ki so v skladu s tem zakonom ustanovljene za. njihovo območje, in drugim za to
usposobljenim organizacijam
združenega dela,
2) V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi vodne
skupnosti se posebej določijo
storitve, ki se poverjajo vodnogospodarskim organizacijam.
Med te storitve spadajo predvsem vsa dela v zvezi z rednim
vzdrževanjem vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi ter redne? vzdrževanje naravnih vodotokov in
druge naloge, ki so določene s
tem zakonom
3) Izvajanje del iz drugega
odstavka tega člena zagotovijo
vodne skupnosti z večletnim in
letnimi pogodbami, ki jih sklepajo z vodnogospodarskimi
organizacijami.
4) Gradbena dela. ki niso posebej navedena v samoupravnih sporazumih iz drugega odstavka tega člena, se oddajajo
v skladu s predpisi o gradnji
objektov, pri tem pa imajo vodnogospodarske organizacije
prednost pod enakimi pogoji
27. člen
1) Vodnogospodarske storitve iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona
opravljajo vodnogospodarske
organizacije za urejanje voda
in vodnogospodarska organizacija za urejanje hudournikov.
2) Vodnogospodarska organizacija za urejanje voda se
ustanovi za eno vodno območje ali za več vodnih območij,
izjemoma pa tudi za del vodnega območja,
3) Če deluje na enem vo-

dnem območju več vodnogdspodarskih organizacij za urejanje voda. se te združijo v
skupnosti
4) Če vodnogospodarska organizacija opravlja tudi druge
dejavndšti mora te dejavnosti
organizirati v posebnih temeljnih organizacijah združenega
dela
5) Za imenovanje invidualnega poslovodnega organa ali
drugega temu ustreznega poslovodnega organa vodnogospodarske organizacije ali sestavljene vodnogospodarske
organizacije je potrebno soglasje zbora uporabnikov voda
vodne skupnosti.
6) Glede organizacije in poslovanja, pravic in obveznosti
in za urejanje notranjih razmerij v vodnogospodarskih organizacijah. veljajo splošni predpisi o organizaciji, poslovanju,
pravicah in'obveznostih ter o
načinu urejanja notranjih razmerij v organizacijah združenega dela, če ni s tem zakonom določeno drugače.
28. člen
1) Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela določijo in opredelijo v samoupravnih sporazumiti o združevanju v vodnogospodarsko organizacijo, v sestavljeno vodnogospodarsko organizacijo
ali skupnost skupno izvajanje
vseh tistih pravic in obveznosti, ki na ravni širših oblik
združenega dela omogočajo
tehnično, tehnološko in gospodarsko enotnost urejanja
vodnega režima v skladu z določbami 3. in 4. člena tega zakona.
2) Samoupravne sporazume
o organizaciji in združevanju
vodnogospodarskih organizacij za urejanje voda in statute
teh organizacij potrdijo pristojne občinske skupščine; samoupravni sporazum in statut
vodnogospodarske organizacije za urejanje hudournikov in
sestavljene vodnogospodarske organizacije ali skupnosti
potrdi Skupščina SR Slovenije
29. člen
1) Programiranje razvoja vodnega gospodarstva, opravljanje
študijsko-raziskovainih
del, tehnično-nadzornih del in
drugih strokovnih del. ki naj
zagotavljajo potrebno strokovnost v delu vodnih skupnosti,
izvaja zveza vodnih skupnosti
s posebnimi strokovnimi službami.
2) Delavci, ki v zvezi vodnih
skupnosti opravljajo zadeve iz
prejšnjega odstavka tega člena, ustanovijo delovno skupnost strokovnih služb.

3) Medsebojne pravice in
dolžnosti delavcev delovne
skupnost ter zveze vodnih
skupnosti, za katere opravljajo
zadeve iz prvega odstavka tega člena, se urejajo s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te skupnosti in s pogodbo.
.4) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se
lahko določi, da bo opravljala
delovna skupnost strokovne
zadeve iz prvega odstavka tega člena tudi za območne in
širše vodne skupnosti.
5) Razmerja med delavci delovne skupnosti strokovnih
služb se urejajo s samoupravnim sporazumom v skladu z
zakonom.
6) Opravljanje strokovnih
nalog iz prvega odstavka tega
člena, ki jih s samoupravnim
sporazumom območne in širše
vodne skupnosti niso prenesle
na delovno skupnost zveze vodnih skupnosti. zagotoyijo te
skupnosti s svojo strokovno
službo.
!V.
VODNOGOSPODARSKE
OSNOVE IN NAČRTI ZA
RAZVOJ VODNEGA
GOSPODARSTVA
30. člen
1) Vodnogospodarske osnove dajejo na podlagi prikaza
danosti in vrednosti vodnega
režima v povodju in časovnem
obdobju izhodišča in možosti
bodočega vodnogospodarskega razvoja. Vodnogospodarske osnove so podlaga za izdelavo regionalnega prostorskega plana in vodnogospodarskih razvojnih nač rtov
2) Vodnogospodarske osnove se izdelajo za vodna območja: sprejme jih zveza vodnih skupnosti na predlog območne vodne skupnosti oziroma širše vodne skupnosti
31. člen
1) Delovni ljudje in občani
ter njihove temeljne in druge
organizacije združenega dela
uresničujejo svoje osebne in
skupne potrebe glede rabe in
izkoriščanja vode m vodnogospodarskih storitev v skladu s
skupnimi načrti za urejanje in
razvoj vodnega gospodarstva,
ki jih sporazumno sprejmejo v
vodni skupnosti.
2) Dolgoročni načrt vsebuje
predvidevanja glede zadovoljevanja potreb delovnih ljudi
po vodi in vodnogospodarskih
storitvah za dobo do leta 2000.
priloga poroč evalca

3) Srednjeročni načrt razvoa vodnega gospodarstva vseDuje program in finančno konstrukcijo za izvedbo načrta,
sestavljeno na podlagi idejnoehničnih rešitev za obdobje 5
et.
4) Letni načrt vsebuje program in podrobno finančno
ealizacijo vodnogospodarskih del in ukrepov sestavljeno
la podlagi tehnične dokumenacije.
5) Načrti vodnogospodarskega razvoja morajo biti medsebojno usklajeni in izdelani v
skladu z regionalnimi prostorskimi plani in družbenimi na;rti razvoja družbenopolitičnih
skupnosti.
32. člen '1) Za vsako spremembo voInega režima, ki lahko nastane z rabo in izkoriščanjem vode, z izpuščanjem onesnažene
vode oziroma drugih snovi, ki
onesnažujejo vodo, z gradnjo
in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih objektov
in naprav ter z drugimi' posegi
v naravni in umetni vodotok in
vodna zemljišča, s katerimi se
spreminja količ ina, kakovost,
prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na vodnih in
priobalnih zemljiščih, so potrebne
vodnogospodarske
smernice, vodnogospodarska
soglasja in vodnogospodarska
dovoljenja, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2)
Vodnogospodarske
smernice, soglasja in dovoljenja se izdajajo v skladu z vodnogospodarsko osnovo in
načrti razvoja vodnega gospodarstva
(3) Vodnogospodarsko soglasje. in vodnogospodarsko
dovoljenje za zadeve, ki utegnejo vplivati na spremembo
vodnega režima na medrepubliških oziroma meddržavnih
vodotokih, se izda po poprejšnjem soglasju pristojnega organa oziroma pooblaščene organizacije prizadete republike
oziroma v skladu z mednarodno pogodbo s poprejšnjim
soglasjem zveznega sekretariata za kmetijstvo in zveznega
sekretariata
za
narodno
obrambo.
33. člen
1 Vodnogospodarsko soglasje oziroma vodnogospodarsko dovoljenje ni potrebno
za rabo in izkoriščanje vode v
naravnih vodotokih in naravnih zbiralnikih za pitje, kopanje, pranje, napajanje živine,
za zalivanje vrtov, za rekreacijo in za druge osebne potreb,e,
če s tem ni ogrožen vodni repriloga poroč evalca

žim ali ni omejena oziroma
onemogočena raba.ali izbori ščanje vode drugim, ki so dobili vodnogospodarsko . soglasje in vodnogospodarsko
dovoljenje, ter za zajemanje
atmosferskih voda. ki se iztekajo na zemljišče uporabnika.
2. Vodnogospodarsko soglasje oziroma vodnogospodarsko dovoljenje tudi_ ni potrebno za gradnjo posameznih
objektov po sprejetih zazidalnih načrtih stanovanjskih naselij in za manjše spremembe
vodnega režima, če se z njimi
ne povzroča škoda drugim
34. člen
1) Za pridobitev lokacijskega
dovoljenja za gradnjo objektov
in naprav in za druge posege v
prostor v smislu prvega odstavka 32. člena tega zakona,
simora investitor pridobiti vodnogospodarske smernice.
2) Vodnogospodarske smernice izda območna vodna
skupnost na predlog vodnogospodarske organizacije oziroma širša vodna skupnost. Če
so se tako sporazumele območne vodne skupnosti.
3) Zveza vodnih skupnosti
izda smernice na predlog delovne skupnosti strokovnih
služb v primerih iz drugega
odstavka 36. člena tega zakona in v primerih, ko lokacijsko
dovoljenje rabi območna vodna skupnost oziroma vodnogospodarska
organizacija
sama.
4) Postopek in način izdajanja vodnogospodarskih smernic predpišejo vodne skupnosti s pravilnikom v skladu s samoupravnim sporazumom o
ustanovitvi ali s statutom
skupnosti.
5) Zahtevi za vodnogospodarske smernice mora investitor priložiti predpisano vodnogospodarsko dokumentacijo
35. člen
1 Gradnja ali rekonstrukcija
vodnogospodarskih -objektov
ali naprav ter gradnja ali rekonstrukcija drugih objektov
ali naprav, ki lahko vplivajo na
spremembo v naravnem ali v
umetno vzpostavljenem vodnem režimu, se ne sme začeti
predno ni dano vodnogospodarsko soglasje.
2. Zahtevi za vodnogospodarsko soglasje za objekt ali
napravo mora investitor priložiti tehnično dokumentacijo,
lokacijsko dovoljenje in soglasje sanitarne inšpekcije

spodarstvo, ko pridobi mnenje
pristojne vodne skupnosti.
2) Republiški sekretariat za
urbanizem i/ria vodnogospodarsko soglasje:
- za gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav na
vodotokih medregionalnega
pomena in na kraških vodah
ter na medrepubliških in meddržavnih vodotokih:
- za gradnjo drugih objektov in naprav na medregionalnih hudourniških območjih in
na zemljiščih, ki so izpostavljena intenzivnejši eroziji in zemeljskim ter snežnim plazovom;
-za gradnjo akumulacij
nad 100.000 m3 vode;
- za vodosilne naprave z jakostjo nad 10 MW;
- za odvzem in rabo mineralnih. termalnih in zdravilnih
vrelcev ter za gradnjo objektov, ki utegnejo škodljivo vplivati na kakovost in količino teh
vod,
- za odvzem in transport
talne vode in izvirne vode izdatnosti nad 20 l/sek. ter za
odvzem in transport vode in
vodotokov v količ ini nad 50
l/sek, oziroma za več kot 10
odstotkov minimalnega pretoka;
- za gradnjo in rekonstrukcijo industrijskih objektov in
čistilnih naprav oziroma za tehnološke postopke, pri katerih
znaša onesnaženje nad 500
populacijskih ekvivalentov (E),
ter za radioaktivne odpadne
vode;
- za kanalizacijo naselij z
več kot 5000 prebivalci;
- za gradnjo prometnih terminalov
na površini nad 5000
2
m in za gradnjo letališč I in H
reda;
- za gradnjo naftovodov,
produktovodov in plinovodov;
- za odpiranje in izkoriščanje gramoznic
- za premostitve vodotokov,
katerih3 100-letna voda znaša
300 m /sek ali več;
- za gradnjo in rekonstrukcijo železniških prog, magistralnih in regionalnih cest;
3. Republiški sekretariat ža
urbanizem izda vodnogospodarsko soglasje, ko pridobi
mnenje zveze vodnih skupnosti.
4) Vodnogospodarsko soglasje neha veljati, če se v
dveh letih od dneva, ko je postalo pravnomočno*ne prične
graditi objekt ali naprava, za
katero je bilo izdano, ali ni bil
vložen zahtevek za gradbeno
dovoljenje

žiti vode ali vplivati na spremembo vodnega režima, je potrebno vodnogospodarsko dovoljenje, s katerim se predpišejo pogoji za rabo voda.
2. Vodnogospodarsko dovoljenje izda upravni organ, ki je
pristojen za vodnogospodarsko soglasje, potem ko je s sodelovanjem organa pristojne
vodne skupnosti ugotovil, da
je objekt ali naprava zgrajena
na način in ob pogojih, ki jih
določa izdano vodnogospodarsko soglasje.
3. Zahtevi za vodnogospodarsko dovoljenje mora investitor pritožiti izvedbeno tehnično dokumentacijo.
4. Vodnogospodarsko dovoljenje se lahko izda za določen
ali nedoločen čas.
39. člen
1 Organ, ki je izdal vodnogospodarsko dovoljenje razveljavi izdano dovoljenje ali začasno ustavi izvrševanje pravice iz tega dovoljenja, če se zaradi višje sile ali po krivdi upravič enca spremenijo pogoji,
pod katerimi je bilo dano, tako
da bi nadaljnje izvrševanje te
pravice ogrožalo življenje ali
zdravje ljudi.
2. Ce nastane tolikšno pomanjkanje vode, da ni mogoče
zadovoljiti vseh potreb upravičencev na določenem območju, se sme posameznim upravičencem začasno ustaviti rabo
oziroma izkoriščanje vode. Pri
tem je treba prvenstveno zagotoviti pitno vodo za prebivalstvo in upoštevati sanitarne in
komunalne potrebe ter interese narodne obrambe
3. Posameznim uporabnikom se sme začasno omejiti ali
skrajšati čas uporabe vode tudi iz njihovih umetnih vodotokov ali objektov za zbiranje vode, kadar ni dovolj vode za zadovoljevanje vseh potreb ali če
nastanejo večje poškodbe r\a
vodnogospodarskih objektih
in napravah in je potrebna njihova rekonstrukcija.
4. Organ, ki je izdal vodnogospodarsko dovoljenje ukrepa v smislu prvega, drugega in
tretjega odstavka tega člena
praviloma na predlog pristojne
vodne skupnosti, samostojno
pa, kadar so vzroki takšne narave, da ne dopuščajo odlašanja zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi ali družbene lastnine

40. člen
1) Vodni režim se v skladu z
določbami 3. člena tega zako36. člen
37. člen
na ureja z vzdrževanjem vodo1) Vodnogospodarsko so1 Za rabo voda in izpušča- tokov in zbiralnikov, z gradnjo
glasje izda občinski upravni nje odplak, odpadkov ter dru- in z vzdrževanjem vodnogoorgan, pristojen za vodno go- gih snovi, ki utegnejo onesna- spodarskih objektov in naprav,
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ščenim organizacijam ter ,zagotoviti predpisano obratovanje in vzdrževanje čistilnih naprav
2, Organizacije iz prejšnjega
odstavka tega člena morajo za
obratovanje s čistilnimi napravami in za njihovo vzdrževanje
imeti poslovnik, ki ga je sprejel
45. člen
organ samoupravljanja
1) Ukrepi in dela. ki so po- najvišji
organizacije, in voditi obrattrebna za obrambo pred po- te
plavami in hudournimi vodami ni 3.dnevnik
Organizacije združenega
na določenem območju, se
so dolžne na lastne strodoločajo v načrtu za obrambo dela
priključ iti svoje izpuste odpred poplavami, ki ga pripravi ške
padnih
voda na skupni zbiralvodna skupnost ali širša vodna nik. ko je
ta zgrajen. Ta določskupnost, sprejmejo pa ga ob-, ba velja tudi
za priključitev izčinske skupščine
pustov iz čistilnih naprav, če
.2) Načrt za obrambo pred se zgradi skupna čistilna napoplavami na medrepubliških prava z boljšo stopnjo čiščein meddržavnih vodah pripravi
zveza vodnih .skupnosti na nja
podlagi spreietih načrtov iz
52. člen
prejšnjega odstavka Načrt
1 Vode v vodotokih in na
sprejme Skupščina SR Slovenije v sporazumu s pristojnimi posameznih odsekih vodotokov se kategorizirajo po kakoorgani v drugih republikah
3) V načrtu za obrambo pred vosti Kategorizacija vodotopoplavami je lahko predvidena kov se predpiše s posebnim
tudi udeležba občanov in or- zakonom
ganizacij združenega dela ka54. člen
dar je nevarnost poplave tolikšna. da z razpoložljivimi
1
Da
se
na
območju
sredstvi in delavci ni mogoče zavaruje voda širšem
vodotokih in
zagotoviti obrambe V načrtu podtalnicah, se vlahko
se lahko predvidi tudi udelež- zavarovana območja. določijo
ba enot jugoslovanske ljudske
2 Zavarovana območja se
armade in uporabe njenih določijo
na predlog zveze vosredstev
dnih skupnosti z zakonom
50. člen
55. člen
1) Vsako izlivanje ali spušča1
Nevarne
in škodljive snovi
nje nevarnih ali škodljivih snodovoljeno skladiščiti in previ. do katerega je prišlo po ne- je
samo v napravah s tako
srečnem naključju ali okvari, je važati
tehnično
zaščito, da je onemopovzročitelj onesnaženja dolprelivanje teh snovi.
žan nemudoma prijaviti najb- gočeno
2 Za skladiščenje in tranIjjžji postaji milice
radioaktivnih kontami2) Kdor zapazi izlivanje ali sport
snovi veljajo posebni
izpuščanje nevarnih ali škod- noznih
ljivih snovi, mora vodnogospo- predpisi
skladišč in napedarska organizacija za ureja- ljav3 Gradnja
m škodljive
nje voda na stroške povzroči- snovizani nevarne
dovoljena
območtelja nemudoma povzeti potre- jih akumulacij in nana
zavarovalben ukrep za zavarovanje vode nih območjih.
in morja Za ta del ima pravico
V utemeljenih primerih sme
zahtevati povračilo stroškov republiški
sekretariat za urbaod povzročitelja oziroma, če nizem izjemoma
dovoliti gradse ta ne da ugotoviti, od ob- njo manjših skladišč
in napemočne vodne skupnosti
ljav
za
take
snovi
v
soglasju
4) Vodnogospodarska orga- republiškim sanitarnim inš-z
nizacija za urejanje voda mora pektoratom
imeti primerno opremo Finan4. Izvršni svet Skupščine SR
ciranje opreme zagotavlja ob- Slovenije
lahko prepove tranmočna vodna skupnost in zve- sport nevarnih
in škodljivih
za vodnih skupnosti
snovi preko določenih obmo51. člen
čij ter doleti način obvoza.
1 Organizacije združenega
dela in druge organizacije, ki
58. člen
spuščajo onesnaženo vodo.
1 Če se vprašanje odvajanja
kakor tudi komunalne organizacije za kanalizacijo so dolž- voda z zemljišča, ali dovajanje
ne redno preiskovati kakovost- vode na zemljišče-ne da rešiti
ne in količinske spremembe na kakšen drug ugodnejši ali
odpadnih vod, ki jih izpuščajo ekonomič nejši način, se sme
ali odvajajo, in dostavljati ate- ustanoviti v korist tega zemljistiranje analize za to poobla- šča služnostna pravica odvaja-

kakor tudi z drugimi ukrepi in
posegi, ki so pomembni za
u re j a n je v od n ecj a. re ž i.m a.
2) Vodni režim se v skladu z
vodnogospodarsko
osnovo
ureja na podlagi načrtov razvoja vodnega gospodarstva
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nja oziroma dovajanja vode
čez druga zemljišča.
2, Imetniki pravice uporabe
oziroma' lastniki zemljišč ne
smejo v škodo sosednjih zemljišč spreminjati smeri padca
vode in količin, ki naravno tečejo čez njihova zemljišča.
59. člen
1 Naloge s področja urejanja vodnega režima, ki so
predpisane s tem zakonom
opravlja rečno nadzorstvena
služba, ki jo ustanovi vodnogospodarska organizacija za
urejanje voda.
2. Obseg nalog rečne nadzorstvene službe določi v sporazumu z Republiškim vodnogospodarskim inšpektoratom
obrrfočna vodna skupnost s
posebnim, pravilnikom in zagotovi potrebna sredstva za
nemoteno izvajanje te službe.
3. Rečno nadzorstveno službo opravljajo rečni nadzorniki,
ki jih imenuje vodnogospodarska organizacija v soglasju z
vodnogospodarsko
inšpekcijo
60. člen
(1)
Vodnogospodarske
smernice, vodnogospodarska
soglasja in vodnogospodarska
dovoljenja, ki jih izdajajo pristojne organizacije oziroma
organi, se zbirajo v vodni
knjigi
(2) Vodne količine, kakovost
vode in zgrajeni vodnogospodarski objekti in naprave se
vpisujejo v kataster voda.
(3)Vodno knjigo in kataster
voda vodi delovna skupnost
zveze vodnih skupnosti, nad. zor nad poslovanjem pa opravlja republiški sekretariat za urbanizem
62.člen
1 Poleg ukrepov, ki jih določa zakon o inšpekcijah, je organ vodnogospodarske inšpekcije upravičen
- odrediti začasno ustavitev
del ali prepovedati rabo in izkoriščanje vode ali omejiti ali
prepovedati izpuščanje odplak, če se dela izvajajo, vode
rabijo ali izkoriščajo oziroma
izpuščajo odplake v nasprotju
s predpisi in izdanimi dovoljenji,
- predpisati ustrezne ukrepe
uporabniku oziroma lastniku,
ki vodnogospodarski objekt ali
napravo slabo vzdržuje ali je
vzdrževanje opustil, zaradi česar bi lahko nastala nevarnost
porušitve objektov ali naprav
in občutna škoda na vodnem
režimu;
- poveriti ustrezni delovni
organizaciji, da na stroške zavezanca izvrši ukrepe, ki so mu
bili z odločbo naloženi, pa jih

sam ni izvršil; če gre za nujna
dela v javnem interesu lahko v
takem primeru z odločbo tudi
odredi, da mora stroške založiti območna vodna skupnost.
63. člen
(1) Republiški sekretar za urbanizem izda Strokovno navodilo;
- za ugotavljanje značilnosti
vodnega režima v mejnem oziroma iztočnem prerezu (prvi
odstavek 21. člena);
- o načinu določanja količine in stopnje onesnaženosti
vode (četrti odstavek 22
člena);
- o tem, kaj vsebujejo posamezni elementi minimalne vodnogospodarske dejavnosti
(tretji odstavek 23. člena);
- za izdelavo vodnogospodarskih osnov (drugi odstavek
30 člena);
- o tem, kaj se šteje za manjše spremembe1 vodnega režima (drugi odstavek 33. člena);
- o tem, kakšna vodnogospodarska dokumentacija je
potrebna za pridobitev vodnogospodarskih smernic, vodnogospodarskega soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja, in kaj morajo vsebovati vodnogospodarske
smernice,
vodnogospodarska soglasja in
vodnogospodarska dovoljenja
(peti odstavek 34, člena, drugi
odstavek 35. člena in tretji odstavek 37, člena);
- o načinu kategorizacije vodotokov in hudourniških območij po vodnogospodarskem
pomenu (drugi odstavek 41
člena);
- o tem, kateri objekti se štejejo za vodnogospodarske objekte v splošni in posebni rabi,
in kateri vodotoki se štejejo za
umetne vodotoke in druge zbiralnike vode (43. člen);
- za določanje meje priobalnih zemljišč, erozijskih ombočij in morske obale (prvi odstavek 46 člena);
- o metodologiji,za preiskavo kakovstnih in količinskih
sprememb odpadnih voda (51
člen);
- o načinu odvzemanja mivke, peska, proda in kamna (56.
člen);
- o načinu zbiranja vodnogospodarskih smernic, vodnogospodarskih soglasij in vodnogospodarskih dovoljenj v
vodni knjigi in katastrih voda,
o vpisovanju vodnih količ in,
kakovosti vode in zgrajenih
vodnogospodarskih objektov
in naprav (59. člen).
(2) Republiški sekretar za urbanizem izda v sporazumu z
republiškim sekretarjem za
kmetijstvo in gozdarstvo in republiškim sekretarjem za
zdravstvo in socialno varstvo
priloga poroč evalca

strokovno navodilo o urejanju
gnojišč (tretji odstavek 49
člen)
(3) Republiški sekretar za urbanizem izda v sporazumu z
republiškim sekretarjem za
gospodarstvo strokovno navodilo o tem, kako morajo biti
zagrajena in opremljena skladišča ter transp*ortne naprave
za nevarne in škodljive snovi
(prvi odstavek 55. člena).
(4) Republiški sekretar za
zdravstvo in socialno varstvo
izda strokovno navodilo o načinu izvajanja nadzorstva nad
pitno vodo ter objektu in napravami za'oskrbo s pitno vodo (55 člen).
(5) Republiški sekretar za
zdravstvo in socialno varstvo
izda v sporazumu z republiškim sekretarjem za urbanizem strokovno navodilo o tem,
katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in strokovno navodilo o dopustnih
temperaturah vode (49, člen).
(6) Republiški sekretar za
narodno obrambo izda v sporazumu z republiškim sekretarjem za urbanizem strokovno navodilo o vsebini načrta za
obrambo pred poplavami (45
člen).
Strokovna navodila iz prve,
tretje, četrte in sedme alinee
prvega odstavka ter strokovno
navodilo iz šestega odstavka
tega člena so dolžni izdati
pooblaščeni prestojniki republiških upravnih organov do 1
januarja 1975. vsa ostala strokovna navodila iz tega člena
pa do 31. decembra 19'75
64. člen
1 Z denarno kaznijo do
20 000 din ali z zaporom do
treh let se kaznuje za kaznivo
dejanje,
1 Kdor posega v vodni režim
in s tem spreminja gladino in
smeri vode tako. da je s tem
ogrožena preskrba s pitno in
tehnološko vodo ali drugačna
uporabnost vode, kmetijska
proizvodnja ter mineralni, terminalni in zdravilni vrelci ali

priloga poroč evalca

stabilnost objektov in tal (prvi
odstavek 48. člena);
2 Kdor izpušča v vodo. vodne tokove ter vode obalnega
morja snovi, ki zaradi svoje sestave. količine ali stopnje radioaktivnosti lahko spravijo v
nevarnost življenja in zdravje
ljudi, rib in drugih živali ter
škodujejo rastlinstvu (prvi odstavek 49. člena);
3. Kdor z izpuščanjem škodljivih snovi povzroča v vodah
vodnih tokovih in vodah obalnega morja tolikšne spremembe v njeni kemični, fizikalni,
biološki ali bakteriološki sestavi, da se s tem omejuje ali
onemogoči raba vode ali kdor
v vodah, vodnih tokovih in vodah obalnega morja' spravlja
ali pretaka škodljive snovi, izpušča ali odlaga odkopne in
odpadnet materiale ali odvaja
vode s tako temperaturo, ki bi
lahko škodila vodnemu rastlinstvu in živalstvu (drugi ostavek
49 člena.)
65. člen
1 Z denarno kaznijo do
1.100.000 din se kaznuje za
gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali
druga pravna oseba
1 Če pri izvajanju svoje gospodarske ali druge dejavosti
povzroča spremembo vodnega režima z rabo in izkoriščanjem vode, z izpuščanjem onesnažene vode oziroma drugih
snovi, ki onesnažujejo vodo z
gradnjo in rekonstrukcijo vodnogospodarskih in drugih
objektov in naprav, ter z drugimi posegi v naravni ali umetni
vodotok in vodna zemljišča, s
katerimi se spreminja količina,
kakovost, prostorska ali časovna razporeditev voda oziroma se spreminjajo razmere na
vodnih in priobalnih zemljiščih, ne da bi si predhodno
preskrbela vodnogospodarske
smernice, vodnogospodarsko
soglasje, oziroma vodnogospodasko dovoljenje, če ni z

zakonom drugače določeno
(prvi odstavek 32 člena j,
2. Če začne Z gršdhjo ali rekonstrukcijo vofrhbgbspodarskih objektov, ali naprav ter z
gradnjo ali rekonstrukcijo drugih objektov in nžprav, ki lahko vplivajo: na spremembe v
naravnem ali v umetnem vzpostavljenem vodnem režimu,
prej, preden ji je bilo izdano
vodnogospodarsko soglasje
(prvi odstavek,35. člena);
3. Če rabi vodo ali izpušča
odplake, pdpadke ter druge
snovi, ki utegnejo onesnažiti
vodo, vodne tokove ali vode
obalnega morja, ne da bi si
predhodno preskrbela vodnogospodarsko dovoljenje (prvi
odstavek 37 člena);
4. Če ne ustavi začasno rabo
oziroma izkoriščanje vode v
primeru, ko nastane tolikšno
pomanjkanje vode, da ni mogoče zadovoljiti vseh potreb
vodnih upravičencev na določenem območju (drugi odstavek 39. člena);
5. Če ne omeji ali ne skrajša
časa uporabe vode, iz umetnih
vodotokov ali objektov za zbiranje vode, ko ni dovolj vode
za zadovoljevanje vseh potreb,
ali če so nastale večje poškodbe na vodnogospodarskih objektih in napravah in je potrebna njihova rekonstrukcija (tretji odstavek 39. člena);
6 Če v skladu s posebnimi
predpisi ne preiskuje redno
kakovostno in količ insko spremembo odpadnih vod, ki jih
spušča ali odvaja ali ne dostavi
atestiranih' analiz za to pooblaščenim organizacijam ali če ne
zagotovi predpisanega obratovanja in vzdrževanje čistilnih
naprav (prvi in drugi odstavek
51 člena);
7 Če v primeru, ko pride tlo
izlivanja ali spuščanja, nevarnih ali škodljivih snovi namenoma ne podvzame potrebnih
ukrepov za zavarovanje voda
in morja (tretji odstavek 50
člena);
8.Če skladišči ali prevaža
nevarne in škodljive snovi v
napravah brez tehnične zašči-

j,te. ki naj onemogoči prelivanje
t6h snovi (prvi odstavek "55■
čfena"), bzirorha čfe gradi skladišča in napeljave /a naravne
in škddfjive Stiovi na območjih
akumulacij irV na zavarovanih
območjih brez dovoljen/a pristojnega organa (drugi odstavek 55 člena),
9 Z denarne kaznijo do
30 000 din se kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije
združenega dela ali druga
pravna oseba, ki stori dejanje
iz prvega odstavka
66. člen
Z denarho kaznijo do
50 000 din se kaznuie za prekršek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba
1 Če v primerih, kot jih
predpisuje prvi odstavek 57
člena tega zakona ne dovoli
odstopa na zemljišče organom
vodnogospodarske organizacije (prvi odstavek 57 člena),
2 Če na zahtevo pristojnega
organa ne da za vodni kataster
potrebnih podatkov o vodnih
količ inah, o kakovosti vode in
o zgrajenih vodnogospodarskih objektih in napravah (59
člen).
3 Z denarno kaznijo do
5 000 din se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba, ki
stori dejanje iz prvega odstavka
1

67. člen
1 Z denarno kaznijo do
10.000 din se kaznujeze prekršek posameznik
1 Za dejanje iz , 2 , 3 , 4 , 5 ,
6., in 8 točke prvega odstavka
65 člena tega zakona;
2 Če iz naravnih vodotokov,
iz obalnega morja, iz vodnih in
priobalnih zemljišč ter iz»objektov za1 zbiranje vode odvzema brez dovoljenja mivko, pesek. prod, kamen (56, člen);
3 Če ne izvrši v določenem
roku ukrepov, ki so mu bili naloženi z odločbo pristojnega
organa
vodnogospodarske
inšpekcije (61 člen)
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PREDLOG ZAKONA
o

Prešernovi

nagradi

POVZETEK
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so
najvišja priznanja Socialistične republike Slovenije za dosežke v umetnosti. Podeljuje jih Prešernov sklad, ki je pri
Kulturni skupnosti Slovenije.
Prešernovo nagrado lahko prejmejo kulturni delavci za
vrhunske umetniške stvaritve ali za življenjsko delo. Nagrado Prešernovega sklada pa lahko prejmejo kulturni
delavci za pomembne umetniške stvaritve, ki so sad izvirnih umetniških prizadevanj in iskanj. Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada lahko prejmejo posamezniki slovenskega rodu, ~ki ne živijo ali delajo v SR Sloveniji,
so pa ustvarjalno povezani z domovino.
Število nagrad je omejeno. Vsako leto se lahko podeli
največ 3 Prešernove nagrade in največ 10 nagrad Prešernovega sklada. .

OPOMBE:

(ESA 281)
O nagradah odloča upravni odbor Prešernovega sklada,
ki ga imenuje Skupščina SR Slovenije. Delo odbora je
javno. Odbor mora objaviti razpis za predlaganje kandidatov za nagrade, objaviti predlagane kandidate za nagrade,
sestavo strokovnih komisij in poročilo o svojem delu.
Sredstva za nagrado in delo upravnega odbora Prešernovega sklada zagotavlja Kulturna skupnost Slovenije.
V predlogu zakona je upoštevana večina pripomb iz
razprave ob predlogu za izdajo zakona oziroma osnutku
zakona. Poleg manjših dopolnitev, ki jasneje opredeljujejo
namen, vsebino in nač in d lovanja Prešernovega sklada,
predvideva v predlogu zakona tudi zmanjšano število nagrad, krog možnih nagrajencev pa je ostal tudi v predlogu
zakona isti in bodo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada še naprej najvišje priznanje za dosežke v
umetnosti.

1č len

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja SR Slovenije
za dosežke v umetnosti. Podeljuje jih Prešernov sklad.
Prešernov sklad je pri Kulturni skupnosti
Slovenije.
2. člen
Prešernovo nagrado lahko prejmejo kulturni delavci za vrhunske umetniške stvaritve, ki
so pomemben prispevek v zakladnico slovenske kulture in so bile objavljene, razstavljene
ali izvajane v obdobju dveh let pred podelitvijo nagrade. Prešernovo nagrado lahko prejmejo kulturni delavci tudi za izredno pomembno življenjsko delo.
3. člen
Nagrado Prešernovega sklada lahko prejmejo kulturni delavci za pomembne umetniške stvaritve, ki so sad izvirnih umetniških
prizadevanj in iskanj ter so bile objavljene,
razstavljene' ali izvajane v obdobju dveh let
pred podelitvijo nagrade.
4. člen
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada lahko prejmejo posamezniki ali
skupine, ki delujejo na območ ju SR Slovenije
in posamezniki slovenskega rodu, ki ne živijo
in ne delujejo v SR Sloveniji, so pa ustvarjalno
povezani z domovino.
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šernovega sklada odloč a upravni odbor Prešernovega sklada (v nadaljnjem besedilu:
upravni odbor).
Upravni odbor ima predsednika in 14 članov, ki jih imenuje Skupšč ina SR Slovenije na
predlog Socialistič ne zveze delovnega ljudstva Slovenije.
Mandat predsednika in članov upravnega
odbora traja dve leti in so lahko ponovno
imenovani največ še za eno mandatno dobo.
7. člen
Kandidate za Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada lahko predlagajo temeljne organizacije združenega dela, ki
opravljajo kulturno dejavnost, druge temeljne
organizacije združenega dela in delovne
skupnosti, Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, kulturne skupnosti in druge samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitič ne organizacije in društva, krajevne skupnosti ter delovni ljudje, ki z osebnim delom
samostojno kot poklic opravljajo umetniško
ali drugo kulturno dejavnost.
Pravne osebe in delovni ljudje iz prejšnjega
odstavka tega člena lahko dajo upravnemu
odboru mnenje tudi o kandidatih, ki jih niso
sami predlagali.

5. čSen
Prešernov sklad podeli vsako leto največ 3
Prešernove nagrade in največ 10 nagrad Prešernovega sklada.

8. člen
Strokovne komisije, ki jih imenuje upravni
odbor, obravnavajo vpe predloge za nagrade
in dajejo upravnemu odboru strokovna mnenja o predlogih.
Upravni odbor sprejema odloč itve o nagrajencih na podlagi mnenj svojih strokovnih komisij ter mnenj iz drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona.

6. člen
O Prešernovih nagradah in nagradah Pre-

9. člen
Prešernove nagrade in nagrade Prešernopriloga poroč evalca

vega sklada podeljuje upravni odbor vsako
leto na osrednji proslavi v poč astitev slovenskega kulturnega praznika.
10. člen
Prešernov sklad ima statut, ki določa zlasti:
pravice in dolžnosti ter nač in dela upravnega
odbora; način oblikovanja strokovnih komisij
in področ ja njihovega dela; podrobnejše kriterije in nač in predlaganja kandidatov; vsebino in čas trajanja razpisa ter nač in podeljevanja nagrad.
Statut sprejme upravni odbor v soglasju s
Skupšč ino SR Slovenije.
11. člen
Delo Prešernovega sklada je javno. Upravni
odbor zagotavlja javnost delovanja zlasti tako, da:
- objavi razpis in poziv za predlaganje kandidatov za nagrado,
- objavi predloge za nagrado, predlagatelje in utemeljitve,

objavi sestavo strokovnih komisij,
- objavlja poroč ila o svojem delu in še posebej letno poroč ilo.
Statut Prešernovega sklada podrobneje doIč ič a nač in zagotavljanja javnosti dela.

OPOMBE:

12. člen
Sredstva za delovanje Prešernovega sklada
zagotavlja Kulturna skupnost Slovenije.
13. člen
Upravni odbor sprejme statut Prešernovega
sklada najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Z dnem, ko zač ne veljati ta zakon, preneha
veljati zakon
Prešernovem skladu (Uradni
list SRS, št. 26/61, 8/65 in 20/70/).
15. člen
Ta zakon zač ne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SRS.

I.
Zbor združenega dela in Zbor obč in Skupšč ine SR
Slovenije sta na seji dne 23. septembra 1981, skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije pa na seji dne 21.
septembra 1981 obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona.
Naroč ili so Izvršnemu svetu Skupšč ine SR Slovenije,
da pripravi predlog zakona in pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenja, dane v poroč ilih delovnih
teles zborov in skupšč ine in pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov in skupšč ine.
Predlog za izdajo zakona sta obravnavala tudi Svet
za kulturo predsedstva RK SZDL in upravni odbor
Prešernovega sklada.
Predlagatelj je na podlagi pripomb, predlogov in
mnenj navedenih organov pripravil predlog zakona, v
katerem je upošteval več ino pripomb in predlogov.
II.
Besedilo 1. člena je opredeljeno, da so Prešernove
nagrade in nagrade Prešernovega sklada najvišja priznanja za dosežke v umetnosti.
Mnenja o tem, ali razširiti krog možnih nagrajencev
tudi na tiste, ki imajo izjemne uspehe pri organiziranju
kulturnih dejavnosti in posredovanju kulturnih vrednot
a
li pri uveljavljanju dosežkov slovenske kulture v Jugoslaviji in tujini, so bila deljena, vendar je prevladovalo
mnenje, da je treba zadržati prvotni namen nagrade, ki
naj bo še naprej nagrada za vrhunske umetniške stvaritve.
V 4. členu predlagatelj ni mogel upoštevati predloga,
da Prešernovo nagrado lahko prejmejo tudi posamezniki, ki ne živijo in ne delujejo v SR Sloveniji, če imajo
izjemne zasluge za uveljavljanje dosežkov slovenske
umetnosti izven meja SR Slovenije. S takšno opredelitvijo bi po mnenju predlagatelja dejansko razširili krog
nagrajencev kot je opredeljen v 2. členu, vendar samo
na tiste, ki ne živijo in delajo v SR Sloveniji.
Največ razprav je bilo glede števila nagrad. Več ina
razpravljalcev je podprla pobudo za zmanjšanje števila
nagrad, deljena pa sc bila mnenja glede števila nagrad.
Predlagatelj predlaga v 5. členu predloga zakona, da
Prešernov sklad lahko podeli vsako leto največ 3 Pre-

šernove nagrade in največ 10 nagrad Prešernovega
sklada. S tem je upoštevano več insko mnenje in tudi
zagotovljeno ustrezno razmerje med številom Prešernovih nagrad in nagrad sklada.
Besedilo 6. člena je ostalo nespremenjeno. Pripomba, da je treba v predlaganje upravnega odbora
sklada vključ iti tudi Kulturno skupnost Slovenije ni bila
upoštevana, saj Kulturna skupnost Slovenije kot enakopravni skupšč inski zbor imenuje upravni odbor.
Prav tako ni bila upoštevana' pripomba, da bi krog
možnih predlagateljev razširili na vse delovne ljudi in
obč ane. Predlagatelj meni, da je smotrno, da so možni
predlagatelji le organizirani subjekti kot jih opredeljuje
7. člen predloga zakona, poseben položaj pa imajo pri
tem delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot
poklic opravljajo umetniško ali drugo kulturno dejavnost.
Besedilo 8. č lena je popravljeno v skladu s pripombami. Predvsem je sedaj jasnejši odnos med upravnim
odborom sklada in njegovimi strokovnimi komisijami.
Strokovne komisije dajejo upravnemu odboru zgolj
strokovna mnenja o vseh kandidatih, upravni odbor pa
na podlagi teh mnenj ter mnenj iz 2. odstavka 7. č lena
sam odloč i o nagrajencih.
11. č len določ a nač in zagotavljanja javnosti dela
Prešernovega sklada. Posebej je pri tem pomembna
obveznost sklada, da objavi predloge za nagrado,
predlagatelje in utemeljitve. Utemeljitev predloga za
nagrado haj bi zajela predstavitev dela, za katero je
kandidat predlagan za nagrado.
Besedilo 12. č lena je ostalo nespremenjeno in ne
predvideva, da Prešernov sklad pridobiva sredstva tudi
z volili, darili in drugimi prispevki, kot je to predlagal
upravni odbor Prešernovega sklada. Predlagatelj meni,
da delovanja sklada ni mogoč e vezati na obseg sredstev, ki bi jih dobil z volili ali darili. Naloge Sklada so z
zakonom natanč no opredeljene in morajo biti za njihovo uresnič evanje zagotovljena tudi vsa potrebna
sredstva. Prešernove nagrade so namreč tudi pomemben element kulturne politike in morajo biti tudi alede
sredstev neodvisne od volje posameznikov. Te določ be
seveda ne onemogoč ajo, da posamezniki prepušč ajo
svoja sredstva namensko Kulturni skupnosti Slovenije.

ODLOK

^

n,

o srednjeroč nem programu geodetskih del na območ ju
SR Slovenije za obdobje 1981 - 1985
in njegovem uresnič evanju - povzetek
1. UVOD
Srednjeročni program geodetskih del na območju Socialistične republike Slovenije za
obdobje 1981 - 1985 (v nadaljnjem besedilu, srednjeročni
program), sestavljata dva programa, in sicer:
- skupni program SR Slovenije in občin
- osnovni program SR Slovenije
Srednjeročni skupni program SR Slovenije in občin
obsega izvedbo naslednjih kategorij geodetskih del:
1. Reambulacijo in izdelavo
temeljnih topografskih načrtov
1:5.000 in 11C000
2. Izvedbo cikličnega aerosnemanja
3. Izdelavo zemljiškega katastra, in sicer:
3.1. Izdelavo zemljiško katastrsko-topografskih in zemljiško-katastrskih .načrtov naselij
3.2. Nastavitev prostorskega
operata zemljiškega katastra
3.3. Izdelavo preglednih
zemljiško-katastrskih načrtov
4. Izdelavo grafičnega pregleda komunalnih naprav
5. Izdelavo digitalnega modela reliefa ter digitalizacijo
statističnih okolišev in stavb
6. izvedbo geodetskih de! pri
komasacijazemljišč
7. Postavitev točk navezovalne mreže
Srednjeročni osnovni program SR Slovenije obsega
izvedbo naslednjih kategorij
geodetskih del:
1. Izdelava in vzdrževanje topografskih kart v merilu
1.25.000. 1.50.000 in 1:100.000
ter preglednih kart SR Slovenije v merilu
1:250.000,
1:400.000 in 1:750.000
2. Vsebinska, tehnološka in
organizacijska opredelitev evidence naravnih virov ž izdelavo generaliziranih pregledov
3. Dopolnitev in vzdrževanja
republiškega registra območij
teritorialnih enot
4. Izdelava zemljiškega katastra v občini Murska Sobota
ter opredelitev enotne evidence o nepremičninah z izdelavo
vzorčnega primera
5. Vzpostavitev vzorčnih
parcel
6. Delna sanacija temeljnih
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geodetskih točk in vzdrževanje
(obnavljanje) temeljnih geodetskih točk višjih redov
7. Izdelava programske
opreme za računalniško obdelavo evidenc geodetske službe
Izračun stroškov planiranih
geodetskih det v tem programu za celotno srednjeročno
obdobje temelji na orientacijskih stroških za leto 1980.
2. SKUPNI PROGRAM SR
SLOVENIJE IN OBČIN
2.1. Reambulacija in izdelava temeljnih topografskih načrtov 1:5.000 in 1:10.000
Za 82,183.000 din je planirana izdelava temeljnih topografskih načrtov 1:5.000 za
10.125 ha ter reambulacija temeljnih topografskih načrtov
1:5.000 in 1:10.000 v skupni
površini 521.100 ha na območju 46 občin.
2.2. Ciklično aerosnemanje
in fotointerpretacija
Za 30.010.000 din se planira
izvedba naslednjih nalog:
- aerosnemanje celotnega
območja SR Slovenije v merilu
1:30.000.
- aerosnemanje - 1,450.000
ha na območju 59 občin v merilu 1:17.500
- aerosnemanje 412.000 ha v
merilu 1:10.000 na območju 47
občin
- poslovanje posebne službe za fotointerpretacijo na
Geodetskem zavodu SRS
2.3. Zemljiški kataster
2.3.1. Topografsko katastrske in zemljiško katastrske
izmere naselij
V petletnem obdobju je predvidena izvedba topografsko
katastrske oziroma zemljiško
katastrske izmere v 31 naseljih
v 23 občinah v skupni površini
3.523 ha za 85,043.000 din.
2.3.2. Prostorski katastrski
operat
Ta 34,436.000 din je planirana nastavitev prostorskega
operata na območju celotne
republike, ki bo izdelan v grafični obliki in sicer najnujnejši
elementi, kot so namembnost
prostora, specifična območja
ter območja posebnih pravnih
ureditev.
2.3.3. Pregledni zemljiško
katastrski nač rti
Za 22,482.000 din je predvi-

dena izdelava preglednih zemljiško katastrskih , nač rtov v
merilu 1:5.000 za območje ce-,
lotne republike razen za območje 4 občin, kjer so taki načrti že izdelani.
2.4. Grafični pregled komunalnih naprav
Izdelava grafičnega pregleda komunalnih naprav je predvidena za celotno območje
SR Slovenije razen za 6 občin,
kjer tak pregled že obstaja.
Stroški izdelave tega pregleda
znašajo za 35.370 km komunalnih naprav 31.836.000 din.
2.5. Digitalni model reliefa,
digitalizacija statističnih okolišev in stavb
Za 22,328.000 din je planirana izvedba na celotnem območju SR Slovenije naslednjih
del:
- nastavitev digitalnega modela reliefa z mrežo 100 X 100
m,
- izvedba digitalizacije statističnih okolišev in stavb.
2 6 Geodetska dela pri komasacijah kmetijskih zemljišč
Izvedba geodetskih del pri
komasacijah kmetijskih zemljišč je predvidena na 53 območjih v 34 občinah v skupni
površini 16.720 ha. Skupni
stroški teh del znašajo
188,915.000 din.
2.7. Točke navezovalne
mreže
Določitev 2734 točk navezovalne mreže je predvidena na
10 območjih v 26 občinah na
skupni površini 82.000 ha za
skupne stroške 40,021.000 din.
3. OSNOVNI PROGRAM SR
SLOVENIJE
3.1. Topografske in pregledne karte
Za 44,500.000 din je predvidena izvedba naslednjih del:
- delna reambulacija topografske karte 1:25.000 za celotno območje republike,
- izdelava topografske karte
v merilu 1:50.000 za območje
vzhodne Slovenije s standardnimi in specialnimi tematikami,
- delna predelava in dopolnitev preglednih kart SR Slovenije 1:400.000 in 1.750:000z
izdelavo standardnih in specialnih tematik v merilu

1:250 000,
1:400.000
in
1:750.000,
- izvedba razvojno programskih nalog glede kartografske
dejavnosti,
- izdelava preglednih kart
SFR Jugoslavije s tematikami v
okviru medrepubliško-pokrajinskega sodelovanja.
3.2. Evidenca naravnih virov in zgrajenih objektov
Za 11,000.000 din so planirane glede evidence naravnih virov in zgrajenih objektov naslednje naloge:
- opredelitev vsebine, postopkov in tehnologije izdelave in vzdrževanja te evidence z
izvedbo razvojno programskih
nalog,
- nastavitev operativnih in
generaliziranih prikazov v preglednih kartah SR Slovenije za
raven repubiike.
3.3. Register območij teritorialnih enot za republiko
Za dokončanje prenosa prostorskih enot v merilu
1:25.000, redno vzdrževanje,
obdelavo tematik za raven republike na preglednih kartah
je predvidena poraba 8.00.000
din.
3.4. Izdelava in obnova katastrov in evidence o nepremičninah
Za 41,220.000 din je predvidena izvedba naslednjih del:
- nastavitev zemljiškega katastra za 11 katastrskih občin v
skupni površini 4352 ha v občini Murska Sobota,
- izvedba razvojno programskih nalog glede nastavitve katastra stavb in enotne evidence nepremičnin ter obnove
zemljiškega katastra.
3.5. Postavitev vzorčnih
parcel
Za postavitev 1275 vzorčnih
zemljišč v 23 katastrskih okrajih za katastrske kulture njiva,
travnik, vrt, sadovnjak in vinograd se predvideva poraba
9,635.000 din. S tem bodo postavljene oziroma obnovljene
osnove katastrske klasifikacije
na površini 1,108.000 ha.
predvsem na kmetijsko najbolj
intenzivnih območjih.
3.6. Temeljna geodetska
mreža
Za 24.000 000 din so planirana naslednja dela:
- določitev astronomsko
priioga poroč evalca

geodetske mreže in mreže nivelmaja velike natančnosti v
okviru medrepubliško pokrajinskega sodelovanja,
- izvedba delnih sanacijskih
del in vzdrževanja točk temeljne geodetske mreže višjih redov na trigonometrični mreži
1, 2 in 3 glavnega reda in nivelmajski mreži II. reda.
3.7. Programska oprema za
računalniške obdelave evidenc geodetske službe
Za izdelavo enotnih aplikacij
nastavitve, vzdrževanja in uporabe računalniških izkazov evidenc geodetske službe za
zemljiški kataster, register območ ij teritorialnih enot, digitalnega modela reliefa in evidenco hišnih številk je predvideno 7,000.000 din.

4. ZBIRNI PREGLED
STROŠKOV IN
FINANCIRANJA
SREDNJEROČNEGA
PROGRAMA
GEODETSKIH DEL
4 1 Stroški
Vrednost — stroški skupnega
programa SR Slovenije in ob• čin ter osnovnega programa
SR Slovenije so izračunani po
orientacijskih cenah za leto
1980.

Orientacijski stroški osnovnega programa SR Slovenije znašajo:
Skupni stroški v OOO din
Naloga
1. Topografske in pregledne karte
44.500
2. Evidenca naravnih virov
in zgrajenih objektov
11 000
3. Register območij teritorialnih enot
8 000
republike
4. Katastri in evidence o nepremič ninah
41.220
o. Vzorčna zemljišča
9 635
6. Temeljne geodetske mreže
24.000
7. Programska oprema za računalniške obdelave
evidenc geodetske službe
7.000
Skupaj
145.355

Skupni orientacijski stroški
skupnega programa SR Slove- 4.2. Financiranje
nije in občin s predvideno fi- V skladu z določili dogovora
nančno udeležbo republike in
izvedbo
srednjeročnega
občin posameznih del znaprograma zagotavljajo SR
šajo:
Slovenija (republiški proračun), občine in samoupravStroški v 000 din
ne interesne skupnosti na
Naloga
Skupaj repubiika
občine
republiškem nivoju (s po1. Temeljni topografski načrti 1:5 000
in 1:10 000
82.183
13.971
69 212
2 Ciklično aerosnemanje
30.010
25.490
4.520
3. Zemljiški kataster
- izmere naselij
85 043
36 862
48.181
- prostorski operat
34.436
18.936
15 500
- pregledni načrti
22 482
12 396
10 086
SR Slovenija (rep. proračun)
4. Grafični pregled komunalnih naprav
31.836
17.428
14.408 -- občine
5. Digitalizacija
- reliefa
10.128
8 606
1 522 - SIS na republiškem nivoju
- statističnih okolišev
5 592
6.600
1 008 Skupaj
- stavb
4.742
5.600
858
6. Geodetska dela pri komasacijah
zemljišč
138 915 107 117
81.793
7. Navezovalna mreža
40 021
33.452
6 569 Pregled, letnih finančnih obveznosti SR Slovenije, obSkupaj
537.254 339.833 19A42 \
čin in samoupravnih intere-

priloga poroč evalca

dročja elektrogospodarstva, cestnega in vodnega
gospodarstva) naslednja
sredstva za izvedbo skupnega programa SR Slovenije in občin ter osnovnega
programa SR Slovenije:
v
skupni osnovni
program program
305.850 130.819
197.421
33.983
14.536
537.254 145.355

OOO din
skupaj
436,669
197.421
48.519
682.609

snih skupnosti pa je podan
v prilogi 3 Dogovora.
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OPOMBE:
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U ^i sl11 olibor
la,l|
SR
Slovenije,
Ljubljana,
Šubičeva
4
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G°Sa'a
Odgovorni
urednik. Marijan Gogala
- Naslov
uredništva:
Skupščina
Rudi Breger, Fazli Kaltazi Hidžet Ramadan Friin o^vi "* ™
9 5 SkupSfine
SFRJ: VuKaiiii
MidiinDiitlpiKliBdrak),
IKiiiin
eaksl°>!ka,
»lis Balenlovie,
Teodor one - Glavni m odgovorni urednik T.nrtn
'i «omic-SHenaerovic. Milka Sčepanovic. Krste Čalovski. dr. Petar Va|0»ic. Aleksandar Petkovi« in
V
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