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Nekatera načela za usklajevanje programskih za- 
snov za oblikovanje programov v usmerjenem izo- 
braževanju, predlogi programskih zasnov, kot so jih 
sprejeli strokovni sveti posebnih izobraževalnih 
skupnosti novembra 1982, ter stališča, predlogi in 

priporoč ila skupščine Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije za nadaljnje usklajevanje in sprejemanje pro- 
gramskih zasnov. 

Ljubljana, 16. 11. 1982 

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE , 
SKUPŠČINA 
Številka: 61-10/82 
Datum: 16/11-1982 

Na Dodlaai 52 člena statuta Izobraževalne skupnosti Slovenije v skladu s 40. č lenom zakona o svobodni menjavi dela na 
pc^roč ju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SR Slovenije, št. 1/80) so delegati v zboru uporabnikov in v'^orvi^ajalcev 
skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije na skupni seji dne 16. 11. 1962 uskladili stališča v obeh zborih m medzboro 
ter sprejeli naslednji 

sklep 
1 Izhodišče za nadaljnji postopek usklajevanja in sprejemanja programskih zasnov za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 

programov v usmerjenem izobraževanju so poleg določ il zakona o usmerjenem izobraževanju m smernic za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov tudi ugotovitve in stališča, ki sta jih sprejeli Skupščina SR Slovenije m skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije ob obravnavi poroč il o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju 26/W-iyaz. 

2 Skupščina sprejema predloženo gradivo koordinacijskega odbora za usklajevanje programskih zasnov in odbora za 
usmerjeno izobraževanje ter ugotavlja, da so strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti v pripravi Prf^°9ov 
programskih zasnov vzgojnoizobraževalnih programov v določeni meri že uskladili te predloge med seboj in s priporoč ili koordinacijskega odbora in odbora za usmerjeno izobraževanje. -i,,,nnncti 

3. Skupščina priporoča strokovnim svetom posebnih izobraževalnih skupnosti, naj v skladu s statuti ter skupnosti 
predlože njihovim skupščinam v sprejem predloge programskih zasnov, za katere je ugotovljeno, da so usklajene. v 
vprašanjih, ki so ostala še odprta, pa se strokovnim svetom priporoča, naj pospešijo uskladitev, da bi skupščina lanKo 
svoii prihodnji seji ugotovila njihovo usklajenost. , . , . 

4 Skupščina naroča koordinacijskemu odboru in odboru za usmerjeno izobraževanje, naj nadaljujeta svoje delo pri 
usklajevanju programskih zasnov do uskladitve vseh še odprtih vprašanj, pri čemer naj obravnavata vse predloge, pripomDe 
in stališča iz razprav v strokovnih in samoupravnih organizacijah ter skupnostih. :,nhra*0,iainih 

5. Ta sklep se skupaj s predloženim gradivom in predlogi programskih zasnov posameznih posebnih izobrazevanin 
skupnosti objavi v prilogi Poročevalca Skupščine SR Slovenije obenem z globalnim izračunom potrebnih sredstev za 
izvedbo predvidenih vzgojnoizobraževalnih programov na novih področ jih v visokem šolstvu.  a 

6. Skupščina pooblašča koordinacijski odbor za usklajevanje programskih zasnov, da pripravi č istopis gradiva, upošteva- 
joč  predloge in pripombe iz današnje razprave. PREDSEDNIK SKUPŠČINE 

IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
Tone Ferenc 



UVOD 
Programska zasnova je dokument, s katerim določa 

vsaka posebna izobraževalna skupnost vse vzgojnoizo- 
braževalne programe in smeri izobraževanja, ki jih spreje- 
majo uporabniki in izvajalci v tej skupnosti. 

Programske zasnove za oblikovanje programov v 
usmerjenem izobraževanju so začeli pripravljati strokovni 
sveti posebnih izobraževalnih skupnosti na podlagi zača- 
snih smernic za oblikovanje programov v usmerjenem 
izobraževanju že v letu 1979. V juniju 1979 so skupščine 
posebnih izobraževalnih skupnosti sprejele začasne pro- 
gramske zasnove, s katerimi so določile zlasti programe 
za pridobitev izobrazbe v srednjem izobraževanju, kar je 
omogočalo pripravo in sprejem teh programov ter njih 
uvajanje v šolskem letu 1981/82. 

Po sprejemu zakona o usmerjenem izobraževanju (april 
1980) in smernic za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov (julij 1980) so strokovni sveti izobraževalnih 
skupnosti pristopili k pripravi predlogov programskih za- 
snov, ki so vključevale* poleg programov za pridobitev 
izobrazbe v srednjem Izobraževanju tudi programe za 
pridobitev izobrazbe v visokem izobraževanju ter pro- 
grame za izpopolnjevanje in programe za usposabljanje. 

Posebne izobraževalne skupnosti so pripravile te pro- 
gramske zasnove, ki opredeljujejo že vse vrste programov, 
v juniju 1981 ter jih posredovale bodisi kot osnutke bodisi 
kot predloge v razpravo. 

V tem času je Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje sprejel dopolnjene in spremenjene smer- 
nice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov v 
usmerjenem izobraževanju (26/5-1982), s katerimi so kon- 
kretizirana nekatera vsebinska in metodološka izhodišča 
ter posebnosti, značilne predvsem za oblikovanje progra- 
mov za pridobitev izobrazbe v visokem izobraževanju ter 
programov za izpopolnjevanje in za usposabljanje. 

Na podlagi dopolnjenih oziroma spremenjenih smernic 
je bilo potrebno v programskih zasnovah razrešiti še vrsto 
vsebinskih odprtih vprašanj, povezanih zlasti z odpravlja- 
njem še vedno prisotne razdrobljenosti, prekrivanja in 
podvajanja programov ter smeri izobraževanja. Med taka 
vprašanja sodijo. 

- uveljavljanje načela, da se za isti strokovni naslov 
oziroma poklic oblikuje samo en program za pridobitev 
izobrazbe; 

- združevanje in povezovanje programov v visokem izo- 
braževanju tako, da se v en program združujejo smeri za 
pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe; 

- nadomeščanje smeri z izbirnimi predmeti oziroma 
programi za usposabljanje oziroma za izpopolnjevanje, 
posebej še s programi, ki omogočajo pridobiti naslova 
specialist. 

Na podlagi novih smernic in rezultatov javne razprave so 
strokovni sveti Rosebnih izobraževalnih skupnosti pripra- 
vili v juniju 1982 programske zasnove kot podlago za 
nadaljnje usklajevanje v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih, med njimi in v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Za usklajevanje teh programskih zasnov je potekala 
zlasti v zadnjih mesecih intenzivnejša strokovna, samou- 
pravna in družbenopolitična aktivnost. 

O programskih zasnovah sta koordinacijski odbor za 
usklajevanje programskih zasnov pri Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije in odbor za usmerjeno izobraževanje skup- 
šč ine te skupnosti organizirala v času od junija do novem- 
bra 1982 razprave ter usklajevanja strokovnih rešitev, od- 
prtih vprašanj in problemov. Na tej podlagi sta odbora 
pripravila tudi stališča, predloge in priporoč ila za reševa- 
nje posameznih odprtih in še neusklajenih vprašanj v 
programskih zasnovah. 

Pri usklajevanju programskih zasnov so sodelovali stro- 
kovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti, višje in 
visoke šole - glede na to, da prehaja težišče priprav za 
uvajanje zakona o usmerjenem izobraževanju na področje 
visokega šolstva - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani in 
Univerza v Mariboru, Gospodarske zbornica Slovenije in 
splošna združenja, Republiški družbeni svet za vzgojo in 
izobraževanje, družbenopolitične organizacije in stro- 
kovna društva ter pristojni republiški upravni organi in 
samoupravne interesne skupnosti. Ob obravnavanju poro- 

čil" o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju 
pa so razpravljali o oblikovanju programskih zasnov tudi 
zbori Skupščine SR Slovenije, ki so skupaj s skupščino 
Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejeli ugotovitve in 
stališča, pomembna tudi za nadaljnje oblikovanje in uskla- 
jevanje programskih zasnov. Te ugotovitve in stališča so 
objavljena v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije, številka 
21 z dne 9/11-82. 

V vseh teh aktivnostih je bilo poudarjeno, da je priprava 
programskih zasnov strateško vprašanje celotne preobra- 
zbe vzgoje in izobražeanja ter razvoja usmerjenega izo- 
braževanja. 

Programske zasnove imajo značaj planskega doku- 
menta, saj so število in vrste programov v programskih 
zasnovah eno izmed temeljnih izhodišč za oblikovanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov posebnih 
izobraževalnih skupnosti. 

Zato morajo te skupnosti uskladiti programske zasnove 
med seboj in v Izobraževalni skupnosti Slovenije. Na tej 
podlagi statuti izobraževalnih skupnosti določajo, da 
skupšč ina posebne izobraževalne skupnosti lahko 
sprejme programsko zasnovo šele po predhodni uskladitvi 
v skupšč ini Izboraževalne skupnosti Slovenije. Tako poo- 
blastilo izhaja iz zakona o svobodni menjavi dela na po- 
droč ju vzgoje in izobraževanja, ki skupščino Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije zavezuje, da usklajuje razvoj 
vzgoje in izobraževanja s potrebami družbenega razvoja. 
V skladu s svojimi pristojnostmi je zato skupščfna Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije na zasedanju 16. 11. 1982 
ugotovila, katere programske zasnove so usklajene z za- 
konom o usmerjenem izobraževanju in smernicami za 
oblikovanje programov ter tudi usklajene med posebnimi 
izobraževalnimi skupnostmi, poleg tega pa je sprejela tudi 
stališča, predloge in priporočila za nadaljnje usklajevanje 
nekaterih, še vedno odprtih vprašanj in problemov v pro- 
gramskih zasnovah. 

Pri tem je skupščina ugotovila, da so programske za- 
snove posebnih izobraževalnih skupnosti za lesarstvo, 
gozdarstvo ter gostinstvo in turizem v največ ji meri uskla- 
jene med izobraževalnimi skupnostmi in bi jih lahko upo- 
rabniki in izvajalci sprejeli na prihodnjih zasedanjih skup- 
šč in pristojnih posebnih izobraževalnih skupnosti, kot to 
določa njihov statut. 

Z namenom, da bi spodbudila nadaljnja usklajevanja še 
odprtih vprašanj in zagotovila uskladitev programskih za- 
snov najkasneje do prihodnje seje, objavlja skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije naslednja gradiva: 
I. NEKATERA NAČELA ZA USKLAJEVANJE 
PROGRAMSKIH ZASNOV ZA OBLIKOVANJE 
VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV 
V USMERJENEM IZOBRAŽEVANJU S 
POTREBAMI RAZVOJA ZDRUŽENEGA DELA 
IN CELOTNE DRUŽBE. 
II. OPERATIVNA IZHODIŠČA IN KRITERIJI 
ZA DOSEGANJE VEČJE INTEGRIRANOSTI 
PROGRAMOV IN SMERI IZOBRAŽEVANJA V 
VISOKEM IZOBRAŽEVANJU 
III. PREDLOGI PROGRAMSKIH ZASNOV ZA 
OBLIKOVANJE VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV, KOT SO 
JIH SPREJELI STROKOVNI SVETI 
POSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI 
V NOVEMBRU 1982 
IV. STALIŠČA O UVAJANJU PROGRAMOV 
VISOKEGA IZOBRAŽEVANJA NA NOVIH 
STROKOVNIH PODROČJIH 
V. STALIŠČA, POBUDE IN PRIPOROČILA ZA 
NADALJNJE USKLAJEVANJE IN 
REŠEVANJE ODPRTIH VPRAŠANJ IN 
PROBLEMOV V PROGRAMSKIH ZSANOVAH 
1) Poročilo o uresničevanju zakona o usmerjenem Izobraževanju 8 poseb- nim poudarkom na pripravi programskih zasnov In programov v visokem 
Izobraževanju (Poročevalec z dne 9. 8.1982), Poroč ilo o oblikovanju poseb- nih Izobraževalnih skupnosti In o uveljavljanju družbenoekonomskih odno- sov v njih (Poročevalec z dne 21. 9.1982) In Poroč ilo Gospodarske zbornice Slovenije o Izvajanju aktivnosti usmerjenega Izobraževanja (Poročevalec z dne 21. 9.1982). 



I. 

Nekatera načela za usklajevanje 

programskih zasnov za oblikovanje 

vzgojnizobraževalnih programov v 

usmerjenem izobraževanju s potrebami^ 

razvoja združenega dela in celotne družbe 

Programska preobrazba srednjega in visokega izobraževa- 
nja ter razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov sta temelj za hitrejši razvoj procesov podružbljanja vzgoje 
in izobraževanja ter za usklajevanje tega razvoja s potrebami 
združenega dela in celotne družbe, v visokem šolstvu pa tudi 
za uveljavitev dolgoročnosti in celovitosti razvoja znanstve- 
nega, raziskovalnega in pedagoškega dela. Oblikovanje pro- 
gramskih zasnov in vzgojnoizobraževalnih programov na 
osnovi zakona o usmerjenem izobraževanju in smernic je 
odprlo vrsto vprašanj v zvezi z dolgoročnim usmerjanjem in 
načrtovanjem razvoja srednjega in visokega šolstva v Slove- 
niji. V dosedanjih postopkih usklajevanja programskih zasnov 
še niso bila ustrezno in v vseh usmeritvah skladno razrešena 
nekatera vprašanja načrtovanja novih vzgojnoizobraževalnih 
programov. Da bi to nalogo lahko uspešno opravili, so bila v 
skladu z določ ili zakona o usmerjenem izobraževanju in 
smernicami v dosedanjih pripravah programskih zasnov obli- 
kovana nekatera načela za nadaljnje usklajevanje predvidenih 
programov s potrebami razvoja združenega dela in celotne 
družbe, tako da bi bilo pri oblikovanju novih programov 
mogoče v največ ji meri upoštevati medsebojno povezanost in 
soodvisnost razvoja samoupravnih družbenih odnosov, pro- 
cesov dela in razvoja znanosti, kulture, tehnike in tehnologije 
ter potreb osebnega razvoja delavcev, delovnih ljudi in obča- 
nov. 

1. Med temeljne predpostavke razvoja usmerjenega izobra- 
ževanja sodi celovitost in enovitost vzgojnoizobraževalnega 
sistema v Sloveniji. To terja kompleksnost in komplementar- 
nost razvoja vzgojnoizbraževalne dejavnosti, ki mora zagoto- 
viti skladnost izobraževanja s posebnostmi razvoja združe- 
nega dela in celotnega razvoja SR Slovenije ter preseganje 
regionalne in disciplinarne zaprtosti. 

2. Preobrazbo vzgojnoizobraževalnega sistema moramo 
načrtovati kot hkraten proces proebrazbe "njegovih delov, od 
vzgoje in varstva predšolskih otrok prek osnovnega in sred- 
njega izobraževanja do višjega in visokega šolstva. Cilji in 
smotri posameznih delov morajo biti usklajeni s strategijo 
dolgoročnega razvoja celotnega vzgojnoizobraževalnega si- 
stema. 

Izobraževanje mora izhajati iz zahtev, ki jih nalagajo razvoj 
samoupravnih družbenih odnosov, znanstveno-tehnološki in 
kulturni razvoj, potrebe dela ter potrebe osebnega in strokov- 
nega razvoja delavcev, delovnih ljudi in občanov. Usmerjeno 
izobraževanje naj bi se tem zahtevam razvoja odzivalo: (1) s 
široko zasnovanimi vzgojnoizobraževalnimi programi za pri- 
dobitev izobrazbe, ki temeljijo na sodobnih dosežkih znanosti 
in tehnike razvoja in procesov dela in omogočajo povezova- 
nje izobraževanja in dela ter pridobitev znanja za začetek 
dela; (2) s programi za izpopolnjevanje in usposabljanje, ki 
zagotavljajo stalno razširjanje, poglabljanje in specializacijo 
znanja, razvijanje sposobnosti in spretnosti za določeno delo, 
permanentnost izobraževanja ter razvijanje izobraževanja iz 
dela in ob delu. 

Analize programskih zasnov kažejo, da še niso bile povsem 
presežene tendriece po drobitvi oziroma podvajanju progra- 
mov. V dosedanjem usklajevanju se je sicer zmanjšalo število 
smeri, kljub temu pa se še ohranjajo programi, ki zagotavljajo 
izobraževanje za ozka področja dela. Po drugi strani pa za- 
snova programov ne sme biti tako široka, da bi programi ne 

pripravljali za začetek dela v stroki in dajali le splošno izobra- 
zbo. V nekaterih primerih pa se tudi podvajajo in ohranjajo 
smeri tam, kjer bi lahko več jo izbirnost in fleksibilnost uvelja- 
vili s skupinami izbirnih predmetov. Tudi uvajanje specializa- 
cij na nekaterih področ jih še ni uresničeno. Premalo je še 
primerov povezovanja disciplin v interdisciplinarne pro- 
grame 

3. S programsko preobrazbo vzgoje in izobraževanja mo- 
ramo dosledneje uveljaviti načelo, da je vzgojncizobraževalna 
dejavnost sestavni del enotnega sistema združenega dela. 
Znanstveno-raziskovalna in izobraževalna dejavnost sta opre- 
deljeni z družbenim planom SR Slovenije kot prioritetni, ven- 
dar bodo zaostrene razmere gospodarjenja terjale spre- 
membe srednjeročnih načrtov in ponovno preveritev dina- 
mike uresničevanja izobraževanja v posameznih usmeritvah 
in programih ter odločnejše uveljavljanje svobodne menjave 
dela 

Namesto dosedanjega ekstenzivnega razvoja izobraževanja 
bi morali v prihodnje na vseh ravneh izobraževanja razvijati 
celovit, programsko povezan in integriran sistem, ki temelji na 
dolgoročnih potrebah našega družbenega razvoja in na do- 
sežkih ter perspektivah razvoja sodobne znanosti, kulture, 
tehnike in tehnologije delovnih procesov. 

S tega vidika je potrebno zlasti ponovno strokovno preveriti 
in utemeljiti sleherno razširitev obstoječ ih programov, še po- 
sebej predvidene programe na novih strokovnih področ jih, ko 
se zvišuje stopnja izobraževanja. Potrebno je ustrezno verifi- 
cirati potrebe dela in razvoja znanosti na teh področjih. 

Dinamiko uresničevanja reforme bo treba uskladiti z mate- 
rialnimi možnostmi in potrebami ter na tej podlagi opredeliti 
prioriteto ciljev reforme, kar pomeni določiti, kateri cilji re- 
forme so uresnič ljivi v tem planskem obdobju, katere pa bo 
treba premakniti v naslednje. Preobrazba vzgoje in izobraže- 
vanja, zlasti še uvajanje programov na novih strokovnih po- 
droč jih, je proces, ki se bo uveljavljal stopnjema in prek več 
faz razvoja dosegal kvalitativno preobrazbo. Zato je treba pri 
usklajevanju programskih zasnov predvidene programe in 
smeri za izobraževanje na novih področjih dela in predloge za 
zvišanje stopnje izobrazbe najprej razviti kot programe za 
izpopolnjevanje-specializacijo. Take opredelitve naj bodo se- 
stavina dolgoročnega načrtovanja razvoja usmerjenega izo- 
braževanja, ki naj zagotovi razvoj strok in izobraževanje ka- 
drov za nova področja dela. 

4. V nadaljnjem razvoju visokega izobraževanja je potrebno 
uveljaviti še tesnejšo povezanost raziskovalnega in izobraže- 
valnega procesa ter preseganje institucionalne ločenosti razi- 
skovalne in izobraževalne sfere. Visokošolske organizacije in 
univerzi morajo zagotoviti kompleksnost v razvoju visokega 
šolstva ter uveljaviti celovitost visokošolskega dela glede na 
njegovo pedagoško, raziskovalno, razvojno in svetovalno 
funkcijo v družbenem razvoju. Dosledneje bi bilo treba uvelja- 
viti tudi vlogo posebnih izobraževalnih skupnosti in področ- 
nih raziskovalnih skupnosti ter samoupravno dogovarjanje in 
sporazumevanje med njimi. S tem v zvezi bi bilo treba prouč iti 
sedanjo samoupravno organiziranost na tem področju ter jo 
po potrebi dograditi tako, da bi lahko dosegli več jo poveza- 
nost raziskovalnega in pedagoškega dela ter hitrejši razvoj 
interdisciplinarnega in multidisciplinarnega raziskovanja in 
izobraževanja. 

priloga poročevalca 
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5. Visoko šolstvo mora kot kvalitativni dejavnik družbenega 
razvoja s svojimi raziskovalnimi in izobraževalnimi programi 
uveljavljati znanost in znanje kot pogoj družbenega razvoja. 
Zato morajo uporabniki in izvajalci tudi v visokem šolstvu 
zagotavljati usklajenost raziskovalnih in izobraževalnih pro- 
gramov s potrebami združenega dela in družbenega razvoja. 
Pri tem morajo izhajati iz razvojnih potreb znanosti, kulture in 
tehnike ter tehnologije dela ter presegati pragmatistično 
usmerjenost v trenutne potrebe družbe in v trenutne kadrov- 
ske potrebe združenega dela, tako da bo zagotovljena višja 
kvaliteta znanja in fleksibilno prilagajanje potrebam po novih 
znanjih. 

Visoko šolstvo mora biti ustvarjalno povezano z vsemi viri 
znanja ter raziskovalnimi potenciali. Kvalitativna preobrazba 
visokega šolstva bo terjala večje vlaganje v znanstvene kadre, 
znanstveno opremo in infrastrukturo ter dolgoročno načrto- 
vanje potreb po novih raziskovalnih in pedagoških delavcih. 

6. Posebne izobraževalne skupnosti, zlasti še njihovi stro- 
kovni sveti, morajo intenzivirati usklajevanje še nerešenih 
vprašanj in problemov v programskih zasnovah. Pri tem naj 
upoštevajo stališča, predloge in priporoč ila, ki jih je sprejela 
skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije, ter tako zagoto- 
vijo usklajen razvoj usmerjenega izobraževanja, ki mora pre- 
segati tako procese tehnološke drobitve dela kot tudi procese 
drobitve znanosti in znanstvenih disciplin. Pri usklajevanju bi 
morali poglobiti sodelovanje, sporazumevanje in dogovarja- 
nje izobraževalnih organizacij, zlasti obeh univerz, ter organi- 
zacij in skupnosti uporabnikov, predvsem še Gospodarske 
zbornice Slovenije, splošnih združenj, pristojnih republiških 
upravnih organov in samoupravnih interesnih skupnosti. 

V nadaljnjem usklajevanju programskih zasnov ter pri pri- 
pravi vzgojnoizobraževalnih programov morajo biti izdelane 
tudi ocene materialnih obveznosti tako glede zagotavljanja 
pogojev za izvajanje izobraževanja kot tudi glede vpliva zviše- 
vanja stopnje izobrazbe delavcev na cene storitev zlasti na 
področ ju družbenih dejavnosti. Za programe, ki bi jih morebiti 
v skladu s smernicami uvedli na novih področjih izobraževa- 

nja, je dolžna ustrezna posebna izobraževalna skupnost pred- 
ložiti nove oziroma dodatne obveznosti tudi Izobraževalni 
skupnosti Slovenije za usklajevanje med posebnimi izobraže- 
valnimi skupnostmi ne glede na to, ali se predvideni programi 
oblikujejo za izobraževanje pred vstopdm v delo, ob delu ali iz 
dela. 

7. V nadaljnjem usklajevanju programskih zasnov je po- 
trebno preseč i tudi primere, ko sedanja samoupravna organi- 
ziranost posebnih izobraževalnih skupnosti ovira oblikovanje 
ustreznih rešitev ter tudi prispeva k drobitvi in podvajanju 
programov med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi. V 
primerih, da bi bilo mogoče ustrezne rešitve doseč i z združe- 
vanjem programov med več posebnimi izobraževalnimi skup- 
nostmi, naj bi skupščine ustreznih posebnih izobraževalnih 
skupnosti opredeljevale takšne programe v programskih za- 
snovah soglasno in tudi skupno pripravljale osnutke takih 
programov ter jih soglasno sprejemale. V takih primerih naj bi 
pristojne posebne izobraževalne skupnosti že tudi začele 
postopek za ustreznejšo samoupravno organiziranost. 

Posebne izobraževalne skupnosti so dolžne obravnavati 
stališča, predloge in priporoč ila, ki jih je sprejela skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije na seji 16. 11. 1982 kot 
podlago za nadaljnje usklajevanje programskih zasnov. Spre- 
jemanje programskih zasnov je prva in najpomembnejša faza 
v pripravi vzgojnoizobraževalnih programov. Vsebina pred- 
metnikov in učnih načrtov ter druge sestavine programov 
bodo pokazale smotrnost in racionalnost sprejetih rešitev v 
programskih zasnovah. V posameznih primerih bodo priprav- 
Ijeni programi vzvratno vplivali na programske zasnove in 
terjali njihovo dopolnitev oziroma spremembo. 

Stališča, predloge in priporočila za nadaljnje usklajevanje 
programskih zasnov bo upošteval tudi Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje v postopku dajanja 
mnenj k programom, zlasti še, ko bo presojal skladnost pro- 
grama s programsko zasnovo ter ustreznost zgradbe pro- 
grama in smeri izobraževanja. 

II. 

Operativna izhodišča in kriteriji za 

doseganje večje integriranosti programov 

in smeri izobraževanja v visokem 

izobraževanju 

V aktivnostih za usklajevanje programskih zasnov, zlasti še 
za razreševanje odprtih vprašanj in problemov pri določanju 
števila in vrst programov v visokem izobraževanju, sta obe 
univerzi oblikovali skupna izhodišča in kriterije za sporazu- 
mevanje visokošolskih organizacij pri pripravi ustreznih in 
usklajenih strokovnih rešitev. Ta izhodišča in kriterije podrob- 
neje opredeljujejo zlasti načela za povezovanje programov 
višješolskega oziroma visokošolskega študija. 
Predlog izhodišč in kriterijev za doseganje večje integrirano- 
sti programov in smeri izobraževanja pri usklajevanju pro- 
gramskih zasnov: 

1. Oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov za pridobitev višje in visoke 
izobrazbe 

Izobraževanje za pridobitev višje izobrazbe se lahko izvaja v 
eni od naslednjih oblik; 

a) kot samostojen višješolski program, 
b) kot program za pridobitev višje izobrazbe, na katerem se 

po načinu stopnjevanja oblikuje program za pridobitev visoke 
izobrazbe, 

c) kot višješolska smer v programu za pridobitev višje ozi- 

roma visoke izobrazbe (v nadaljnjem besedilu: program VS- 
VIS). 

Izobraževanje za pridobitev visoke izobrazbe se lahko izvaja 
v eni od naslednjih oblik: 

a) kot enovit visokošolski program, 
b) kot program za pridobitev visoke izobrazbe, oblikovan na 

programu višje izobrazbe po načinu stopnjevanja, 
c) kot visokošolska smer v programu VS-VIS. 
Po smernicah za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih pro- 

gramov so vse te oblike višješolskega in visokošolskega štu- 
dija med seboj enakovredne, ob upoštevanju načela, da se za 
isti strokovni naslov oblikuje le en program za pridobitev 
izobrazbe. 

Izhodišča in kriteriji za izbiro ustreznega načina oblikovanja 
programov višješolskega oziroma visokošolskega izobraževa- 
nja so zlasti: zagotovitev smotrnega in racionalnega izobraže- 
vanja v stroki, povezanost vsebine višjega in visokega izobra- 
ževanja v posamezni stroki, dosedanje izkušnje, potrebe dela 
in obseg kadrovskih potreb po delavcih z višjo in visoko 
izobrazbo. Pri tem je treba upoštevati ludi pogoje za ustrezno 
razmestitev izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov. 

Na osnovi teh izhodišč in kriterijev sta univerzi uskladili 
naslednja priporoč ila za sporazumevanje visokošolskih orga- 
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nizacij pri izbiri ustrezne oblike višješolskega oziroma visoko- 
šolskega izobraževanja. 

1.1, Glede na povezanost vsebine višjega in visokega 
izobraževanja: 

Bistvene razlike v vsebinah znanj za začetek dela višješol- 
skega in visokošolskega programa, ki se pojavljajo že v prvem 
letniku, pogojujejo oblikovanje samostojnega višješolskega 
programa ob enovitem visokošolskem programu. V takih pri- 
merih je treba doseč i usklajenost med univerzama in v Izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije. 

Pogoj za oblikovanje stopnjevanega programa je, da je 
mogoče visoko stopnjo oblikovati kot nadaljevanje višješol- 
skega programa in je morebitne razlike med znanji, potreb- 
nimi za začetek dela na VI. stopnji, in znanji, potrebnimi za 
nadaljevanje izobraževanja, mogoče zagotoviti z izbirnimi 
predmeti. 

Pogoj za oblikovanje programa VŠ-VIS je, da so razlike med 
znanji v prvem letniku majhne in jih je mogoče zagotoviti z 
uvedbo izbirnih predmetov, program pa se deli na višjo in 
visoko smer šele v drugem letniku. 

1.2. Glede na obseg potreb po strokovnjakih z višjo in 
visoko izobrazbo: 

Če je obseg kadrovskih potreb po strokovnjakih z višjo in 
visoko izobrazbo velik, je smotrna katerakoli od treh možnih 
oblik programov, 

Če je obseg kadrovskih potreb po strokovnjakih z višjo 
izobrazbo bistveno več ji kot po strokovnjakih z visoko izobra- 
zbo in obratno, je najprimernejši stopnjevan program. 

1.3. Glede na povezanost programov za pridobitev 
izobrazbe s programi izpopolnjevanja in usposabljanja: 

Če je za začetek dela v stroki potreben manjši obseg poseb- 
nih strokovnih znanj in je mogoče posebne potrebe združe- 
nega dela (zlasti zahtevnejša oziroma specialna dela, delo na 
novih področjih ipd.) zadovoljevati s programi izpopolnjeva- 
nja oziroma usposabljanja po pridobljeni višji izobrazbi, je 
najbolj primeren stopnjevan program, po potrebi z izbirnimi 
predmeti. 

1.4. Glede delovnih izkušenj, potrebnih za nadaljnje 
izobraževanje: 

Če so za nadaljevanje študija po programu za pridobitev 
visoke izobrazbe potrebne delovne izkušnje, ki jih mora imeti 
kandidat na delih VI. stopnje zahtevnosti, se oblikuje stopnje- 
van program. 

1.5. Glede na vključ itev v zahtevnejši program za 
pridobitev izobrazbe: 

Pri programu VŠ-VIS so praviloma potrebna diferenčna 
znanja v manjšem obsegu kot pri prehodu iz samostojnega 
višješolskega programa v enovit visokošolski program. 

1.6 Glede na pogoje za izvajanje programa VŠ-VIS: 
Smeri v programu VŠ-VIS se izvajata pod enakimi pogoji, 

pod kakršnimi bi se izvajala takšna enakovredna programa za 
pridobitev višje in visoke izobrazbe. 

2. Izbirni predmeti v programih za pridobitev 
izobrazbe 

2.1. Pogoj za uvedbo smeri oziroma za nadomeščanje 
smeri z izbirnimi predmeti 

Smer je utemeljena, če so med znanji, potrebnimi za ožje 
skupine poklicev ali za posamezne poklice, za katere program 
izobražuje, pomembnejše razlike in se zahtevajo posebna 
strokovna znanja kot pogoj za opravljanje teh poklicev. 

Vsebine znanj, ki so pomembnejše za razširjanje in poglab- 
ljanje posameznih strok oziroma omogočajo razvijanje znanja 
v skladu z raziskovalno usmeritvijo izobraževalne organiza- 
cije, je mogoče zagotoviti s skupinami izbirnih predmetov 
oziroma s posameznimi izbirnimi predmeti. 

2.2. Povezava strokovnega naslova in smeri 
S skupinami izbirnih predmetov oziroma posameznimi 

izbirnimi predmeti ni mogoče pridobiti posebnega strokov- 
nega naslova. Zato smeri ni mogoče nadomestiti, npr. z 
izbirno skupino predmetov, v primeru če je za opravljanje 
poklica na področ ju potreben poseben strokovni naslov. 

2.3. Smoter uvajanja izbirnih predmetov 
Izbirni predmeti so namenjeni razvijanju interesa študentov, 

zlasti pri izbiri aplikativnih in strokovnih vsebin, povezanih z 
diplomskim delom oziroma kasnejšo poklicno usmeritvijo. 
Izbirni predmeti se uvajajo tudi zaradi potreb usmerjanja 
študentov v ustrezne smeri, zlasti če so za vključ itev v različne 
smeri predvidene uspešno opravljene obveznosti (glede na 
obseg in zahtevnost) pri različnih predmetih predhodnih let- 
nikov. Primer usmerjanja so izbirni predmeti v skupnem delu 
programa VŠ-VIS. 

2.4. Dodatne možnosti izbire predmetov 
Kot izbirne predmete lahko izbira študent tudi predmete iz 

drugih smeri programa oziroma iz drugih programov, če je s 
programom tako določeno oziroma če je predmet pomemben 
za izdelavo diplomskega dela. 

2.5. Zagotavljanje izvajanja smeri in izbirnih predmetov s 
svobodno menjavo dela v okviru posebnih izobraževalnih 
skupnosti 

Programske zasnove so dolgoročni planski akti. Izobraže- 
valne skupnosti naj bi se do tega akta opredelile v svojih 
srednjeročnih načrtih in tako zagotovile izvajanje programov 
s smermi in izbirnimi predmeti. Treba bi bilo preuč iti sistem 
instrumentov za svobodno menjavo dela (standardov in nor- 
mativov) v izobraževalnih skupnostih in doseč i, da bi izbirne 
predmete na enakovreden način upoštevali vteh instrumentih 
ter zagotovili njihovo izvajanje s planskimi akti (npr. spre- 
membe pri standardih in normativih, zmanjšanje števila štu- 
dentov v skupinah itd.). Zlasti v primeru, da se smer v pro- 
gramu nadomesti z izbirnimi predmeti, bi morali zanje zago- 
toviti financiranje v skladu s planskimi akti izobraževalne 
skupnosti. 

3. Prenos znanj iz programov za pridobitev 
izobrazbe v programe izpopolnjevanja 

3. 1. Za začetek izobraževanja na novih področ jih naj bi se 
uvajali najprej programi izpopolnjevanja. 
3. 2. Preuč iti je treba primere, kjer je mogoč prenos nekate- 
rih specifičnih znanj v programe izpopolnjevanja in uspo- 
sabljanja po diplomi. To je mogoče zlasti, kjer gre za speci- 
fične potrebe uporabnikov (npr. posameznih OZD in njihovih 
grupacij), kjer je specialistično znanje potrebno za manjše 
število uporabnikov ali pa le občasno (npr. za potrebe posa- 
meznih tehnologij). 
3 3. Kadar se vsebina smeri ali programa prenese na raven 
izpopolnjevanja, posebno še specializacije, ki zadovoljuje 
širše in skupne potrebe uporabnikov, se mora izvajanje teh 
programov načrtovati v samoupravnih sporazumih o teme- 
ljih plana izobraževalnih skupnosti. Pogoji za izvajanje dru- 
gih oblik izpopolnjevanja in usposabljanja pa naj bi se 
zagotavljali predvsem z neposredno menjavo dela. 

4. Interdisciplinarnost 
V procesu usklajevanja programskih zasnov je treba preu- 

č iti vprašanja možnosti interdisciplinarnega izobraževanja za 
širše sklope disciplin oziroma novih študijskih povezav. 

Za izobraževanje na nekaterih področ jih bo treba uveljaviti 
bačelo interdisciplinarnosti izobraževanja, vendar tako, da se: 

1. zagotovi razvoj znanstvene discipline in izobraževanje 
kadrov v stroki, 

2. s programom omogoč i specializacija strokovnjakov dru- 
gih področ ij. 
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Predlogi programskih zasnov za 

oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 

programov, kot so jih sprejeli strokovni 

sveti posebnih izobraževalnih skupnosti v 

novembru 1982 

Strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupno- 
sti so oblikovali predloge na osnovi predhodnih 
osnutkov programskih zasnov in razprav o njih, na 
osnovi analiz osnutkov programskih zasnov ter na 
podlagi predlogov rešitev, ki sta jih za usklajevanje 
programskih zasnov sprejela koordinacijski odbor 
za usklajevanje programskih zasnov in odbor za 
usmerjeno izobraževanje skupščine Izobraževalne 

skupnosti Slovenije. Iz predlogov programskih za- 
snov je razvidna stopnja njihove usklajenosti z do- 
ločbami zakona o usmerjenem izobraževanju in s 
smernicami za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov v usmerjenem izobraževanju, hkrati pa 
izhajajo iz teh predlogov tudi naloge, ki jih bo po- 
trebno v nekaterih programskih zasnovah še opra- 
viti. 
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SR KMETIJSTVO 
A - kmetijec 

b) - poljedelec - živinore- 
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- sadjar - vinogradnik - 
kletar 

IV. b) kmetijec 

B - vrtnar b) - vrtnar - cvetličar 
- vrtnar - povrtninar 

b) vrtnar 

C - kmetijski mehanik b) - mehanik kmetijskih 
strojev, upravljalec kmetij- 
ske mehanizacije 

IV. b) kmetijski mehanik 

Č - vrtnarski tehnik b) vrtnarski tehnik b) vrtnarski tehnik b 
D - kmetijski tehnik 

A 

b) poljedelsko živinorejski 
tehnik 
b) sadjarsko vinogradniški 
tehnik 

b) kmetijski tehnik 

E - tehnik kmetijske 
mehanizacije 

b) tehnik kmetijske meha- 
nizacije - vzdrževalec 
tehnik kmetijske mehaniza- 
cije - organizator mehani- 
ziranih del 

V. b) tehnik kmetijske 
mehanizacije 
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IZS SPECIALIZACIJA V Žl- 
NOREJI 

IZS 

IZS 

IZS 

VŠ-VIS 

SR 

MAG 

SKR 

SR 

b) kmetijski tehnik - spe- 
cialist živinoreje 

V 

b) kmetijski tehnik - 
specialist za živino- 
rejo 

SPECIALIZACIJA V PO- 
UEDEUSTVU 

b) kmetijski tehnik - spe- 
cialist poljedeljstva 

b) kmet. tehnik-spe- 
cialist za poljedelstvo 

SPECIALIZACIJA V SA- b) kmetijski tehnik - spe- 
DJARSTVU cialist sadjarstva 

b) kmet. tehnik-spe- 
cialist za sadjarstvo 

SPECIALIZACIJA V VI- 
NOGRADNIŠTVU 

b) kmetijski tehnik - spe- 
cialist vinogradništva 

b) kmet. tehnik - spe- 
cialist za vinogra- 
dništvo 

KMETIJSTVO 
A - kmetijski inženir 

b) kmetijski inženir VI./! a) kmetijski inženir Programi VŠ in VIS kme- 
tijske usmeritve še niso 
usklajeni med Biotehnič- 
no fakulteto Ljubljana in 
Višjo agronomsko šolo 
Maribor. 

B - diplomirani kmetij- 
ski inženir 

b) diplomirani kmetijski in- 
ženir 

VII./! a) dipl. kmetijski in- 
ženir 

IZS SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VINOREJI 

- diplomirani kmetijski in- 
ženir-specialist živinoreje 

VII./2. a) dipl. kmetijski inž. 
-specialist živinoreje 

IZS SPECIALIZACIJA V PO- - dipl. kmetijski inž. - spe- VII./2. a) dipl. kmet. inž. 
LJEDELJSTVU cialist poljedelstva - specialist polje- delstva 

IZS SPECIALIZACIJA V SA- - dipl. kmet. inž. - specia- VII./2. a) dipl. kmet. inž. 
DJARSTVU list sadjarstva  - spec. sadjarstva 

11 izs SPECIALIZACIJA V VI- - dipl. kmet. inž. - specia- VII./2. a) dipl. kmet. inž. 
NOG RADNIŠTVU list vinogradništva - specialist vinogra- dništva 

12 MAG MAGISTERIJ KMETIJ- b) magister kmetijstva 
STVA 

VII./2. a) magister kmetij- 
skih znanosti 

VETERINARSTVO 
A - veterinarski tehnik 

b) veterinarski tehnik b) veterinarski tehnik 

14 VIS VETERINARSTVO b) diplomirani veterinar 
A - diplomirani veteri- 
nar 

VII./! a) dipl. veterinar 

15 IZS SPECIALIZACIJA V VE- - dipl. veterinar - specia- 
TERINARSTVU ZA EPI- list za epizootiologijo 
ZOOTIOLOGIJO 

VII./2. a) dipl. veterinar - 
specialist za epizoo- 
tiologijo 

16 IZS SPECIALIZACIJA V VE- - dipl. veterinar - specia- 
TERINARSTVU ZA list za zdravstveno varstvo 
ZDRAVSTVENO VAR- 
STVO 

VII./2. a) dipl. veterinar - 
specialist za 
zdravstv. varstvo 

17 IZS SPECIALIZACIJA V VE- - dipl. veterinar - specia- 
TERINARSTVU ZA RE- list za reprodukcijo doma- 
PRODUKCIJO DOMA- čih živali 
ČIH ŽIVALI 

VII./2. a) dipl. veterinar - 
specialist za repro- 
dukcijo domačih ži- 
vali 

18 IZS SPECIALIZACIJA V VE- 
TERINARSTVU ZA HI- 
GIENO ŽIVIL 

- dipl. veterinar - specia- 
list za higieno živil 

MAGISTERIJ VETERI- 
NARSTVA 

b) magister veterine VIL/2. a) mag. veterinarskih 
znanosti 

ŽIVILSKA PREDELAVA 
A - živilski delavec 

a) manj zahtevna dela v ži- 
vilstvu 

b) živilski delavec 

ŽIVILSTVO 
A - mesar 

b) predelovalec mesa 
b) prodajalec mesa 

IV. b) mesar 

B - živilec b) mlinar-pek, slašč ičar - 
konditor, pivovar, predelo- 
valec rastlinskih maščob, 
vinar, predelovalec sadja in 
zelenjave 

IV. b) živilec 

C - mlekar b) mlekar, sirar IV. b) mlekar 

Število IZS programov se 
bo opredelilo, ko bo 
uskaljen VŠ-VIS program 
kmetijstvo (število pro- 
gramov oziroma smeri). 

VIL/2. a) dipl. veterinar - 
specialist za higieno 
živil 

priloga poročevalca 
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22 VIS 

Č - mlekarski tehnik b) mlekarski tehnik b) mlekarski tehnik 
D - živilski tehnik b) živilski tehnik 
ŽIVILSKA TEHNOLO- 
GIJA 
A - živilski tehnolog 

b) živilski tehnik 
b) živilski tehnolog VII./1. a) dipl. inž. živilske 

tehnologije 

23 IZS SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA OBRATNO MIKRO- 
BIOLOGIJO 

- diplomirani živilski te- 
hnolog - specialist za 
obratno mikrobiologijo 

VII./2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za obratno mikro- 
biologijo 

24 IZS SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA TEHNOLOGIJO 
MESA 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za tehnologijo mesa 

25 IZS SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA TEHNOLOGIJO 
MLEKA 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za tehnologijo mleka 

VII./2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za tehnologijo 
mesa 

VII./2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za tehnologijo 
mleka 

26 IZS SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA HLADILNO TE- 
HNIKO 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za hladilno tehniko 

VII./2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za hladilno te- 
hniko 

27 IZS SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA PREDELAVO SA- 
DJA IN ZELENJAVE 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za predelavo sadja in 
zelenjave 

28 IZS 

VII./2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za predelavo sa- 
dja in zelenjave 

SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA PREDELAVO POLJ- 
ŠČIN 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za predelavo polj- 
ščin 

VIL/2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za predelavo polj- 
šč in 

29 IZS 

30 IZS 

SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA EMBALAŽO 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za embalažo 

VII./2. a) dipl. inž. živilske 
tehnologije - specia- 
list za embalažo 

SPECIALIZACIJA V ŽI- 
VILSKI TEHNOLOGIJI 
ZA ENOLOGIJO 

- dipl. živ. tehnolog - spe- 
cialist za enologijo 

31 MAG 

VII./2. a) dipl. inž. živil, te- 
hnologije - specialist 
za enologijo 

MAGISTERIJ 
STVA 

ŽIVIL- b) magister živilstva VIL/2. a) mag. živilsko-te- 
hnološke znanosti 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA GOZDARSTVO 
< ¥ 
V) 
cc 
< o 
N 
O 
O 

USO MANJ ZAHTEVNA DE- 
LA V GOZDARSTVU 

b) gozdni delavec: 
- sekač 
- drevesničar 
- gojitelj 
- voznik s konjsko vprego 
- vzdrževalec gozdnih 
prometnic 
- skladiščnik 

b) gozdni delavec 

SR GOZDAR 
A - gozdar 

b) gozdar 
gozdar - traktorist 
gozdar - žičničar 
gozdar - drevesničar 

III. b) gozdar 

B - gozdarski tehnik b) gozdarski tehnik 
VŠ-VIS ZELO IN VISOKO ZA- 

HTEVNA DELA V GOZ- 
DARSTVU 
A - gozdarski inženir 

b) gozdarski tehnik 
b) gozdarski inženir VI./1. a) gozdarski inženir 

B - diplomirani gozdar- 
ski inženir 

b) diplomirani 
inženir 

gozdarski VIL/1. a) dipl. gozdarski in- 
ženir 

IZS SPECIALIZACIJA V 
GOZDARSTVU Z GOZ- 
DNO GOJITVENEGA 
PODROČJA 

b) dipl. inženirgozdarstva- 
specialist z gozdno gojitve- 
nega področja 

VIL/2. a) specialist gozdar- 
stva z gozdno goji- 
tvenega področja 

IZS SPECIALIZACIJA V 
GOZDARSTVU Z GOZ- 
DNO TEHNIČNEGA 
PODROČJA 

b) dipl. inž. gozdarstva - VIL/2, 
specialist z gozdno tehnič - 
nega področja 

a) specialist gozdar- 
stva z gozdno tehnič- 
nega področja 

& 
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6 IZS 

7 IZS 

8 MAG 

SPECIALIZACIJA V 
GOZDARSTVU S PO- 
DROČJA GOZDNOGO- 
SPODARSKEGA NA- 
ČRTOVANJA IN EKO- 
NOMIKE 

b) dipl. inž. gozdarstva - 
specialist s področja goz- 
dnogospodarskega načr- 
tovanja in ekonomike 

SPECIALIZACIJA V 
GOZDARSTVU S PO- 
DROČJA NEGE KRAJI- 
NE IN OKOLJA 

b) dipl. inž. gozdarstva - 
specialist s področja nege 
krajine in okolja 

MAGISTERIJ GOZDAR- 
STVA 

b) magister gozdarstva 

VII./2. a) specialist gozdar- 
stva z gozdnogo- 
spodarskega načrto- 
vanja in ekonomike 

VII./2. a) specialist gozdar- 
stva s področ ja nege 
krajine in okolja 

VII./2. a) magister gozdar- 
skih znanosti 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA RUDARSKO IN GEOLOŠKO USMERITEV 
b) pomočnik rudarja 01 SKR 

02 SKR 

03 SR 

04 SR 

05 SR 

06 USP 

07 USP 

RUDARSTVO SKR 
A - pomočnik rudarja 

a) manj zahtevna dela pri 
površinskem in podze- 
mnem pridobivanju mine- 
ralnih surovin 
b) pomočnik rudarja 

GEOVRTALSTVO SKR 
A - pomočnik geovr- 
talca 

a) manj zahtevna dela pri 
geotehničnih vrtanjih za 
mineralne surovine in vo- 
dne vire 
b) pomočnik geovrtalca 

RUDARSTVO SR 
A - rudar za površinsko 
pridobivanje mineral- 
nih surovin 

a) površinsko pridobivanje 
mineralnih surovin 
b) rudar za površinsko pri- 
dobivanje min. surovin 

B - rudar za podzemno 
pridobivanje mineral- 
nih surovin 

a) podzemno pridobivanje 
min. surovin 
b) rudar za podzemno pri- 
dobivanje min. surovin 

C - rudarski tehnik a) organizacijska, nadzor- 
niška, jamomerska in po- 
dobna dela pri pridobiva- 
nju min. surovin 
b) rudarski tehnik 

BOGATENJE MINE- 
RALNIH SUROVIN SR 
A - bogatilec mineral- 
nih surovin 

a) bogatenje energetskih 
surovin, kovin, nekovin in 
sekundarnih surovin 
b) bogatilec mineralnih su- 
rovin 

IV. 

B - tehnik za bogatenje 
mineralnih surovin ■ 

a) organizacijska in tehno- V. 
loška dela v procesih boga- 
tenja energetskih surovin, 
kovin, nekovin in sekun- 
darnih surovin 
b) tehnik za bogatenje mi- 
neralnih surovin 

GEOVRTALSTVO SR 
A - geovrtalec 

a) geotehnična vrtanja in 
raziskovalna vrtanja za mi- 
neralne surovine in vodne 
vire 
b) geovrtalec 

IV. 

B - geovrtalni tehnik a) organizacijska dela in V. 
vodenje vrtalnih del, labo- 
ratorijske in vrtalne meritve 
b) geovrtalni tehnik 

RUDAR ZA RUDARSKE 
GRADNJE 

RUDARSKI MEHANIK 

a) izdelava velikih in za- 
htevnih podzemnih objek- 
tov 
b) rudar za izdelavo podze- 
mnih objektov 
a) montaža in vzdrževanje 
strojev in naprav v rudar- 
stvu 
b) rudarski mehanik 

b) pomočnik geovr- 
talca 

IV. b) rudar za površin- 
sko pridobivanje mi- 
neralnih surovin 

IV. b) rudar za podze- 
mno pridobivanje 
min. surovin 

b) rudarski tehnik 

b) bogatilec mineral- 
nih surovin 

b) tehnik za bogate- 
nje mineralnih suro- 
vin 

b) geovrtalec 

b) geovrtalni tehnik 

b) rudar za izdelavo 
podzemnih objektov 

b) rudarski mehanik Podlaga: SR program v kovinarski usmeritvi. 

priloga poročevalca 
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08 USP RUDARSKI ELEKTRI- a) montaža in vzdrževanje 
KAR rudarskih elektro naprav 

b) rudarski elektrikar 
b) rudarski elektrikar Podlaga: SR program v 

elektrotehniški usmeritvi 

09 VŠ RUDARSTVO VŠ 
A - inženir rudarstva 

b) inženir rudarstva VI/1. a) inženir rudarstva Zakon o strokovnih na- 
slovih in akademskih 
stopnjah (Ur. list SFRJ št. 
13/63). 

10 VIS RUDARSTVO VIS 
A - diplomirani inženir 
rudarstva 

b) dipl. inženir rudarstva VII./1. a) dipl. inž. rudarstva Zakon o strokovnih na- 
slovih (Ur. list SRS, št. 
21/71). 

MAG RUDARSTVO MAG 
A - magister rudarstva 

b) magister rudarstva VII./2. a) magister rudarstva 

< 
•V) 
O _! 
O ui 
(3 

12 SR GEOLOGIJA SR 
A - geološki tehnik 

a) organizacijske, laborat. 
in kartografska dela, karti- 
ranje, vzorčevanje in meri- 
tve 
b) geološki tehnik 

b) geološki tehnik Zakon o strokovnih na- 
slovih in akademskih 
stopnjah (Ur. list SFRJ, 
št. 13/63). 

13 VIS GEOLOGIJA VIS 
A - diplomirani inženir 
geologije 

b) diplomirani inženir geo- 
logije 

VII./1. a) dipl. inženir geolo- 
gije 

Zakon o strokovnih na- 
slovih (Ur. list SRS, št. 
21/71). 

14 MAG GEOLOGIJA MAG 
A - magister geologije 

b) magister geologije VIL/2. a) magister geologije 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA METALURGIJO IN KOVINARSTVO 
< 
* 
•V) cc 
'3 

UJ 
S 

01 uso PRIPRAVA SUROVIN a) 
- priprava vložka za plavž 
- priprava vložka za talilni- 
ške peč i v jeklarni 
- priprava vložka za talilni- 
ške peč i v livarni 
- priprava peska 
- priprava vložka za talilni- 
ške peč i v barvni metalur- 
giji 
- priprava vložka v minera- 
lurških agregatih 

b) pripravljalec suro- 
vin 

02 USO ČIŠČENJE METALUR- 
ŠKIH IZDELKOV a) 

- čiščenje ulitkov 
- čiščenje izkovkov 
- izkop ulitkov iz peska 
- plamensko čiščenje po- 
vršin 
- čiščenje polizdelkov in 
izdelkov v barvni metalur- 
giji 

b) čistilec metalur- 
ških izdelkov 

03 USO POMOŽNA DELA PRI 
GRADNJI INDUSTRIJ- 
SKIH PEČI 

a) 
- pomožna dela pri izdela- 
vi ponovce in peč i 
- priprava malte 
- priprava opeke in drugih 
surovin 

b) pomočnik grad- 
binca industrijskih 
peč i 

04 USO PRIPRAVA 
RAZTOPIN 

LUŽILNIH a) 
priprava raztopine 

- kontrola raztopine 
- dodajanje reagentov: 

b) pripravljalec lužil- 
nih raztopin 

05 USO OZNAČEVANJE POLIZ- 
DELKOV IN IZDELKOV 

a) 
- označevanje polizdelkov 
in izdelkov 
- izdelava etiket 
- kontrola oznak polizdel- 
kov 
- embaliranje polizdelkov 
in izdelkov 

b) označevalec v me- 
talurgiji 

06 USO IZDELAVA ELEKTROD a) 
enostavna dela pri izde- 

lavi elektrod 
b) izdelovalec elek- 
trod 

07 USO POMOŽNA DELA PRI a) 
ELEKTROLIZI ALUMI- - enostavna dela pri elek- 
 NIJA trolizi aluminija 

b) pomočnik elektro- 
lizerja 

Program za metalurgijo 
pridobivanja aluminija. 
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08 USO POMOŽNA DELA PRI 
GLINIČARSTVU 

a) - enostavna dela pri prido- 
bivanju glinice   

b) pomočnik glini- 
čarja 

09 USO 

10 USO 

POMOŽNA DELA V LI- 
VARNI IN TALILNICI 
KOVIN IN NEKOVIN 

a) 
- enostavna dela pri vliva- 
nju kovin 
- enostavna dela pri talje- 
nju kovin in nekovin  

PREDELAVA KOVIN- 
SKIH POLIZDELKOV 

a) 
- pomožna 
dela 

adjusterska 
ji a 
pomožna dela v kovač- 

nici 
- pomožna dela v navijal- 
nici 
- prebiranje rondelic 
- sejanje žlindre 
- pripravljanje vsede 
- ravnanje polizdelkov in 
izdelkov 
- valjarska dela 
- luženje, izsekavanje 
- koničenje, tiskanje 

b) pomočnik livarja in 
talilca kovin in neko- 
vin 

b) predelovalec ko- 
vinskih polizdelkov 

11 SR METALURGIJA SR 
A - talilec - livar 

a) - vodenje obratovanja 
livnih naprav 
- dela in naloge pri pripra- 
vi vložka 
- dela, in naloge pri obra- 
tovanju plavža 
- proizvodnja glinice 
- elektroliza glinice 
- vodenje obratovanja ta- 
lilnih peč i 
- litje barvnih kovin 
- priprava vložka za jeklar- 
sko predelavo 
- pridobivanje jekla po ra- 
zličnih postopkih   

IV. b) talilec - livar Smer bo vključevala 
izbirne predmete (za 
črno oziroma barvno me- 
talurgijo) 

B - kalupar (formar) 
livar 

a) - izdelava kalupov roč- IV. 
no, strojno s šablono 
- izdelava jeder 
- ulivanje v peščene ka- 
lupe 
- tlačno litje 
- čiščenje ulitkov 

b) kalupar - livar 

C - livarski modelar a) - izdelava različnih mo- IV. 
delov iz lesa 
- izdelava različnih mode- 
lov iz umetnih snovi 
- izdelava modelov za 
jedra 
- izdelava skeletov in ša- 
blon 

b) livarski modelar 

Č- gradbinec industrij- 
skih peč i 

a) - izdelava industrijskih 
peč i 
- popravilo peč i in ponove 
- tekoče vzdrževanje indu- 
strijskih peč i in ponove j 

IV. b) gradbinec 
strijskih peč i 

indu- 

D - preoblikovalec a) - valjanje jekla in barv- IV. 
nih kovin 
- stiskanje in izstiskanje 
profilov 
- žarjenje 
- kaljenje 
- umetno kovanje in druge 
vrste kovanja- 
- eloksiranje 
- adjustiranje 
- pletenje žice   

Smer bo vključevala 
izbime predmete 

priloga poročevalca 
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12 IZ P 

13 IZS 

14 IZS 

15 IZS 

16 IZS 

17 IZS 

18 IZS 

19 IZS 

20 IZS 

21 NAD 

E - metalurški tehnik a) - zahtevna dela in nalo- V. 
ge pri taljenju, vlivanju, 
preoblikovanju v črni in 
barvni metalurgiji 
- kontrola in preiskava 
materiala v obratu ali v la- 
boratoriju 
- zahtevna dela na pripravi 
vložka 
- zahtevna dela pri zak- 
ljučnih delih v metalurški 
proizvodnji 
- načrtovanje delovnih 
procesov in postopkov 
- ugotavljanje rezultatov 
dela 

SKUPINOVODJA V ME- 
TALURGIJI 

a) - vodenje delovnih sku- 
pin na področju del in na- 
log svojega poklica 
- poučevanje učencev in 
delavcev 

SPECIALIST ZA TALIL- 
NIŠTVO IN LIVARSTVO 

a) - zahtevna strokovna V. 
dela pri vodenju procesa 
taljenja v agregatih in uliva- 
nje 

SPECIALIST ZA VA- 
LJANJE - VROČE a) V. 

- zahtevna strokovna dela 
pri vročem valjanju jekla in 
barvnih kovin 
- kontrolna dela valjavcev 

SPECIALIST ZA VA- 
LJANJE - HLADNO 

a) - zahtevna strokovna V. 
dela pri hladnem valjanju 
- kontrolna dela valjavcev 

SPECIALIST ZA KALU- 
PARSTVO IN LIVAR- 
STVO 

a) - zahtevna strokovna V. 
dela na področ ju livanja in 
izdelavi kalupov 

SPECIALIST ZA LIVAR- 
SKO MODELARSTVO 

a) - zahtevna strokovna V. 
dela na področ ju livanja in 
izdelavi kalupov 

SPECIALIST ZA Žl- 
ČARNO 

a) - zahtevna strokovna V. 
dela pri izdelavi žice 
- kontrolna dela v žičarni 

SPECIALIST ZA KO- 
VAŠTVO 

a) - priprava in upravljanje 
avtomatskega kovaškega 
stroja 
- kovanje zahtevnih izdel- 
kov 

V. 

SPECIALIST ZA TO- 
PLOTNO OBDELAVO 

a) - priprava in upravljanje V. 
peč i za žarjenje in kaljenje 
- kontrola materiala 

OBRATNI METALUR- 
ŠKI TEfHNIK 

a) - kontrola v neposredni V. 
proizvodnji in v laboratoriju 
- priprava dela 
- zahtevna operativna dela 
na metalurških procesnih 
napravah 

b) metalurški tehnik V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti (za črno 
oziroma barvno metalur- 
gijo). 

Program za udeležence z 
delovnimi in življenjskimi 
izkušnjami. 

b) specialist talilec 
livar 

b) specialist za vroče 
valjanje 

b) specialist za hla- 
dno valjanje 

b) specialist kalupar 
- livar 

b) specialist - livarski 
modelar 

b) specialist žičar 

b) specialist kovač 

b) specialist za to- 
plotno obdelavo 

b) obratni metalurški Program bo vključeval 
tehnik izbirne predmete. 

22 IZP METALURŠKI DELO- 
VODJA 

23 VŠ-VIS METALURGIJA VŠ 
VIS 
A - metalurgija VI 

a) - vodenje delovnih enot 
v neposredni proizvodnji 
- poučevanje učencev in 
delavcev 
a) - zelo zahtevna dela na VI./1. 
področju ekstraktivne me- 
talurgije železa in barvnih 
kovin 
- zelo zahtevna dela v li- 
varstvu 
- zelo zahtevna dela na 
področju tople in hladne 

a) inž. metalurgije 

Program za udeležence z 
delovnimi in življenjskimi 
izkušnjami. 

Smer bo vključevala 
izbirne predmete. 
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predelave jekla in barvnih 
kovin ter zlitin 
- načrtovanje in vodenje 
delovnih procesov v proi- 
zvodnji materiala za grad- 
njo industrijskih peč i 
- načrtovanje, priprava 
materiala, izvajanje gradnje 
in vzdrževanje metalurških 
talilnih agregatov in drugih 
metalurških naprav 
- vodenje tehnoloških 
skupin in obratov za proi- 
zvodnjo ognjeobstojnih 
materialov in vgrajevanje 
materialov v metalurške 
agregate   

B - metalurgija VII. a) - analitično proučeva- 
nje procesov pridobivanja 
in predelave železa, barv- 
nih kovin in zlitin ter kako- 
vosti materiala 
- spremljanje in uvajanje 
novih tehnologij v metalur- 
gijo 
- načrtovanje in vodenje 
zahtevnih proizvodnih pro- 
cesov v metalurgiji 
- vodenje tehnoloških 
skupin in obratov 
- izdelava normativov in 
standardov 
- tehnološka obdelava pri 
gradnji metalurških peč i in 
objektov 
- analitično proučevanje 
procesov in kvalitete og- 
njeobstojnih gradiv 
- uvajanje in opremljanje 
novih tehnologij izdelave in 
vgrajevanje ognjeobstojnih 
gradiv 
- načrtovanje in vodenje 
gradnje in vzdrževanje in- 
dustrijskih peč i 

V1I./1. a) dipl. inž. metalur- 
gije 

Smer bo vključevala 
izbirne predmete. 

24 IZS SPECIALIST ZA EK- 
STRAKTIVNO META- 
LURGIJO 

a) - reševanje zelo zahtev- 
nih problemov pri pridobi- 
vanju grodlja, jekla, ferozli- 
tin in barvnih kovin 
- znanstveno raziskovalna 
dela na področju pridobi- 
vanja grodlja, jekla, ferozli- 
tin in barv. kovin 
- uvajanje novih tehnolo- 
gij pridbbivanjaferozlitin in 
barvnih kovin 
- uvajanje novih zlitin 

VII./2. a) dipl. inž. metalur- 
gije - specialist 

25 IZS SPECIALIST ZA TO- 
PLOTNO OBDELAVO 
KOVIN 

a) - reševanje zelo zahtev- 
nih problemov na področju 
toplotne obdelave kovin 
- znanstveno raziskovalna 
dela na področ ju toplotne 
obdelave kovin 
- uvajanje novih tehnolo- 
gij na tem področju  

VII./2. a) dipl. inž. metalur- 
gije - specialist 

26 IZS SPECIALIST ZA META- 
LURŠKO ENERGETIKO 

a) - reševanje zelo zahtev- 
nih problemov na področju 
uporabe, prenosa in pre- 
tvorb energije 
- znanstveno raziskovalno 
delo na področju energeti- 
ke v metalurgiji 

VII./2. a) dipl. inž. metalur- 
gije - specialist 

priloga poročevalca 
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27 IZS SPECIALIST ZA META- 
LOGRAFIJO IN PREI- 
SKAVO MATERIALA 

a) - reševanje zelo zahtev- 
nih problemov na področju 
preiskave in metalografije 
- reševanje problemov pri 
koroziji kovin 
- znanstveno raziskovalno 
delo na področ ju metalo- 
grafije in preiskave mate- 
riala 
- uvajanje novih preisko- 
valnih metod 

VII./2. a) dipl. inž. metalur- 
gije - specialist 

28 IZS SPECIALIST ZA PREO- 
BLIKOVANJE KOVIN 

a) - reševanje zelo zahtev- 
nih problemov na področju 
preoblikovanja kovin 
- znanstveno raziskovalno 
delo na področju preobli- 
kovanja kovin 
- uvajanje novih tehnolo- 
gij 

VII,/2. a) dipl. inž. metalur- 
gije - specialist 

29 IZS SPECIALIST ZA LIVAR- 
STVO 

a) - reševanje zelo zahtev- 
nih problemov pri ulivanju 
kovin in zlitin 
- znanstveno raziskovalno 
delo na področ ju ulivanja 
- uvajanje novih tehnolo- 
gij 

VII./2, a) dipl. inž. metalur- 
gije - specialist 

30 MAG MAGISTER METALUR- 
GIJE 

a) - vlsokostrokovna dela 
na področju metalurgije 
železa in barvnih kovin 
- Izdelava znanstveno ra- 
ziskovalnih projektov, ki 
zahtevajo teoretično In 
praktično poznavanje me- 
talurških procesov in na- 
prav 

VII,/2. a) magister metalur- 

31 MAG MAGISTER MINERA- 
LURGIJE 

< 
tO 
tr 
< 
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a) - visokostrokovna dela 
na področju mineralurgije 
- izdelava znanstveno ra- 
ziskovalnih projektov, ki 
zahtevajo teoretično in 
praktično poznavanje me- 
talurških procesov 

VII./2. a) magister minera- 
lurgije 

USO SKLADIŠČENJE IN 
TRANSPORT 

a) - enostavna dela v skla- 
dišču materiala in surovin, 
skladišču polizdelkov in iz- 
delkov 
- enostavna dela v tran- 
sportu 

b) skladiščno tran- 
sportni delavec 

02 USO MONTAŽA DROBNIH 
ELEMENTOV 

a) - enostavna montažna 
dela v linijski proizvodnji 

b) montažer elemen- 
tov 

03 

04 

USO 

USO 

OBDELAVA PLOČE- 
VINE 

a) - izdelava raznih delov 
Iz pločevine z rezanjem, 
globokim vlečenjem, kriv- 
ljenjem v kovinarski In me- 
talurški proizvodnji 

b) obdelovalec plo- 
čevine 

PRIPRAVA INŠTALA- 
CIJSKIH ELEMENTOV 

a) - rezanje, signiranje, Iz- 
dajanje in prevoz materiala 
- rezanje navoja 
- priprava materiala za 
montažo 
- brušenje, čiščenje In za- 
šč ita montažnih delov 

b) prlpravljalec Inšta- 
lacijskih elementov 

05 USO OBDELAVA KOVIN V 
SERIJSKI PROIZVOD- 
NJI 

a) - enostavna ročna dela 
z ročnimi stroji 
- enostavna ročna dela v 
preoblikovanju pločevine 
- serijska Izdelava eno- 
stavnih delov na strojih 

b) obdelovalec kovin 
v serijski proizvodnji 

Program je prilagojen 
osebam z motnjami v te- 
lesnem In duševnem ra- 
zvoju (42. člen zakona'o 
usmerjenem Izobraževa- 
nju). 

06 USO UPRAVLJANJE ŽER- 
JAVA 

a) - upravljanje žerjavov v 
Industriji 

b) žerjavar Program za vsa področja 
Industrije, 

14 priloga poročevalca 
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07 USO 

93 

OSTRENJE ENOSTAV- 
NEGA REZILNEGA 
ORODJA 

a) - ostrenje stružnih 
nožev 
- ostrenje rezkal 
- ostrenje matric 
- ostrenje svedrov 

08 USO VARJENJE V SERIJSKI 
PROIZVODNJI 

a) - enostavna in manj za- 
htevna dela pri varjenju v 
serijski proizvodnji, rezanju 
materiala, spajkanju in dru- 
ga manj zahtevna dela v va- 
rilnicah kovin in nekovin 

09 SKR PRIDOBIVANJE, PRE- 
DELAVA IN OBDELAVA 
KOVIN 
A - pridobivanje in pre- 
delava kovin 

B - obdelava kovin 

a) - različna enostavna in 
manj zahtevna dela pri pri- 
dobivanju grodlja, barvnih 
kovin in zlitin; pridobivanje 
jekla 
- manj zahtevna dela v li- 
varnah 
- manj zahtevna dela pri 
izdelavi metalurških proi- 
zvodov (izdelavi žice, profi- 
lov, pločevine in drugih iz- 
delkov v črni in barvni me- 
talurgiji) 
- dela pri čiščenju meta- 
lurških proizvodov 
- manj zahtevna dela pri 
metalurško-kemični obde- 
lavi izdelkov in v mineralur- 
gij'  
a) - ročna obdelava kovin 
- dela na manj zahtevnih 
strojih in napravah 
- montažna in vzdrževalna 
dela v procesni proizvodnji 
- manj zahtevna montažna 
in vzdrževalna dela v ener- 
getiki 
- manj zahtevna dela v va- 
rilstvu 

10a IZP UPRAVLJANJE NIZ- 
KOTLAČNIH KOTLOV 

in vodenje a) - urejanje 
kurjenja 
- upravljanje naprav za 
centralno ogrevanje 
- razna dela pomočnika 
strojnika 

10b IZP VARJENJE a) plamensko varjenje 
- ročno obločno varjenje 
- varjenje v zaščitnem pli- 
nu in prašku 
- uporsko varjenje 
- spajkanje 
- metalizacija 
- talilno rezanje 

b) ostrilec orodij 

b) varilec za serijska 
dela 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

11 SR KOVINARSTVO IN 
STROJNIŠTVO 
A - oblikovalec kovin 

b) - strugar 
- frezalec 
- vrtalec 
- ostrilec 
- brusilec 
- graver 
- orodjar 
- puškar 
- mehanik obdelovalnih 
strojev 
- tehnični strojni risar 

IV. V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

B - preoblikovalec in 
spajalec kovin 

b) - konstrukcijski ključav- 
ničar 
- varilec 
- avtomobilski klepar 
- industrijski klepar 
- kovino pasar 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

priloga poročevalca 
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- stavbeni klepar 
- kotlar 

C - monter in upravlja- 
lec energetskih naprav 

b) - monter hladilnih na- 
prav 
- monter vodovodnih na- 
prav 
- monter ogrevalnih na- 
prav 
- monter klirtiatskih na- 
prav 
- monter plinskih naprav 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

Č - finomehanik b) - splošni finomehanik 
- urar 
- optik 
- zlatar 
- filigranist 

IV. V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

D - mehanik vozil in 
voznih sredstev 

b) - avtomehanik 
- letalski mehanik 
- mehanik železniških vo- 
zil in voznih sredstev 

E - strojni mehanik b) - mehanik delovnih stro- 
jev in industrijskih tran- 
sportnih naprav 
- mehanik energetskih 
strojev in naprav 
- ladijski mehanik 
- rudarski mehanik 
- mehanik- regulacijskih 
naprav 
- mehanik indust,- strojev 
in naprav 
- strojnik vodno čistilnih 
naprav 

b) strojni mehanik 

Izpopolnjevanje ali uspo- 
sabljanje se izvaja v pro- 
metno transportni usme- 
ritvi. 
V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

F-strojni tehnik b) - strojni tehnik za po- 
dročje tehnologije 
- strojni tehnik za področ- 
je energetike 
- strojni tehnik za meritve 
in kontrolo v laboratoriju 
- letalski tehnik 
- varilski tehnik 
- strojni tehnik za vzdrže- 
vanje 
- strojni tehnik za kon- 
strukcijo 

b) strojni tehnik V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

12 IZP SKUPI NOVODJA a) - vodenje skupin v nepo- 
sredni proizvodnji 
- vodenje skupin na mon- 
taži strojev in naprav 

Program za udeležence z 
delovnimi in življenjskimi 
izkušnjami. 

13 IZS SPECIALIST ZA 
STROJNO OBDELAVO 

a) - zahtevna dela na stro- 
jih za odrezavanje, rezanje 
in hladno preoblikovanje 
- zahtevna merilna in kon- 
trolna dela 

b) specialist za stroj- 
no obdelavo 

14 IZS SPECIALIST ZA ORO- 
DJARSTVO 

a) - zahtevna dela na izde- V. 
lavi prototipov 
- zahtevna dela na izdelavi 
orodij 

•b) specialist za oro- 
djarstvo 

15 IZS SPECIALIST ZA VARE- 
NJE 

a) - zahtevna dela na po- V. 
droč ju varilstva 

b) specialist za varil- 
stvo 

16 IZS SPECIALIST ZA MEHA- 
NIKO OBDELOVALNIH 
STROJEV 

a) - zahtevna dela na po- 
dročju montaže, vzdrževa- 
nja, kontrole ter nastavitev 
obdelovalnih strojev in oro- 
dij 

b) specialist za me- 
hanika obdelovalnih 
strojev 

ENERGLISP0STR0JEA a) - v°denie p°str°ienja V. b) specialist strojnik 
NJA 
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18 IZS SPECIALIST ZA MON- 
TAŽO IN VZDRŽEVA- 
NJE STROJEV IN NA- 
PRAV 

a) - zahtevna montažna in V. 
vzdrževalna dela energet- 
skih strojev in naprav 
- zahtevna montažna in 
vzdrževalna dela delovnih 
strojev in naprav  

b) specialist za vzdr- 
ževanje strojev in na- 
prav 

19 IZS SPECIALIST ZA ZLA- a) - zahtevna dela v zlatar- V. 
TARSTVO stvu    

b) specialist zlatar 

20 

21 

IZS 

~ižš~ 

SPECIALIST ZA FINO- 
MEHANIKO 

a) - zahtevna dela v fino- 
mehaniki 

b) specialist finome- 
hanik 

SPECIALIST ZA URAR- 
STVO 

a) - zahtevna dela v urar- V. 
stvu 

22 NAD OBRATNI STROJNI TE- 
HNIK 
A - obratni strojni te- 
hnik 

23 

24 

IZP STROJNI DELOVODJA 

VŠ - VIS STROJNIŠTVO 
A - energetika VI. 

B - tehnologije VI. 

a) - organizacija in vode- V. 
nje dela v neposredni proi- 
zvodnji, storitvi 
- upravljanje zahtevnih 
procesnih naprav 
- izvajanje zahtevnih del in 
nalog v neposredni proi- 
zvodnji in storitvi 
- kontrola dela v proizvod- 
nji in v laboratorijih   
a) - vodenje delovnih sku- 
pin, obrata ali delavnice 

b) specialist urar 

b) obratni strojni te- 
hnik 

V programu bodo vklju- 
čeni izbirni predmeti. 

Program za udeležence z 
delovnimi in življenjskimi 
izkušnjami. 

a) - vodenje delovnih enot VI./1. 
na montaži energetskih na- 
prav 
- izvajanje zahtevnejših 
meritev v energetiki 
- vodenje delovnih enot v 
procesni energetiki in di- 
stribuiranju energije 
- vodenje delovnih enot na 
montaži energetskih na- 
prav 
- sodelovanje v razvojnem 
delu 

b) strojni inženir V smer bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

a) - projektiranje sistemov VI./! 
delovnih procesov in te- 
hnoloških postopkov 
- vodenje delovnih enot v 
neposredni proizvodnji 
vzdrževanju, montaži, kon- 
troli kvalitete 
- izvajanje zahtevnejših 
merilnih in kontrolnih po- 
stopkov v laboratoriju, v 
neposredni proizvodnji, na 
vzdrževanju in montaži 

b) strojni inženir V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

C - konstrukterstvo VI. a) - zbiranje in urejanje in- VI./! 
formacij s področ ja stroj- 
ništva 
- snovanje, projektiranje, 
konstruiranje in oblikova- 
nje proizvodov 
- tekoče spremljanje in 
izboljšave proizvodov 
- izdelava konstrukcijske 
dokumentacije in sodelo- 
vanje pri izdelavi servisne 
dokumentacije 
- oblikovanje predlogov za 
standardizacijo elementov, 
strojev in naprav 
- vodenje skupin v kon- 
strukcijskih birojih in v bi- 
rojih za dokumentacijo   

b) strojni inženir V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

priloga poročevalca 
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Č - energetika VII. a) projektiranje, dimenzio- VII./1. 
niranje in gradnja energet- 
skih naprav ter objektov 
- vodenje več jih delovnih 
enot in objektov v energeti- 
ki in procesni tehniki 
- analitično proučevanje 
in raziskovanje proizvodnje 
prenosa, pretvarjanje in 
uporabe energije 
- izvajanje zelo zahtevnih 
kontrolnih, merilnih po- 
stopkov v energetiki in pro- 
cesni tehniki 
- načrtovanje in izvajanje 
zahtevnih organizacijskih, 
tehničnih nalog pri iskanju 
energetskih virov, proi- 
zvodnji energije, prenosu 
in uporabi energije 
- uvajanje znanstvenih ra- 
ziskovalnih izsledkov v 
prakso 

b) diplomirani strojni 
inženir 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

D - tehnologija VII. a) - optimiranje proizvo- 
dnih postopkov 
- projektiranje proizvo- 
dnih procesov na vseh po- 
droč jih kovinarstva in stroj- 
ništva 
- vodenje delovnih enot v 
projektivi, pripravi dela, 
proizvodnji, komerciali, 
kontroli 
- analitično proučevanje 
in raziskovanje proizvo- 
dnih, poslovnih in drugih 
procesov 
- izvajanje zelo zahtevnih 
merilnih in kontrolnih po- 
stopkov 
- inovacije v proizvodnih 
sistemih 
- razvijanje tehnologije 
- uvajanje znanstveno ra- 
ziskovalnih izsledkov v 
prakso 

VII./1. b) diplomirani strojni 
inženir 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 

E - konstrukterstvo VII. a) - projektiranje, kon- 
struiranje zelo zahtevnih 
naprav in priprav za delo 
- spremljanje in izdelava 
predlogov za programsko 
usmeritev delovne organi- 
zacije 
- idejno snovanje, vode- 
nje projekta, optimiranje in 
spremljanje izdelave pro- 
jekta 
- načrtovanje metod kon- 
struiranja in optimiranje 
dela 
- tekoče spremljanje in 
vrednotenje konstrukcij- 
skih rešitev s funkcionalne- 
ga, tehnološkega, gospo- 
darskega, ekološkega in 
varnostnega vidika 
- vodenje večjih konstruk- 
cijskih delovnih enot 
- uvajanje znanstveno ra- 
ziskovalnih izsledkov v 
prakso 

VII./1. b) diplomirani strojni 
inženir 

V smeri bodo vključeni 
izbirni predmeti. 
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25 IZS 

26 IZS 

27 IZS 

28 ' IZS 

29 IZS 

SPECIALIST ZA VAR- 
STVO PRI DELU Vl2 

a) - dela in naloge na po- 
droč ju varnosti pri delu v 
strojništvu in kovinarstvu 
ter metalurgiji 

VI./2. b) strojni inženir za 
varstvo pri delu 

SPECIALIST - ORGA- 
NIZATOR DELA Vl2 

a) - dela in naloge na po- 
droč ju organizacije dela v 
strojništvu in kovinarstvu 

V1./2. b) strojni inženir-or- 
ganizator dela 

SPECIALIST ZA ENER- 
GETIKO Vll2 

a) - visokostrokovna spe- 
cialistična dela vštevši tudi 
udeležbo pri znanstveno 
raziskovalnih projektih na 
področju energetike 

VII./2. b) diplomirani strojni 
inženir - specialist 

Programi bodo oprede- 
ljeni za naslednja po- 
dročja: motorji z notr. iz- 
gorevanjem, ogrevanje in 
klimatizacija, hladilna te- 
hnika, procesna tehnika, 
turbine in črpalke, laser- 
ska tehnika, fluidna te- 
hnika. 

SPECIALIST ZA KON- 
STRUKTERSTVO Vll2 

a) - visokostrokovna spe- 
cialistična dela vštevši tudi 
udeležbo pri znanstveno 
raziskovalnih projektih na 
področju konstrukcije 

VII./2. b) diplomirani strojni 
inženir - specialist 

SPECIALIST ZA TE- 
HNOLOGIJO Vll2 

a) - visokostrokovna spe- 
cialistična dela vštevši tudi 
udeležbo pri znanstveno 
raziskovalnih projektih na 
področju tehnologije 

VII./2. b) dipl. strojni inženir 
- specialist 

Programi bodo oprede- 
ljeni za naslednja po- 
droč ja: voziia, lesno 
obd., stroji, kmetijska 
mehanizacija, gradbena 
mehan., tekstilni stroji, 
uporaba mikroprocesor- 
jev v strojništvu, tran- 
sport, ventilatorji, kom- 
presorji, preizkušanje 
strojev in postrojenj, 
uporaba računalnikov pri 
konstruiranju.  
Programi bodo oprede- 
ljeni za naslednja po- 
dročja: orodjarstvo, NC 
tehnologija, proizvodni 
sistemi, krmilni sistemi, 
robotika, vzdrževanje, 

30 IZS SPECIALIST ZA VAR- 
STVO PRI DELU Vll2 

a) - visokostrokovna spe- VII./2. 
cialistična dela vštevši tudi 
udeležbo pri znanstveno 
raziskovalnih projektih na 
področju varstva pri delu in 
ekologije v kovin., stroj, in 
metalurgiji _____ 

b) dipl. strojni inženir 
za varstvo pri delu 

31 IZS SPECIALIST ZA VARIL- 
STVO Vll2 

a) - visokostrokovna spe- 
cialistična dela vštevši tudi 
udeležbo pri znanstveno 
raziskovalnih projektih na 
področju varilstva   

VII./2. b) dipl. strojni inženir 
- specialist 

32 IZS DIPLOMIRANI INŽENIR 
-SPECIALIST-ORGA- 
NIZATOR DELA Vll2 

a) - visokostrokovna dela 
vštevši tudi udeležbo pri 
znanstveno raziskovalnih 
projektih na področ ju or- 
ganizacije dela   

VII./2. b) dipl. strojni inženir 
organizacije dela 

33 MAG MAGISTER STROJNIŠ- 
TVA 

a) - visokostrokovna dela 
vštevši tudi izdelavo znan- 
stveno raziskovalnih pro- 
jektov, ki zahteva splošno 
in poglobljeno praktično in 
teoretično znanje ter spo- 
sobnost za opravljanje teo- 
retičnih In praktičnih pro- 
blemov na področju stroj- 
ništva 

VH./2. b) magister strojniš- 
tva 

Program bo vključeval 
izbirne predmete za po- 
dročja: konstrukcijsko 
mehaniko, energetsko in 
procesno tehniko, avto- 
matizacijo in proizvodno 
kibernetiko, tehnologijo 
in gradiva. 

OPOMBE: 
- Ni dosežena uskladitev z agroživilstvom (kmetijska me- 
hanizacija), gradbeništvom (strojnik lahke gradbene me- 
hanizacije, strojnik težke gradbene mehanizacije), pomor- 
skim prometom (ladijski strojni tehnik), medtem ko je 
ladijski strojnik uvrščen v programsko zasnovo za kovinar- 
sko usmeritev. 
- V programsko zasnovo niso vključeni programi za 
usposabljanje po pridobljeni izobrazbi za dela in naloge 
na drugi in četrti stopnji zahtevnosti. Ko bomo opravili v 
skladu s predlagano programsko zasnovo spremembe in 
dopolnitve v sedanjih programih, bomo po potrebi opre- 

delili tudi programe za usposabljanje po navedeni pridob- 

- Niso dokončno opredeljeni programi (števila in za 
pridobitev naslova specialist v kovinarski usmeritvi za dela 
in naloge na VI./2. in VII./2. stopnji zahtevnosti. 
- Ni dokončno rešeno kadrovsko Izobraževanje uč iteljev 
za strokovnoteoretične predmete In praktični pouk v me- 
talurški In kovinarski usmeritvi. Pri strokovnem svetu de- 
luje posebna komisija, kije nekatere vidike tega l^obnže- 
vanja že opredelila. O dokončni zgradbi tega lz°t>raie™~ 
nja se bo dogovorila s strokovnim svetom za pedagoško 
usmeritev. 



POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA KEMIJO, FARMACIJO, GUMARSTVO IN NEKOVINE 

< * 
c/> 
- 2 S 
u 

uso KEMIJSKI DELAVEC b) kemijski delavec b) kemijski delavec Opisi poklicev: potrdilo 
SZ kemijske in gum. ind. 
št. 88/82. 

SKR KEMIJSKA DEJAV- 
NOST SKR 
A - opravljalec kemij- 
skih naprav 

b) pripravljalec kemikalij, 
opravljalec kemijskih stro- 
jev in naprav 

Program vsebuje izbirne 
predmete za pripravljalca 
kemikalij in opravljalca 
kemijskih strojev in na- 
prav. 

SR 

VŠ-VIS 

IZS 

KEMIJSKA 
NOST SR 
A - kemijski laborant 

DEJAV- b) kemijski laborant b) kemijski laborant Opisi poklicev: potrdilo 
SZ kemične in gumarske 
industrije št. 88/82 razen 
programov USO in IZS. 
Smer B bo vključevala 
izbirne predmete za pla- 
sti karstvo, galvanizerstvo 
in procesničarstvo; smer 
C bo predvidoma vklju- 
čevala izbirne predmete 
steklarstva in keramike. 

B - kemijski procesni- 
čar 

b) plastikar, 
galvanizer, 
kemijski procesničar 

b) kemijski procesni- 
čar 

C - kemijski tehnik b) kemijski tehnik V. b) kemijski tehnik 
KEMIJSKA DEJAV- 
NOST VŠ-VIS 
A - inženir kemijske te- 
hnologije 

b) inženir kemijske tehno- VI./1. 
logije, 
kemijski procesni inženir 

a) inž. kemijske te- 
hnologije 

Smer A bo vključevala 
izbrane predmete za 
kem. tehnologijo in kem. 
procesno inženirstvo. 

B - dipl. inž. kemijske 
tehnologije 

b) dipl. inž. kemijske tehno- VII./1. 
logije 

a) dipl. inž. kemijske 
tehnologije 

C - dipl. kemijski pro- 
cesni inženir 

b) dipl. kemijski procesni VII./1. 
inženir 

- dipl. kemijski pro- 
cesni inženir 

V postopku je pridobitev 
strokovnega naslova 

VARNOST V KEMIJSKI 
DEJAVNOSTI 

a) specialist varnosti v ke- VI./2. 
mijski dejavnosti 

- inž. kem. tehnolog. 
- specialist varnosti v 
kem. dejavnosti 

IZP 

IZP 

IZS 

KEMIJSKA TEHNOLO- 
GIJA 

- dipl. inž. kem. tehnolog. Program permanentnega 
izpopolnjevanja. 

KEMIJSKO PROCE- 
SNO INŽENIRSTVO 

- dipl. kemijski procesni 
inženir 

ANORGANSKA TE- 
HNOLOGIJA 

specialist anorg. tehnol. VIL/2. 

Program permanentnega 
izpopolnjevanja. 

- dipl. inž. kem. teh. 
- spec. anorg. tehn. 

10 

IZS 

IZS 

ŽIVILSKA KEMIJSKA 
TEHNOLOGIJA 

- specialist živilske kem. VII./2. 
tehnologije 

- dipl. inž. kem. 
tehn. 
- spec. živ. kem. teh. 

ORGANSKA SINTEZNA 
TEHNOLOGIJA 

- specialist organske sin- VIL/2, 
tezne tehnologije 

- dipl. inž. kem. teh. 
- spec. org. sintez, 
tehnologije 

12 

IZS 

IZS 

BIOTEHNOLOGIJA spec. biotehnologije VIL/2. - dipl. inž. kem. teh. 
- spec. biotehnolog. 

EKOLOŠKATEHNOLO- 
GIJA 

- spec. ekološke tehnolo- 
gije 

VIL/2. - dipl. inž. kem. 
tehn. 
- spec. ekol. tehn. 

13 IZS KOROZIJA IN PREMAZI - spec. korozije in prema- VIL/2, 
zov 

- dipl. inž. kem. 
tehn. 
- spec. korozije in 
premazov 

14 

15 

IZS 

IZS 

SINTEZE POLIMEROV spec. sinteze polimerov VIL/2. - dipl. inž. kem. 
tehn. 
- spec. sint. polim. 

PETROKEMIJSKI PRO- 
CESI 

- spec. 
procesov 

petrokemijskih VIL/2 - dipl. kem. proc. 
inž. 
- spec. petroke- 
mijsk. procesov 
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16 IZS PROJEKTIRANJE KE- - spec. projektiranja ke- VII./2. 
M USKIH PROCESOV mijskih procesov in naprav 
IN NAPRAV 

- dipl. ksm. proc. 
inž. 
- spec. za projektira- 
nje kem. procesov in 
naprav 

17 IZS AVTOMATIKA KEMIJ- - spec. avtomatike kemij- VII./2. 
SKIH PROCESOV skih procesov 

- dipl. kem. proc 
inž. 
- spec. avtomatike 
kem. procesov 

18 IZS VARNOST V KEMIJSKI - spec. varnosti v kemijski VII./2. 
DEJAVNOSTI dejavnosti 

- dipl. inž. kem. 
tehn. 
- spec. varnosti v 
kem. dej. oziroma 
- dipl. kem. proc. 
inž. 
- specialist varnosti 
v kem. dejavn. > 

19 VIS KEMIJA 
A - kemija 

b) - dipl. inž. kemije VII./1. a) dipl. inž. kemije 

B - kemijsko izobraže- b) - profesor kemije VII./1. a) prof. kemije 
vanje   

20 IZP KEMUA - dipl. inženir kemije Program permanentnega 
izpopolnjevanja. 

21 IZP KEMIJSKO IZOBRAŽE- - profesor kemije 
VANJE 

Prograrp permanentnega 
izpopolnjevanja. 

22 IZS ANALIZNA KEMIJA - spec. analizne kemije VII./2. dipl. inž. kemije - 
spec. anaSizrie kemije 

23 IZS SPLOŠNA BIOKEMIJA - specialist splošne bioke- 
mije 

VII./2. dipl. inž. kemije 
spec. biokemije 

24 IZS MAKROMOLEKULAR- 
NA KEMUA 

- specialist makromoleku- 
larne kemije 

VII./2. dipl. inž. kemije - 
spec. makromoleku- 
larne kemije 

25 MAG KEMUA b) - magister kemije VII./2. a) magister kemije 
26 MAG KEMUSKA TEHNOLO- 

GUA 
b) - mag. kemijske tehno- 
logije 

VII./2. a) mag. 
logije 

kem. tehno- 

27 MAG KEMUSKO PROCE- 
SNO INŽENIRSTVO 

b) - mag. kemijskega pro- 
cesnega inženirstva 

VIL/2. a) mag. kem. proce- 
snega inženirstva 

28 MAG KEMUSKO IZOBRAŽE- 
VANJE 

b) - mag. kemijskega izo- 
braževanja 

Vil./2. a) mag. kemijskega 
izobraževanja 

29 MAG:INT BIOKEMUA b) - mag. biokemije V1I./2. a) mag. biokemije Interdisciplinarno zasno- 
van program iz 
- kem. us., 25, MAG ke- 
mija, 
- far. tis., 19, MAG far- 
macija, 
- nar.-mat. usm., 11, 
MAG biologija. 

< * 
m 
S tu 
o 
< 
S 
K 
< 

1 USO FARMACEVTSKI DE- 
LAVEC 

b) - farmacevtski delavec b) farmacevtski dela- 
vec 

2 SKR FARMACEVTSKA DE- 
JAVNOST SKR 
A - opravijalec farma- 
cevtskih naprav 

b)- opravijalec farmacevt- 
skih strojev in naprav 

Opisi poklicev: potrdilo 
SZ kem. in gum. industri- 
je št. 88/82 (razen pro- 
gramov USO in IZS). 

3 SR FARMACEVTSKA DE- 
JAVNOST SR 
A ~ farmacevtski proce- 
sničar 

b) - farmacevtski proce- IV. 
sničar 

b) farmacevtski pro- 
cesničar 

B-farmacevtski tehnik b) - farmacevtski tehnik V. b) farmacevtski te- 
hnik 

USP FARMACEVTSKI TE- 
HNIK 

farmacevtski tehnik ZZV SRS 1/80, prav. o 
pripr. in str. izpitih na po- 
droč ju zdr. varstv. 16/82. 

IZP FARMACĐ /TSKI TE- 
HNIK 

farmacevtski tehnik ZZV SRS 1/80 in praviln. 
o strok, izpopol. zdravstv. 
delavcev SRS 16/75. 

priloga poročevalca 21 



Vš FARMACEVTSKA DE- b) - inženir farmacije VI./1. 
JAVNOST VŠ 
A - inženir farmacije 

USP 

IZP 

VIS 

10 USP 

11 IZP 

12 IZS 

a) inž. farmacije 

B - inženir biokemije b) - inženir biokemije 
INŽENIR FARMACIJE - inženir farmacije 

VI./1. a) inž. biokemije 
ZZV SRS 1/80, prav. o 
pripr. in strok, izpitih na 
podr. zdravstvenega var- 
stva 16/82. 

INŽENIR FARMACIJE - inženir farmacije ZZV SRS 1/80 in pravil, o 
strok, izpopol. zdrav, de- 
lavcev SRS 16/75. 

FARMACEVTSKA DE- b) - dipl. inž. farmacije VII./1. 
JAVNOST VIS 
A - diplomirani inženir 
farmacije 

a) dipl. inž. farmacije Za poučevanje strokov- 
no-teoret. predmetov v 
srednjem izobraževanju 
si morajo pridobiti peda- 
goško-andragoško izo- 
brazbo. 

DIPLOMIFtANI INŽENIR - dipl. inženir farmacije 
FARMACIJE 

ZZV SRS 1/80, prav. o 
pripr. in strok, izpitih na 
podr. zdravstvenega var- 
stva 16/82. 

DIPLOMIRANI INŽENIR - dipl. inž. farmacije 
FARMACIJE 

RADIOFARMACIJA b) - spec. radio-farmacije VII./2. dipl. inž. farmacije - 
spec. radio-farmac. 

ZZV SRS 1/80, in pravil, o 
strok, izpopol. zdravst. 
delavcev SRS 16/75. 
Zakon o zdrav, varstvu 
Ur. list SRS št. 1/80 in 
Pravilnik o spec. del na 
področ ju zdravstvenega 
varstva Ur. list SRS št. 
16/82. 

13 IZS PREIZKUŠANJE ZDRA- b) - spec. preizkušanja VII./2. 
VIL zdravil 

14 IZS 

15 IZS 

17 IZS 

19 MAG 
< * V) 
C£ 
< 
5 
3 
O 

USO 

dipl. inž. farm. - spe- 
cialist preizkušanja 
zdravil 

OBLIKOVANJE ZDRA- b) - specialist oblikovanja VII./2. 
VIL zdravil 

dipl. inž. farmacije - 
spec. oblikovanja 
zdravil 

BIOFARMACIJA b)- specialistbiofarmacije VII./2. dipl. inž. farmacije ■ 
spec. biofarmacije 

16 IZS KLINIČNA FARMACIJA b) - spec. klinične farma- VII./2. dipl. inž. farm. 
  cije spec. klinične farm. 

SANITARNA KEMIJA ' b) - spec. sanitarne kemije VII./2. dipl. inž. farm. - 
spec. sanitarne ke- 
mije 

18 IZS TOKSIKOLOŠKA KE- b) - spec. toksikološke ke- VII./2. 
MIJA mije 

dipl. inž. farm. - 
spec. toksikološke 
kemije 

FARMACIJA b) - mag. farmacije VII./2. a) magister farmacije 
GUMARSKI DELAVEC b) - gumarski delavec 

ROV 
A - predelovalec poli 
merov 

SKR PREDELAVA POLIME- b) - pripravljalec gumar- 
skih polizdelkov 
- predelovalec gumarskih 
polizdelkov 
- konfekcionar gumarskih 
izdelkov 
- vulkanizer 
- obnavljalec pnevmatik 
- vzdrževalec pnevmatik in 
vulkanizer 
- plastilec polimernih 
snovi 

b) - gumarski dela- 
vec 

Opisi poklicev: potrdilo 
SZ kem. in gum. industr. 
št. 88/82. Program vklju- 
čuje izbirne predmete za 
pripravo in predelavo po- 
lizdelkov, konfekcijo in 
vzdrževanje gumarskih 
izdelkov ter pnevmatik. 

SR GUMARSKA DEJAV- b) izdelovalec pnevmatik IV. 
NOST izdelovalec gumarskih te- IV. 
A - gumar hničnih izdelkov 

izdelovalec upogljivih lami- IV. 
natov 

Smer A bo vključevala 
izbirne predmete za izde- 
lovanje pnevmatik, tehn. 
izdelkov in upogljivih la- 
minatov. 
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93 

Nadaljnje izobr. v kem. 
usm. 4, VŠ - VIS kem. 
dejavnosti. 

B - gumarski tehnik b) - gumarski tehnik b) gumarski tehnik 
4 IZS PREDELAVA POLIME- 

ROV 

< 
* 
(J) 
Z 
> 
O 
* lil 
z 

1 uso 

2 SKR 

3 SR 

4 USO 

5 SKR 

7 IZP 

8 IZS 

- specialist predelave poli- VII./2. 
merov 

a) dipl. inž. kem. 
tehn. spec. gumar, 
tehnol. 

KERAMIJSKI DELAVEC b) - keramijski delavec 
- oblikovalec keramičnih 
izdelkov 

b) keramijski delavec Opisi poklicev: potrdilo 
združenje industrije ru- 
dnikov in nekovin št. 117- 
17/82-09-5. 

KERAMIJSKA DEJAV- 
NOST SKR 
A - pomožni keramik 

b) - pripravljalec keramič- 
nih izdelkov 
- izdelovalec keramične 
gmote 
- oblikovalec keramičnih 
izdelkov 
- izdelovalec mavčnih iz- 
delkov 
- izdelovalec grafitnih iz- 
delkov 
- lončar 
- slikar keramičnih izdel- 
kov 
- oblikovalec brusov 
- obdelovalec brusov 
- žgalec brusov 

KERAMIJSKA DEJAV- 
NOST SR 
A - emajler 

b) - emajler b) emajler 

B - keramik „b) - keramik 
- opekar 
- izdelovalec brusov 

IV. 
IV. 
IV. 

b) keramik 
X 

STEKLARSKI 
VEC 

DELA- steklarski delavec I. b) steklarski delavec 

STEKLARSKA DEJAV- 
NOST SKR 
A - pomožni steklar 

b) - steklopihač krogličar II. 
- strojni steklar na polav- II. 
tomatu 
- pomožni brusilec kristal- II. 
nega stekla 
- stekloslikar II. 

Program vsebuje izbirne 
predmete za steklopihaš- 
tvo, stekloslikarstvo, bru- 
šenje kristalnega stekla 
in dela na polavtomatih. 

6 SR STEKLARSKA DEJAV- 
NOST SR 
A - steklar 

b) - steklopihač IV. 
- brusilec kristalnega ste- IV. 
kla 
- instrumentalni optik IV. 

UPRAVLJANJE STE- 
KLARSKIH STROJEV 

- upravljalec steklarskih 
strojev 

Program vsebuje izbirne 
predmete za steklopiha- 
ča, brusilca kristalnega 
stekla in instr. optika. 
Podlaga: SR program ko- 
vinarsko-predelovalne 
usmeritve. 

KEMIJSKA TEHNOLO- 
GIJA SILIKATOV 

- specialist silikatne te- VII./2. 
hnologije 

dipl. inž. kem. tehn. 
spec. silikatne tehno- 
logije 

OPOMBA: - kemijska usmeritev: dilema je, ali oblikovati v 
VIP kemijska dejavnost, smer C - kemijski tehnik izbirne 
predmete za steklarskega in keramijskega tehnika ali pa 
oblikovati dva IZS programa po končani IV. stopnji zahtev- 
nosti v nekovinski usmeritvi: 
- za programe IZS od 8 do 18 in od 22 do 24 niso še 
ugotovljene in usklajene potrebe: 

- farmacevtska usmeritev: izmed osmih programov, ki 
omogočajo pridobiti naslov specialist in jih zaposluje 
zdravstvo, je vključenih v programsko zasnovo te izobra- 
ževalne skupnosti sedem (od 12 do 18) programov, med- 
tem ko se bo program medicinska biokemija vključ ila v 
zdravstveno usmeritev. 
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POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ELEKTROTEHNIŠKE IN RAČUNALNIŠKE USMERITVE 
< 

>05 

X ia h- 
o tr H 
* U1 
U! 

uso 
uso 

SR 

KINOOPERATERSTVO b) kinooperater b) kinooperater 
PRODAJA ELEKTRIČ- 
NE ENERGIJE 

b) prodajalec el. energije b) prodajalec el. 
energije 

SKR MONTAŽA ELEKTRIČ- 
NIH NAPRAV, OMREŽIJ 
IN INŠTALACIJ 
A - monter električnih 
naprav, omrežij in in- 
štalacij 

a) manj zahtevna dela na 
kabelskem in prostozrač- 
nem omrežju, na priključ- 
kih in pri montaži transfor- 
matorjev 

b) - monter električnih in- 
štalacij 
- izdelovalec baterij in 
akumulatorjev 

b) monter električnih 
naprav, omrežij in in- 
štalacij 

SKR VZDRŽEVANJE TK 
OMREŽIJ 
A - vzdrževalec TK 
omrežij 

b) - vzdrževalec TT kablov 
- vzdrževalec TT linij 

b) vzdrževalec 
omrežij 

TK 

ELEKTROENERGE- 
TIKA 
A - elektrikar energetik 

a) - popravljanje energ. IV. 
transformatorjev, električ - 
nih strojev in vzdrževanje 
elektromehanskih naprav 
ter el. strojev 
b) - elektromehanik IV. 
- elektromonter IV. 
- elektroinštalater IV. 
- obratovni elektrikar IV. 
- elektromehanik za želez- IV. 
niška vozila in naprave 
- elektromehanik za go- IV. 
spodinjske aparate 
- rudarski elektrikar IV. 
- elektromehanik za hla- IV. 
dilne in klimatske naprave 
- ladijski elektrikar IV. 
- elektromehanik za dvi- IV. 
gala 

b) elektrikar energe- 
tik 

B - elektrotehnik ener- 
getik 

b) - elektrotehnik energe- 
tik za proizvodnjo, prenos 
in razdeljevanje el. energije 
- elektrotehnik energetik 
za industrijsko elektriko 
- elektrotehnik energetik 
za nuklearne obrate 

b) elektrotehnik 
energetik 

SRp ELEKTROENERGE- 
TIKA 
Ap - elektrikrar ener- 
getik 

b) elektromehanik IV. b) elektrikar energe- 
tik 

Program za lažje telesno 
prizadete. 

SRp ELEKTROENERGE- 
TIKA 
Ap- elektrikar energe- 
tik 

b) - elektromehanik 
- elektroinštalater 
- elektromonter 

IV. 
IV. 
IV. 

b) elektrikar energe- 
tik 

Program za slušno in go- 
vorno prizadete. 

EP ELEKTRIKAR ENER- 
GETIK 
VODJA DELOVNIH 
SKUPIN 

a) operativno vodenje de- 
lovnih enot na področju 
prenosa, proizvodnje in 
razdeljevanja el. energije 

Program za udeležence z 
življenjskimi in delovnimi 
izkušnjami (najmanj 2 leti 
del. izkušenj). 

I2P ELEKTROTEHNIK 
DELOVODJA V ELEK- 
TROENERGETIKI 

a) operativno vodenje de- 
lovnih enot na področju 
prenosa, proizvodnje in 
razdeljevanja el. energije 

10 USP ELEKTROMEHANIKA 
GOSPODINJSKIH APA- 
RATOV 

b) elektromehanik za go- 
spodinjske aparate 

Program primeren za 
obrt. 

11 USP ELEKTROMEHANIKA 
HLADILNIH iN KLIMAT- 
SKIH NAPRAV 

b) elektromehanik za hla- 
dilne in klimatske naprave 

Program primeren za 
obrt. 

12 USP ELEKTROMEHANIKA 
DVIGAL 

b) elektromehanik za dvi- Program primeren za 
obrt. 
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13 IZP 

14 IZP 

ELEKTROTEHNIKA V 
NUKLEARNIH OBRA- 
TIH 

a) delo v nuklearni elektrar- 
ni, nuklearne tehnološke 
meritve, operaterska opra- 
vila na reaktorju, tehniška 
opravila radiološke zaščite 
b) elektrotehnik energetik 
nuklearne smeri 

STROKOVNI IZPIT IZ 
ELEKTROSTROKE - 
ENERGETIKA 

a) dela na tehnični doku- 
mentaciji investicijskih ob- 
jektih in nadzor nad njimi 

Dovoljenje za dela na te- 
hnični dokumentaciji, vo- 
denje investicijskih del in 
nadzor nad njimi. 

15 USP 

16 USP 

17 USP 

18 SR 

19 SR0 

20 IZP 

21 USP 

22 IZP 

23 IZP 

24 IZP 

MONTAŽA EL.EKTRO 
ENERGETSKIH NA- 
PRAV 

a) elektromonterska dela 
konzumne službe na prik- 
ljučkih, kontrola odjema el. 
energije, skladiščna opra- 
vila, terifiranje, uravnava- 
nje in zamenjava merilnih 
in krmilnih naprav 
b) elektromonter 

DELA NA STIKALNIH 
NAPRAVAH 

b) opravljanje agregatov in 
stikaloičarska dela v elek- 
trarnah ter manj zahtevnih 
razdelilnih transformator- 
skih postajah 

ELEKTROTEHNIKA 
MERILNIH IN REGULA- 
CIJSKIH SISTEMOV 

a) vodenje del na merilnih 
in regulacijskih sistemih ter 
na relejni zašč iti 

ELEKTRONIKA 
A - elektrikar elektro- 
nik 

b) - RTV mehanik IV. 
- mehanik elektronik IV. 
- avtoeiektrikar IV. 
- elektromehanik medicin- IV. 
skih naprav 
- elektromehanik za avto- IV. 
matiko 

b) elektrikar elektro- 
nik 

B - elektrotehnik elek- 
tronik 

b) - elektrotehnik RTV 
- elektrotehnik za indu- 
strijsko elektroniko 
- elektrotehnik za indu- 
strijsko elektroniko in nu- 
klearne obrate 
- elektrotehnik za avtoma- 
tiko 

V. 
V. 

b) elektrotehnik elek- 
tronik 

ELEKTRONIKA 
Ap - elektrikar elektro- 
nik 

b) - RTV mehanik 
- mehanik elektronik 

IV. 
IV. 

b) elektrikar elektro- 
nik 

Program za lažje telesno 
prizadete. 

ELEKTRIKAR ELEK- 
TRONIK - VODJA DE- 
LOVNIH SKUPIN 

a) - vodje servisa 
- vodje del 

Izobraž. oseb. z življenj, 
in delovnimi izkušnjami 

ELEKTROMEHANIKA 
MEDICINSKIH NAPRAV 

b) elektromehanik 
cinskih naprav 

medi- 

ELEKTROTEHNIK - 
DELOVODJA V ELEK- 
TRONIKI 

a) - vodje servisa 
- vodje del 
- vodje obratovanja 
- vodje objekta 

Izobraž. oseb z življenj, in 
delovnimi izkušnjami 

ELEKTRONIKA V NU- 
KLEARNIH OBRATIH 

b) - elektrotehnik elektro- 
nik za nuklearne obrate 

STROKOVNI IZPIT IZ 
ELEKTRO STROKE - 
ELEKTRONIKA 

a) dela na tehnični doku- 
mentaciji, vodenje investi- 
cijskih del in nadzor nad 
njimi 

Dovoljenje za delo v nu- 
klearnih obratih. 
Dovoljenje za dela na te- 
hnični dokumentaciji, vo- 
denje investicijskih del in 
nadzor nad njimi. 

25 USP 

26 USP 

26 USP 

AVTOELEKTRIKAR b) - avtoeiektrikar b) avtoeiektrikar Program primeren za 
obrt. 

ELEKTROMEHANIK ZA 
AVTOMATIKO 

b) elektromehanik za avto- 
matiko 

b) elektromehanik za 
avtomatiko 

ELEKTROTEHNIK ZA b) elektrotehnik za avtoma- 
AVTOMATIKO tiko 

b) elektrotehnik 
avtomatiko 
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27 SR TELEKOMUNIKACIJE 
A - elektrikar teleko- 
munikacij 

b) - monter TK linij IV. 
- mehanik TK naprav IV. 

B - elektrotehnik tele- 
komunikacij 

b) elektrotehnik telekomu- V. 
nikacij 

28 VŠ-VIS 

b) - elektrikar tele- 
komunikacij 

b) elektrotehnik tele- 
komunikacij 

29 MAG 

< * 
K/J 

< 
Z 
Z) 
•o 
< CC 

1 SR 

2 VŠ-VIS 

ELEKTROTEHNIKA VŠ- 
VIS 
A - elektroenergetika 
VŠ 

b) inž. elektrotehnike za 
energetiko 
b) inž. elektrotehnike za in- 
dustrijsko elektrotehniko 

VI./1. a) inž. elektrotehnike 

B - elektroenergetika 
VIS 

b) dip. inž. elektrotehnike VII./1. 
za energetiko 
b) dipl. inž. elektrotehnike 
za industrijsko elektrote- 
hniko 

a) dip. inž. elektrote- 
hnike 

C - avtomatika VŠ b) inž. elektrotehnike za VI./1. 
merilno regulacijsko te- 
hniko > 

a) inž. elektrotehnike 

Č - avtomatika VIS b) dipl. inž. elektrotehnike VII./1. 
za merilno in regulacijsko 
tehniko 

a) dipl. inž. elektrote- 
hnike 

D - elektronika VŠ b) inž. elektronike za indu- 
strijsko elektroniko 
b) inž. elektrotehnike za te- 
lekomunikacije 

VI./1. a) inž. elektrotehnike 

E - elektronika VIS b) dipl. inž. elektrotehnike Vll./t. 
za industrijsko elektroniko 
b) dipl. inž. elektrotehnike 
za telekomunikacije 

a) dipl. inž. elektrote- 
hnike 

ELEKTROTEHNIKA 
MAG 

- magisterij elektrotehnike VII./2. a) magister elektrote- 
hnike 

RAČUNALNIŠTVO 
A - računalniška logika 
in sistemi 

b) računalniški tehnik za V. 
računalniško logiko in si- 
steme 

b) računalniški te- 
hnik 

B - programska 
oprema 

b) računalniški tehnik za V. 
programsko opremo 

b) računalniški te- 
hnik 

RAČUNALNIŠTVO IN 
INFORMATIKA VŠ-VIS 
A - računalniška logika 
in sistemi VŠ 

b) inž. računalništva za lo- VI./1. 
giko in sisteme 

a) inž. računalništva 

B - računalniška logika 
in sistemi VIS 

b) dipl. inž. računalništva VII./1. 
za logiko in sisteme 

a) dipl. inž. računal- 
ništva 

C - programska opre- 
ma in informatika VŠ 

b)inž. računalništva za pro- VI./1. 
gramsko opremo in infor- 
matiko 

a) inž. računalništva 

Č - programska opre- 
ma VIS 

b) dipl. inž. računalništva VII./1. 
za programsko opremo 

a) dipl. inž. računal- 
ništva 

D - informatika VIS b) dipl. inž. računalništva VII./1. 
za informatiko 

a) dipl. inž. računal- 
ništva 

MAG RAČUNALNIŠTVO IN - magisterij iz računalniš- VII./2. 
INFORMATIKA MAG tva in informatike a) magister računal- 

ništva . 

g3 

OPOMBA: 
- Predlog koordinacijskega odbora za usklajeva- 
nje programskih zasnov pri Izobraževalni skupnosti 
Slovenije z dne 28. 10. 1982 je strokovni svet upo- 
števal pri združevanju SKR programov in pri zdru- 
ževanju višje in visokošolskih programov. Predlog 
združitve vseh treh programov v srednjem izobra- 
ževanju v en program je strokovni svet zavrnil, 
potem ko je temeljito preuč il posledice take združi- 
tve. 
- Odprto je ostalo vprašanje uvajanja programov 
za usposabljanje in programov za izpopolnjevanje 
ter programov za pridobitev naziva specialist po 
pridobljeni izobrazbi v višjem in visokem šolstvu. 
Pri večini predlogov iz javne razprave za uvedbo 
programov za pridobitev nazi va specialist (telemati- 
ka, mikroelektronika, merilnoregulacijska tehnika, 

krmilnoregulacijski procesi, elektrooptika, svetlob- 
na tehnika, specializacija za inovacijsko dejavnost 
itd.) je še preveč  neznank. Strokovnemu svetu se je 
v teh primerih težko opredeliti, aH je za opravljanje 
del in nalog dovolj pripravniška doba ali je potre- 
ben program za usposabljanje ali program za izpo- 
polnjevanje ali program za pridobitev naslova spe- 
cialist, zlasti ker še niso znane vsebine visokošol- 
skih programov za pridobitev izobrazbe in ker še ni 
znano, ali bodo posebni predpisi določali pogoje za 
opravljanje teh del in nalog. 
- Nadaljnje delo strokovnega sveta bo osredotoče- 
no na opredelitev posameznih programov za uspo- 
sabljanje, programov za izpopolnjevanje in progra- 
mov za pridobitev naslova specialist po pridobljeni 
izobrazbi v višjem in visokem šolstvu. 
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POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST GRADBENIŠTVA 

z 
o 
< 
cc 
o 

USO ENOSTAVNA GRAD- 
BENA DELA 

SKR 

b) - gradbeni delavec I. 
- pomožni komunalni de- 
lavec 

b) gradbeni delavec SZG in IGM, VF/BS-992, 
19/4-1982. 
SZK in SG, nomenklature 
21/9-1978. 

USO-p ENOSTAVNA GRAD- 
BENA DELA 

b) - gradbeni delavec b) gradbeni delavec Program za mladostnike 
z govornimi motnjami, 
slušno prizadete in lažje 
duševno prizadete. 

GRADNJA SKR 
A gradbinec I. 

b) - tesar opazev 
- zidar za zidanje in ome- 
tavanje 
- krivilec armature 
- betoner 
- vodogradbeni delavec 
- komunalni delavec 
- asfalter 
- krovec 

SZG in IGM, VF/BS-992, 
14/9-1982. 
SZK in SG, nomenklatu- 
ra, 21/9-1978. 
SZ drob. gosp., 065- 
21/82-2, 21/4-1982. 

B -upravljalec lahke 
gradbene mehanizacije 

b) - upravljalec lahke 
gradbene mehanizacije 

b) upravljalec lahke 
gradbene mehaniza- 
cije 

USP 
USP 

TESAR OPAZEV b) - tesar opazev 
ZIDAR ZA ZIDANJE IN. 
OMETA VANJE 

b) - zidar za zidanje in 
ometavanje 

10 

USP 
USP 
USP 

USP 
USP 
SR 

12 USP 
13 USP 
14 USP 
15 USP 

KRIVILEC ARMATURE b) - krivilec armature 
BETONER b) - betoner 
VODOGRADBENI DE- 
LAVEC 

b)- vodogradbeni delavec 

KOMUNALNI DELAVEC b) - komunalni delavec 
ASFALTER b) - asfalter 
GRADNJA SR 
A - kamnosek 

b) - kamnosek b) kamnosek SZG in IGM, VF/BS-992, 
19/4-1982. 
SZ prometa in zvez, 117- 
22/82-09-11, 18/5-1982 
SZK in SG, nomenklatu- 
ra, 21/9-1978. 

B - pečar b) - pečar b) pečar 
C - gradbinec I b) - zidar 

- tesar 
- železokrivec 
- cementninar 
- gradbinec za progovna 
dela 
- komunalec 
- vodogradbenik 

IV. 
) 

Č - izolater b) - izolater IV. b) izolater 
D - strojnik gradbene 
mehanizacije 

b) - strojnik gradbene me- IV. 
hanizacije 
- strojnrk za progovna 
dela 

b) strojnik gradbene 
mehanizacije 

E - gradbeni tehnik b) - gradbeni tehnik V. b) gradbeni tehnik 
ZIDAR b) - zidar 
TESAR b) - tesar 
ZELEZOKRIVEC b) - železokrivec 
CEMENTNINAR b) - cementninar 

16 USP 

17 USP 
18 USP 

19 USP 

KOMUNALEC b) - komunalec 

VODOGRADBENIK - vodogradbenik 
STROJNIK ZA DVIGAL- 
NE NAPRAVE 

a) — strojnik za dvigalne 
naprave 

STROJNIK ZA ZEMELJ- 
SKA DELA 

a) - strojnik za zemeljska 
dela 
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20 USP STROJNIK ZA PO- 
STROJENJA IN BAZE 

a) - strojnik za postrojenja 
in baze 

21 USP GRADBENI TEHNIK ZA a) - dela gradbenega te- 
IZVAJANJE VISOKIH hnika pri izvajanju visokih 
ZGRADB zgradb 

25 NAD 

26 IZP 

27 VŠ-VIS 

29 IZS 

30 IZP 

22 USP GRADBENI TEHNIK ZA 
NAČRTOVANJE GRAD- 
BENIH DEL 

a) - dela gradbenega te- 
hnika pri načrtovanju grad- 
benih del 

23 USP GRADBENI TEHNIK ZA 
IZVAJANJE PROMET- 
NIH ZGRADB 

a) - dela gradbenega te- 
hnika za izvajanje promet- 
nih zgradb 

24 USP GRADBENI TEHNIK ZA 
IZVAJANJE KOMUNAL- 
NIH DEL 

a) - dela gradbenega te- 
hnika za izvajanje komu- 
nalnih del 

DELOVODJA V GRAD- 
BENIŠTVU 
A - gradbeni delovodja 

b) - gradbeni delovodja - 
kamnosek 
- gradbeni 
pečar 
- gradbeni 
gradbinec 
- gradbeni 
izolater 

delovodja - 

delovodja - 

delovodja - 

b) gradbeni delovo- 
dja 

SZG in IGM, VF/BS-922, 
19/4-1982 

B - delovodja zaključ- 
nih gradbenih del 

b) - slikopleskarski delo- 
vodja 
- stavbno steklarski delo- 
vodja 
- delovodja za polaganje 
podov 

b) delovodja zaključ- 
nih gradbenih del 

C - diminikarski delo- 
vodja 

b) - diminkarski delovodja V. b) dimnikarski delo- 
vodja 

INŠTRUKTOR V GRAD- 
BENIŠTVU 

b) - inštruktor v gradbe- 
ništvu 

SZG in IGM, VF/BS-992, 
19/4-1982. 

GRADBENIŠTVO 
VIS 
A - gradbena VŠ 

VŠ- b) - inženir gradbeništva VI./1. a) inž. gradbeništva SZG in IGM, VF/BS-992, 
b. 19/4-1982. 

B - organizacijsko te- 
hnološka 

b) - dipl. inž. gradbeništva 
organizacijsko tehnološke 
smeri 

VII./1. a) dipl. inž. gradbe- 
ništva 

C - komunala b) - dipl. inž. gradb. komu- 
nalne smeri 

VII./1. a) dipl. inž. gradbe- 
ništva 

Č - konstrukcijska b) - dipl. inž. gradb. kon- 
strukcijske smeri 

VII./1. a) dipl. inž. gradbe- 
ništva 

D - prometna b) - dipl. inž. gradb. pro- 
metne smeri 

VII./1. a) dipl. inž. gradbe- 
ništva 

E - hidrotehnična b) - dipl. inž. gradb. hidro- 
tehnične smeri 

VII./1. a) dipl. inž. gradbe- 
ništva 

28 IZS INŽENIR GRADBENIŠ- 
TVA ZA OPERATIVO 

a) - inženir gradbeništva 
za operativo 

VI./2. 

INŽENIR GRADBENIŠ- 
TVA ZA KOMUNALNA 
DELA 

a) - inženir gradbeništva VI./2. 
za komunalna dela 

INŽENIR GRADBENIŠ- 
TVA 

inženir gradbeništva Program permanentnega 
izpopolnjevanja. 

31 IZP DIPLOMIRANI INŽENIR 
GRADBENIŠTVA OR- 
GANIZACIJSKO TE- 
HNOLOŠKE SMERI 

t dipl. inženir gradb. orga- 
nizacijsko tehnološke 
smeri 

32 IZP DIPLOMIRANI INŽENIR 
GRADBENIŠTVA KO- 
MUNALNE SMERI 

- dipl. inženir gradb. 
munalne smeri 

ko- 

33 IZP DIPLOMIRANI INŽENIR - dipl. inž. gradb. kon- 
GRADBENIŠTVA KON- strukcijske smeri 
STRUKCIJSKE SMERI 
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34 IZP DIPLOMIRANI INŽENIR - dipi. inž. gradb promet- 
GRADBENIŠTVA PRO- ne smeri 
METNE SMERI 

< ce 3 
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X cc 
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o 
D -9 -I 
< N 

35 IZP DIPLOMIRAN! INŽENIR - dipl. inž. gradb. hidrote- 
GRADBENIŠTVA HI- hnične smeri 
DROTEHNIČNE SMERI 

< se 
V) 
H Ul 
O 
O ui 
O 

VŠ-VIS 

IZP 

IZP 

IZS 

MAG 

SR 

SKR 

SR-p 

USP 

SR 

USP 

USP 

36 IZS DIPLOMIRANI INŽENIR a)-dipl. inž. gradb. specia- 
GRADBENIŠTVA ZA list za področie... 
PODROČJE... 

VIL/2. 

.37 MAG GRADBENIŠTVO MAG b)- magister gradbeništva VIL/2. ^magister gradbe- 
organizacije in tehnolo- 
gije, komunale, kon- 
strukcij, prometa, hidro- 
tehnike. 

ARHITEKTURA VŠ 
VIS 
A - arhitektura VŠ 

b) - inženir arhitekture VI/1 a) - inženir arhitek- SZG in IGM, VF/BS-992, 
ture 19/4-1982. 

B - arhitektura VIS - dipl. inž. arhitekture VIL/1. a) - dipl. inž. arhitek- 
ture 

INŽENIR 
TURE 

ARHITEK- a) - inž. arhitekture Programi permanentne- 
ga izpopolnjevanja. 

DIPLOMIRAN! INŽENIR a) dipC inž. arhitekture 
ARHITEKTURE 
DIPLOMIRANI INŽENIR a) dipl. inž. arhitekture spe- VII./2. 
ARHITEKTURE ZA PO- cialist za področje... 
DROČJE... 
ARHITEKTURA - MAG a) - magister arhitekture VIL/2. a) - magister arhi- 

tekture 

SKR ENOSTAVNA DIMNI- 
KARSKA DELA 
A - pomožni dimnikar 

a) - enostavna dimnikar- 
ska dela 

b) - pomožni dimni- 
kar 

SZ drob. gosp., 065- 
21/82-02,21/4-1982. 

DIMNIKARSTVO 
A - dimnikar 

b) - dimnikar IV. b) - dimnikar 

ZAKLUČNA GRADBE- 
NA DELA - SKR 
A - pleskar-antikoro- 
zist 

b) - pleskar-antikorozist b) - pleskar- 
antikorozist 

SZG in IGM, VF/BS-992, 
19/4-1982. 

B - zastekljevalec b) - zastekljevalec b) - zastekljevalec 
SKR-p ~ ZAKLJUČNA GRADBE- 

NA DELA - SKR 
Ap - pleskar- 
antikorozist 

b) - pleskar-antikorozist b) - Dleskar- 
antikorozist 

Program za mladostnike 
z govornimi motnjami in 
slušno prizadete. 

Bp - zastekljevalec b) - zastekljevalec b) - zastekljevalec 
SR ZAKLJUČNA GRADBE- 

NA DELA - SR 
A - slikopleskar 

b) - slikopleskar 
- črkoslikar 

IV. 
IV. 

b) - slikopleskar 

B - polagalec podov b) - polagalec podov 
C - stavbni steklar b) - stavbni steklar 

IV. b)- polagalec podov 
b) - stavbni steklar 

ZAKLJUČNA GRADBE- 
NA DELA - SR 
Ap - slikopleskar 

b) - slikopleskar 
- črkoslikar 

IV. 
IV. 

b) - slikopleskar Program za mladostnike 
z govornimi motnjami in 
slušno prizadete. 

Bp - polagalec podov b) - polagalec podov IV. b)- polagalec podov 
Cp - stavbni stekiar b) - stavbni steklar IV. b) - stavbni steklar 
ČRKOSLIKAR a) - črkoslikar 

GEODEZIJA SR 
A - geodetski operater 

b) - geodetski operater IV. 
- geodetski risar  IV_ 

B - geodetski tehnik b) - geodetski tehnik 

b) - geodetski ope- 
rater   
b)- geodetski tehnik 

SZG in IGM, VF/BS-992. 
19/4-1982. 

GEODETSKI 
TER 

OPERA-" (a) - geodetski operater 

GEODETSKI RISAR a) - geodetski risar 
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VŠ - VIS 

IZS 

IZS 

GEODEZIJA VŠ-VIS 
A - splošna geodetska 
VŠ 
B - splošna geodetska 

b) - inženir geodezije VI./1. a) - inženir geode- 
zije 

b) - diplomirani inženir VII./1. 
geodezije 

a) - dipl. inž. geode- 
zije 

C - prostorsko planer- 
ska 

b) - dipl. inž. geodezije VII./! 
prostorsko planerske smeri 

INŽENIR GEODEZIJE 
ZA KOMASACIJE 

a) - dipl. inž. geode- 
zije 

a) - inženir geodezije za VI./2. 
komasacije 

INŽENIR GEODEZIJE 
ZA KATASTER 

a) - inženir geodezije za VI./2. 
kataster 

IZP DIPLOMIRANI INŽENIR 
GEODEZIJE OPERA- 
TIVNE SMERI 

a) - dipl. inž. geodezije 
operativne smeri 

IZP DIPLOMIRANI INŽENIR 
GEODEZIJE KARTO- 
GRAFSKO INFORMA- 
TIVNE SMERI 

a) - dipl. inž. geodezije 
kart. inf. smeri 

MAG GEODEZIJA - MAG b) - magister geodezije VII./2. a) - magister geode- 
zije 

10 IZS IPŠPUP (interdiscipli- 
narni podiplomski štu- 
dij prostorskega in ur- 
banističnega planira- 
nja) 

Program vključuje izbir- 
ne predmete za področ ja 
operative, fotogrametrije, 
kartografije, višje geode- 
zije. 

- specialist s podr. pro- VII,/2. 
storskega in urbanistične- 
ga planiranja 

a) specialist s podr. 
prost, in urbanist, 
planiranja 

MAG.INT IPŠPUP (interdiscipli- 
narni podiplomski štu- 
dij prostorskega in ur- 
banističnega planira- 
nja) 

- magister s področja pro- VII./2. 
storskega in urbanistične- 
ga planiranja 

a) mag. s področja 
prost, in urban, plani- 
ranja 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST LESARSTVA 
a) - enostavna ročna dela I. b) priučeni lesar 
in naloge ter sodelovanje 
pri obdelavi lesa in lesnih 
tvoriv 
- ugotavljanje vidnih na- 
pak ali poškodb in grobo 
sortiranje 
- transportiranje in pripra- 
va surovin in pripomočkov 
za delo 
- sodelovanje pri urejanju 
strojev in naprav ter č išče- 
nju 
- seznanjanje z navodili za 
delo in evidenca 

2 USO-p PRIUČENI LESAR a) - enostavna ročna dela 
in naloge ter sodelovanje 
pri obdelavi lesa in lesnih 
tvoriv 
- ugotavljanje vidnih na- 
pak ali poškodb in grobo 
sortiranje 
- transportiranje in pripra- 
va surovin in pripomočkov 
za delo 
- sodelovanje pri urejanju 
strojev in naprav ter čišče- 
nju 
- seznanjanje z navodili za 
delo in evidenca 

. 1 USO PRIUČENI LESAR <E * 
cn 
cc 
< V) lil 

b) priučeni lesar Program za učence z du- 
ševnimi motnjami, slušno 
in govorno prizadete, za 
vedenjsko in osebnostno 
motene. 
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SKR OBDELOVANJE LESA 
A - obdelovalec lesa 

a) - upravljanje pomožnih 
strojev in naprav za obdela- 
vo ali pripravo lesa in le- 
snih tvoriv 
- sodelovanje pri osnov- 
nih, zahtevnejših in ključ - 
nih strojih s kontrolo in 
sortiranjem obdelovancev 
- zahtevnejša ročna dela 
in naloge pri obdelavi ali 
pripravi lesa in lesnih tvoriv 
- priprava surovin, repro- 
materialov in orodja 
- razporejanje in nadzira- 
nje dela 
- vzdrževanje strojev, na- 
prav in orodja 
- seznanjanje z delovno 
dokumentacijo in evidenca 

b) obdelovalec lesa 

SKR-p OBDELOVANJE LESA 
A-p - obdelovalec lesa 

a) - priprava lesa in lesnih 
tvoriv 
- sodelovanje pri osnovnih 
strojih s kontrolo in sortira- 
njem obdelovancev 
- ročna dela in naloge pri 
obdelavi ali pripravi lesa in 
lesnih tvoriv 
- priprava surovin, repro- 
materialov in orodja 
- seznanjanje z delovno 
dokumentacijo in evidenca 

b) obdelovalec lesa Program za učence z du- 
ševnimi motnjami, slušno 
in govorno prizadete, za 
vedenjsko in osebnostno 
motene. 

SR LESARSTVO SR 
A - lesar 

a) - upravljanje strojev in 
naprav ter opravljanje dru- 
gih nalog 
- medfazni transport in 
pripravljanje surovin, 
- opravljanje pomožnih 
del, 
- vzdrževanje strojev in 
naprav, 
- delovna evidenca 

b) - lesar 

B - lesar tapetnik a) - upravljanje zahtevnih 
strojev in naprav, 
- krojenje in razrezovanje 
tapetniških materialov 
- tapeciranje zahtevnih iz- 
delkov in polizdelkov, 
- izdelovanje šablon in de- 
lovnih pripomočkov, 
- vodenje delovnih skupin, 
- kontroliranje kvalitete, 
- izdelovanje tapetniških 
izdelkov, 
- usposabljanje delavcev 

IV. b) - lesar tapetnik 

C - lesar širokega pro- 
fila 

a) - upravljanje zahtevnih 
strojev in naprav, 
- upravljanje zahtevnih del 
in nalog pri obdelavi lesa 
- vzdrževanje strojev, na- 
prav in delovnih pripomoč- 
kov, 
- izdelovanje delovnih pri- 
pomočkov, 
- vodenje delovnih skupin, 
- kontroliranje kvalitete, 
- pripravljanje dela, 
- evidentiranje dela, 
- izdelovanje zahtevnih iz- 
delkov in opravljanje stori- 
tev, 
- usposabljanje delavcev 

IV. b) lesar širokega pro- 
fila 

Č - lesarski tehnik a) - upravljanje večjih 
sklopov strojev in linij stro- 

b) - lesarski tehnik 
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jev in naprav za obdelavo in 
predelavo lesa, 
- vodenje delovnih skupin, 
- operativno tehnološko 
pripravljanje proizvodnje, 
- analiza in študij časa, 
- planiranje, lansiranje in 
operativna priprava proizv. 
- operativna nabava suro- 
vin in repromaterialov ter 
prodaja izdelkov, 
- kalkuliranje, 
- kontrola kvalitete, 
- vodenje organizacijskih 
in delovnih enot, 
- izobraževanje delavcev 

SR-p LESARSTVO SR 
A p -iesar 

a) upravljanje strojev in na- 
prav ter opravljanje drugih 
nalog, 
- medfazni transport in 
pripravljanje surovin, 
- opravljanje pomožnih 
del, 
- vzdrževanje strojev in 
naprav, 
- delovna evidenca 

b)~ lesar Smer A za slušno in go- 
vorno prizadete, za ve- 
denjsko in osebnostno 
motene. 

B p - lesar tapetnik a) - upravljanje zahtevnih 
strojev in naprav, 
- krojenje in razrezovanje 
tapetniških materialov, 
- tapeciranje zahtevnih iz- 
delkov in polizdelkov, 
- izdelovanje šablon in de- 
lovnih pripomočkov, 
- vodenje delovnih skupin, 
- kontroliranje kvalitete, 
- izdelovanje tapetniških 
izdelkov, 
- usposabljanje delavcev. 

IV. b) - lesar tapetnik 

C pi - lesar širokega 
profila 

a) - upravljanje zahtevnih 
strojev in naprav, 
- upravljanje zahtevnih del 
in nalog pri obdelavi lesa, 
- vzdrževanje strojev, na- 
prav in delovnih pripomoč- 
kov, 
- izdelovanje delovnih pri- 
pomočkov, 
- vodenje delovnih skupin, 
- kontroliranje kvalitete, 
- pripravljanje dela, 
- evidentiranje dela, 
- izdelovanje zahtevnih iz- 
delkov in opravljanje stori- 
tev 
- usposabljanje delavcev 

IV. b) - lesar širokega Smeri B in C za slušno in 
profila govorno prizadete. 

VŠ-VIS LESARSTVO I. 
A - inženir lesarstva 

a) - pripravljalna dela za 
izvajanje proizvodnih pro- 
cesov 
- upravljanje in vodenje 
delovnih procesov za ob- 
delavo in predelavo lesa 
- vodenje delovnih enot in 
organizacija njihovega dela 
- zaščita in varstvo pri 
delu 
- študij dela in kontrola 
kvalitete 
- vzdrževanje proizvodnje 
- komercialno tehnične 
naloge 
- inovacijska dejavnost 
- izobraževanje delavcev 

VI./1. b) inženir lesarstva 
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B - diplomirani inženir 
lesarstva 

a) - razvojno tehnološka VII./1. 
dejavnost 
- konstruiranje in obliko- 
vanje 
- projektiranje proizvo- 
dnih procesov 
- organizacija proizvodnih 
procesov 
- integralna kontrola kvali- 
tete 
- inovacijska dejavnost - 
racionalizacija procesov 
- informacijski sistem 
- krmiljenje proizvodnih 
procesov 

raziskovalnega 

b) diplomirani inženir 
lesarstva 

komercialna 
- osnove 
dela 
- tehnično 
dejavnost 
- izobraževanje delavcev 
- vodenje delovnih enot 

MAG LESARSTVO II. 
A - magister lesarstva 

a) - razvojno raziskovalna 
dejavnost 
- študij, razvijanje in uva- 
janje novih delovnih me- 
tod, izdelkov, materialov, 
pripomočkov itd. 
- aplikacija novih izsled- 
kov znanosti v prakso 
- koordinacija znanstve- 
noraziskovalnega dela 
- izdelovanje elaboratov, 
ekspertiz, diagnoz, sanacij, 
recenzij itd. 
- dokumentalistika 
- izobraževanje strokov- 
nega kadra 
- vodenje delovnih enot 

VII./2. b) magister lesarstva 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST TISKA iN PAPiRJA 

< 
Z 
>0 
u. 
< a. 
o 

uso 

SR 

4 SR-p 

5 VŠ-VIS 

GRAFIČNI POMOČNIK a) manj zahtevna deia pri 
stavljanju, reprografiji, ti- 
skanju, knjigoveštvu in kar- 
tonažerstvu 

b) grafič ni pomočnik 

"2 USO-p GRAFIČNI POMOČNIK a) manj zahtevna dela pri 
stavljanju, reprografiji, ti- 
skanju, knjigoveštvu in kar- 
tonažerstvu 

b) grafični pomočnik Program za slušno in go- 
vorno prizadete pa tudi 
za lažje duševno priza- 
dete. 

TISKARSTVO SR 
A - grafičar 

a) stavljenje, montaža stav- 
ka, izdelava montaž za ti- 
skovne forme; reprodukci- 
ja, retuša, izdelava tiskov- 
nih form; tisk s ploskve, z 
izbokline, z izdolbine, sito- 
tisk; ind, in ročna vezava, 
kartonažerstvo 

b) grafičar Izboraževanje za področ- 
ja; tiska, stavljenja, re- 
prografije, kartonažer- 
stva - knjigoveštva se za- 
gotavlja z izbirnimi prsd- 
meti 

B - grafični tehnik a) stavljenje, reprodukcija, V. 
retuša, izdelava tiskovne 
forme; tisk in dodelava   

b) grafični tehnik 

TISKARSTVO SR 
Ap - grafičar 

a) stavljanje, montaža stav- IV. 
ka, izdelava montaž za ti- 
skovne forme; reprodukci- 
ja, retuša, izdelava tiskov- 
nih form; tisk s ploskve, z 
izbokline, z izdolbine, sito- 
tisk; 
industrijska in ročna veza- 
va, kartonažerstvo   

b) grafičar Program za slušno in go- 
vorno prizadete. 
Izobraževanje za področ- 
ja: tiska, stavljenja, re- 
prografije. kartonažsr- 
stva - knjigovsštva » za- 
gotavlja z izbirnimi pred- 
meti. 

TISKARSTVO VŠ-VIS 
A - grafični inženir 

b) grafični inženir VI./1. a) grafični inženir 
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< 
* 
>to 
i 
oc 
GL 
< a 

uso 

B- diplomirani grafič ni 
inženir 

b) dipl. grafični inženir VII./1. a) dipl. graf. inž. 

POMOČNIK PAPIRNI- 
ČARJA 

a) manj zahtevna dela pri 
proizvodnji vlaknin, papir- 
jev in končnih izdelkov 

b) pomočnik papirni- 
čarja 

USO-p 

SR 

POMOČNIK PAPIRNI- 
ČARJA 

a) manj zahtevna dela pri 
proizvodnji vlaknin, papir- 
jev in končnih izdelkov 

b) pomočnik papirni- 
čarja 

Program za lažje dušev- 
no prizadete. 

PAPIRNIŠTVO SR 
A - papirničar 

b) papirničar IV. b) papirničar 

B - papirniški tehnik b) papirniški tehnik b) papirniški tehnik 
VŠ-VIS PAPIRNIŠTVO VŠ-VIS 

A - inženir papirniške 
tehnologije 

b) inženir papirniške te- VI./1. 
hnologije 

a) inženir papirniške 
tehnologije 

B - diplomirani inženir 
papirniške tehnologije 

b) diplomirani inženir pa- VII./1. 
pirniške tehnologije 

a) dipl. inž. papirni- 
ške tehnologije 

OPOMBA: 
- V nadaljnjem usklajevanju obstaja varianta, da se pre- 
dvideni samostojni program PAPIRNIŠTVO VŠ-VIS v pa- 
pirniški usmeritvi nadomesti z dvema smerema v kemijski 
aH tekstilno-tehnološki usmeritvi. 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA TEKSTILNE USMERITVE 
< 
z _j 
H </> 
X llj 
l- 

USO 

2 SKR 

POMOŽNI TEKSTILEC b) pomožni tekstilec b) pomožni tekstilec 

TEKSTI LNOMEHAN- 
SKA TEHNOLOGIJA - 
SKR 
A - pomočnik tekstilne- 
ga mehanika 

Nomenklaturo poklicev 
za dejavnost tekstilne in- 
dustrije SR Slovenije je 
potrdil dne 12/3-1981 
izvršilni odbor Splošnega 
združenja tekstilne indu- 
strije Slovenije. 

b) - previjalec 
- strojni pletilec I. 
- strojni predilec I 
- strojni tkalec I. 

b) pomočnik tekstil- 
nega mehanika 

3 SKR-p TEKSTI LNOMEHAN- 
SKA TEHNOLOGIJA - 
SKR 
Ap - pomočnik tekstil- 
nega mehanika 

b) - strojni pletilec I. b) pomočnik tekstil- 
nega mehanika 

Program za vedenjsko in 
osebnostno motene 
osebe. 

4 SKR 

5 SKR 

TEKSTI LNOKEMIJSKA 
TEHNOLOGIJA - SKR 
A - pomočnik tekstilne- 
ga kemika 

b) - apreterski pomočnik 
- barvarski pomočnik 
- belilski pomočnik 
- tiskarski pomočnik 
- pomočnik kemičnega č i- 
stilca in pralca (O) 

b) pomočnik tekstil- 
nega kemika 

Oznaka (O) pomeni v tej 
programski zasnovi obrt- 
ni poklic. 

TEKSTILNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SKR 
A - pomočnik tekstilne- 
ga konfekcionarja 

b) - konfekcijski likalec 
- konfekcijski pomočnik 

b) pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

6 SKR-p 

7 SKR-p 

8 SKR-p 

TEKSTILNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SKR 
Ap - pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

b) - konfekcijski likalec 
- konfekcijski pomočnik 

b) pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

Program za lažje dušev- 
no prizadete osebe. 

TEKSTILNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SKR 
Ap - pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

b) - konfekcijski likalec 
- konfekcijski pomočnik 

b) pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

Program za služno in go- 
vorno prizadete osebe. 

TEKSTILNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SKR 
Ap - pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

b) - konfekcijski likalec 
- konfekcijski pomočnik 

b) pomočnik tekstil- 
nega konfekcionarja 

Program za vedenjsko in 
osebnostno motene 
osebe. 

34 priloga poročevalca 



1 2 3 

9 SR TEKSTI LNOMEHAN- 
SKA TEHNOLOGIJA - 
SR 
A - tekstilni mehanik I. 

10 SR-p 

11 SR 

12 SR 

13 SR-p 

14 SR-p 

15 SR-p 

b) - izdelovalec vlaknin 
- dodelovalec vlaknin 
- snovalec 
- strojni pletilec II. 
- strojni predilec II. 
- strojni tkalec II. 
- strojni č ipkar (0) 
- strojni vezilec (0) 
- vrvar (0) 

B-tekstilni mehanik II. b) - pletilec 
- predilec 
- tkalec 
- urejevalec 
strojev 
- vlaknovinar 

tekstilnih 

C - tekstilnomehanski 
tehnik 

b) - tekstilnomehanski te- V. 
hnik 

TEKSTI LNOMEHAN- 
SKA TEHNOLOGIJA - 
SR 
Ap - tekstilni mehanik 
I. 

b) - strojni pletilec II. 

TEKSTI LNOKEMIJSKA 
TEHNOLOGIJA - SR 
A - tekstilni kemik I. 

b) - apreter tekstilij 
- barvar tekstilij 
- belilec tekstilij 

. - tiskar tekstilij 
- kemič ni č istilec in pralec 
(0) 

B-tekstilni kemik II. 
C - tekstilnokemijski 
tehnik 

b) - plemenitilec tekstilij IV. 
b) - tekstilnokemijski te- V. 
hnik 

TEKSTILNOKONFEK- b)- krojilec tekstilij 
CIJSKA TEHNOLOGIJA - šivalec tekstilij 
-SR 
A - tekstilni konfekcio- 
nar I. 
B - tekstilni konfek- 
cionar II. 

b)- konfekcionar tekstilij 

C - tekstil noobrtnikon- 
fekcionar 

b) - krojač (O) 
- šivilja (O) 
- klobučar (O) 
- modistka (O) 

Č - tekstilnokonfekcij- 
ski tehnik 

b) - tekstilnokonfekcijski V. 
tehnik 

TEKSTI LNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SR 
Ap - tekstilni konfek- 
cionar I.   
Bp - tekstilnoobrtni 
konfekcionar 

b) - krojilec tekstilij 
- šivalec tekstilij 

b)tekstilni mehaniki. 

b) tekstilni mehanik 

b) tekstilnomehanski 
tehnik 

Preizkus sposobnosti 
umetniškega izražanja. 

b) tekstilni mehanik I. Program za vedenjsko in 
osebnostno motene 
osebe. 

b) tekstilni kemik I 

b) tekstilni kemik I 
b) tekstilnokemijski 
tehnik 

Preizkus sposobnosti 
umetniškega izražanja. 

b) tekstilni konfek- 
cionar I. 

IV. b) tekstilni konfek- 
cionar II. 
b) tekstilnoobrtni 
konfekcionar 

b) tekstilnokonfekcij- 
ski tehnik 

Preizkus sposobnosti 
umetniškega izražanja. 

b) tekstilni konfek- 
cionar I. 

Program za slušno in go- 
vorno prizadete osebe. 

b) - krojač (O) 
- šivilja (O) 

IV. b) tekstilnoobrtni 
konfekcionar 

TEKSTILNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SR 
Ap - tekstilnoobrtni 
konfekcionar 

~TEKSTILNOKONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
-SR 
Ap - tekstilni kon®k- 
cionar I. 

b) - korajč  (O) 
- šivilja (O) 

IV. b) tekstilnoobrtni 
konfekcionar 

Program za osebe z dru- 
gimi telesnimi motnjami 

b) - krojilec tekstilij 
- šivalec tekstilij 

b) tekstilni konfek- 
cionar 1. 

Program za vedenjsko in 
osebnostno motene 
osebe. 

Bp - tekstilnoobrtni 
konfekcionar 

b) - krojač (O) 
- šivilja (0) 

IV. tekstilnoobrtni kon- 
fekcionar 

16 NAD KONFEKCIJSKO MO- b) - konfekcijski modelar V. 
DELIRANJE 
A - konfekcijski mode- 
lar 

b) konfekcijski mo- 
delar 

Pogoji za rM|r *4V9|K: 1 
leto delovnih izkufanj v 
konfekcijski stroki; preiz- 
kus sposobnosti umetni- 
škega izražanja. 
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17 IZS TEKSTILNOMEHANSKI - tekstilnomehanski te- 
TEHNIK - SPECiALIST hnik - specialist 

18 IZS 

19 IZS 

20 VŠ-VIS 

21 VŠ-VIS 

22 IZS 

23 IZS 

24 !ZS 

25 IZS 

26 IZS 

27 IZS 

28 IZS 

29 IZS 

- tekstilnomehanski 
tehnik - specialist 

TEKSTI LNOKEMIJSKI 
TEHNIK - SEPCIALIST 

- tekstilnokemijski tehnik 
- specialist 

Pogoji za vkij. v progr.: 2 
leti delovnih izkušenj v 
tekstilni industriji. 

30 MAG 

TEKSTILNOKONFEK- 
CUSK! TEHNIK - SPE- 
CIALIST 
TEKSTiTNATEH!^a~ 
GIJA 
A -- inženir tekstilne te- 
hnologije 

- tekstilnokemijski 
tehnik - specialist 

- tekstilnokonfekcijski te- 
hnik - specialist 

- tekstilnokonfekcij- 
ski tehnik-specialist 

Pogoji za vklj. v progr.: i 
leti delovnih izkušenj v 
konfekciji. 

a) - inženir tekstilne te- VI./1 
hnologije a) inženir tekstilne te- 

hnologije 

B - inženir tekstilno- 
konfekcijske tehnolo- 
gije 

a) - inženir tekstilnokon- VI./1. 
fekcijske tehnologije 

a) inženir tekstilne 
konfekcijske tehno- 
logije 

C - diplomirani inženir 
tekstilne tehnologije 

a) - dipl. inženir tekstilne VII./1. 
tehnologije 

OBLIKOVANJE TEK- 
STILU IN OBLAČIL 
A - inženir oblikovanja 
tekstilij in oblač il 

a) diplomirani inženir 
tekstilne tehnologije 

a) - inženir oblikovanja VI./1. 
tekstilij in oblač il 

a) inženir oblikovanja Preizkus sposobnosti 
tekstilij in oblač il umetniškega oblikovanja 

B-dipl. inženir obliko- 
vanja tekstilij in oblač il 

a) - dipl. inženir odiiko- VIL/1, 
vanja tekstilij in oblač il 

a) dipl, inženir obli- 
kovanja tekstilij in 
oblač il 

INŽENIR TEKSTILNE 
TEHNOLOGIJE - SPE- 
CiALIST TEKSTILNO- 
MEHANSKE TEHNO- 
LOGIJE 

Uvrščen v nomenklaturo 
poklicev za tekstilno de- 
javnost dne 31/3-1982 

- inženir tekstilne tehnolo- 
gije - specialist tekstilno- 
mehanske tehnologije 

VI./2. - inženir tekstilne te- 
hnologije - specialist 
tekstilnomehanske 

tehnologije 

Pogoji za vklj. v progr.: 2 
leti delovnih izkušenj v 
tekstilni industriji 

INŽENIR TEKSTILNE 
TEHNOLOGIJE - SPE- 
CIALIST TEKSTILNO- 
KEMIJSKE TEHNOLO- 
GIJE 

- inženir tekstilne tehnolo- VI./2. 
gije - specialist tekstilno- 
kemijske tehnologije 

- inženir tekstilne te- 
hnologije - specialist 
tekstilnokemijske te- 
hnologije 

INŽENIR TEKSTILNO- 
KONFEKCIJSKE TE- 
HNOLOGIJE - SPECIA- 
LIST 

- inženir tekstilnokonfek- VI./2. 
cijske tehnologije - specia- 
list 

- inženir tekstiino- 
konfekcijske tehno- 
logije - specialist 

DIPL. INŽENIR TEK- 
STILNE TEHNOLOGIJE 
- SPECIALIST TEK- 

STILNOMEHANSKE 
TEHNOLOGIJE 

- dipl. inž. tekstilne tehno- 
logije - specialist tekstilno- 
mehanske tehnologije 

VII./2. - dipl. inž. tekstilne 
tehnologije - specia- 
list tekstilnomehan- 
ske tehnologije 

DIPL.. INŽENIR TEK- 
STILNE TEHNOLOGIJE 
- SPECIALIST TEK- 
STILNOKEMIJSKE TE- 
HNOLOGIJE 

- dipl. inž. tekstilne tehno- 
logije - specialist tekstilno- 
kemijske tehnologije 

VII./2. - dipl. inž. tekstilne 
tehnologije - specia- 
list tekstilnokemijske 
tehnologije 

DIPL. INŽENIR TEK- 
STILNE TEHNOLOGIJE 
- SPECIALIST TEK- 

STILNOKONFEKCIJ- 
SKE TEHNOLOGIJE 

- dipl. inženir tekstilne te- 
hnologije - specialist tek- 
stilnokonfekcijske tehnolo- 
gije 

VII./2. - dipl. inž. tekstilne 
tehnologije - specia- 
list tekstilnokonfek- 
cijske tehnologije 

Pogoji za vklj. v progr,: 2 
leti delovnih izkušenj na 
področju konfekcije. 

INŽENIR OBLIKOVA- 
NJA TEKSTILIJ iN 
OBLAČIL - SPECIA- 
LIST 

- inženir oblikovanja tek- VI./2. 
stilij in oblač il - specialist 

- inženir oblikovanja 
tekstilij in oblač il - 
specialist 

Pogoji za vklj. v progr.: 2 
leti delovnih izkušenj na 
področju oblikovanja. 

DiPL. INŽ. OBLIKOVA- 
NJA TEKSTILU IN 
OBLAČIL - SPECIA- 
LIST 

- dipl. inž. oblikovanja tek- 
stilij in oblač il - specialist 

VIL/2. - dipl. inž. oblikova- 
nja tekstilij in oblač il 

MAGISTER TEKSTIL- 
NIH ZNANOSTI 

a) - magister 
znanosti 

tekstilnih VIL/2. a) magister tekstilnih 
znanosti 

OPOMBA - Usklajevanje programa oblikovanja tek- 
stilij in oblač il v tekstilni usmeritvi s programom 
oblikovanja v usmeritvi kultura ni končano. 
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POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA USNJARSKO 
STROKO    

IN USNJARSKO PREDELOVALNO 

< 
z _i 
< > 
O -I LU 
O 112 
(S a 
o 
* v> 
cc 
< -) 
z 
tO 
3 

4 USO 

5 USO 

USO 

USO 

SR 

USO USNJARSTVO IN KRZ- 
NARSTVO 
pomožni usnjarski krz- 
narski delavec 

b) pomožni krznarski dela- 
vec 
b) pomožni usnjarski dela- 
vec 

b) pomožni usnjarski 
krznarski delavec 

Nomenklaturo poklicev 
za usnjarsko in usnjarsko 
predelovalno dejavnost 
je potrdil Izvršni odbor 
zbora delegatov združe- 
nja TOZD usnjarske in 
usnjarsko predelovalne 
industrije pri GZS dne 
12/12-1978. 

2 USO USNJENA GALANTE- 
RIJA 

i pomožni galanterijski 
delavec 

T USO USNJARSKA IN KRZ- 
NARSKA KONFEKCIJA 
pomožni usnjarski krz- 
narski konfekcijski de- 
lavec 

b) pomožni galanterijski I. 
delavec 

b) pomožni galante- 
rijski delavec 

b) pomožni krznarski kon- I. 
fekcijski delavec 
b) pomožni usnjarski kon- I. 
fekcijski delavec 

b) pomožni usnjarski 
krznarski konfekcij- 
ski delavec 

OBU- IZDELOVANJE 
TVE 
pomožni čevljarski de- 
lavec 

IJŠNJ^ŠTVCTIN KRZ- 
NARSTVO 

b) pomožni čevljarski dela- 
vec 

b) pomožni čevljarski 
delavec 

usnjarski 
strojar 

krznarski 

b) pomožni dodeiovatec 
krzna 
b) pomožni dodelovalec 
usnja 
b) pomožni obdelovalec 
krzna 
b) pomožni obdelovalec 
usnja 
b) pomožni strojar krzna 
b) pomožni strojar usnja 

b) usnjarski krznarski 
strojar 

USO USNJENA GALANTE- 
RIJA 
aalanterist 

b) pomožni dodelovalec 
usnjene galanterije 
b) pomožni krojilec usnje- 
ne galanterije 
b) pomožni šivalec usnjene 
galanterije 

b) galanterist 

USNJARSKA IN KRZ- 
NARSKA KONFEKCIJA 
usnjarski krznarski 
konfekcionar 

b) pomožni dodelovalec II. 
usnjene konfekcije 
b) pomožni konfekcionar II. 
krzna 
b) pomožni krojilec usnje- II. 
ne konfekcije 
b) pomožni šivalec usnjene II. 
konfekcije   

b) usnjarski krznarski 
konfekcionar 

IZDELOVANJE 
TVE 
obutveni pomočnik 

OBU- b) pomožni dodelovalec 
obutve 
b) pomožni izdelovalec 
spodnjih delov obutve 
b) pomožni krojilec obutve 
b) pomožni sestavljaiec 
obutve 
b) pomožni šivalec zgornjih 
delov obutve 

b) obutveni pomoč- 
nik 

USNJARSKA KRZNAR- 
SKA TEHNOLOGIJA 
A - izdelovalec usnja I. 

b) - dodelovalec krzna 
b) - dodelovalec usnja 
b) - obdelovalec usnia 
b) - strojar krzna 
b) - strojar usnja 

b) izdelovalec usnja!. 

B-izdelovalec usnja II. b)- 
b) 

izdelovalec krzna 
■ usnjar 

b) izdelovalec usnja 

C - usnjarski krznarski 
tehnik 

b) - usnjarski krznarski te- 
hnik 

b) usnjarski krznarski 
tehnik 
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10 IZS 

11 IZS 

12 IZS 

13 IZS 

14 IZS 

USNJARSKI KRZNAR- 
SKI TEHNIK 
- specialist strojenja 
usnja 

- usnjarski krznarski te- 
hnik - specialist strojenja 
usnja 

usnjarski krznarski 
tehnik - specialist 
strojenja usnja 

Pogoj za vključ itev v pro- 
gram: 2 leti delovnih iz- 
kušenj v usnjarski indu- 
striji. 

USNJARSKI KRZNAR- 
SKI TEHNIK 
- specialist strojenja 
krzna 

- usnjarski krznarski te- 
hnik - specialist strojenja 
krzna 

usnjarski krznarski 
tehnik - specialist 
strojenja krzna 

USNJARSKI KRZNAR- 
SKI TEHNIK 
- specialist obdelave 
usnja 

- usnjarski krznarski te- 
hnik - specialist obdelave 
usnja 

usnjarski krznarski 
tehnik - specialist 
obdelave usnja 

USNJARSKI KRZNAR- 
SKI TEHNIK 
- specialist dodelave 
usnja 

- usnjarski krznarski te- 
hnik - specialist dodelave 
usnja 

usnjarski krznarski 
tehnik - specialist 
dodelave usnja 

USNJARSKI KRZNAR- 
SKI TEHNIK 
- specialist dodelave 
krzna 

- usnjarski krznarski te- 
hnik - specialist dodelave 
krzna 

usnjarski krznarski 
tehnik - specialist 
dodelave krzna 

15 SR 

16 IZS 

GALANTERIJSKA TE- 
HNOLOGIJA 
A - izdelovalec usnjene 
galanterije I. 

b) - dodelovalec usnjene 
galanterije in rokavic 
b) - krojilec usnjene ga- 
lanterije in rokavic 
- šivalec usnjene galante- 
rije in rokavic 

b) izdelovalec usnje- 
ne galanterije I. 

B - izdelovalec usnjene 
galanterije II. 

b) - izdelovalec 
galanterije 
b) - sedlar in jermenar 

usnjene IV. b) izdelovalec usnje- 
ne galanterije II. 

C - usnjarski galante- 
rijski tehnik 

b) - usnjarski galanterijski 
tehnik 

b) usnjarski galante- 
rijski tehnik 

USNJARSKI GALANTE- 
RIJSKI TEHNIK 
- specialist potovalnih 
izdelkov 

- usnjarski galanterijski 
tehnik - specialist potoval- 
nih izdelkov 

usnjarski galanterij- 
ski tehnik-specialist 
potov, izdelkov 

Pogoj za vključ itev v pro- 
gram: 2 leti delovnih iz- 
kušenj v galanterijski 
stroki. 

17 IZS 

18 IZS 

USNJARSKI GALANTE- 
RIJSKI TEHNIK 
- specialist izdelave 
drobne galanterije 

- usnjarski galanterijski 
tehnik - specialist izdelave 
drobne galanterije 

usnjarski galanterij- 
ski tehnik-specialist 
izdelave drobne ga- 
lanterije 

USNJARSKI GALANTE- 
RIJSKI TEHNIK 
- specialist izdelave 
torbic 

- usnjarski galanterijski 
tehnik - specialist izdelave 
torbic 

usnjarski galanterij- 
ski tehnik-specialist 
izdelave torbic 

19 IZS USNJARSKI GALANTE- 
RIJSKI TEHNIK 
- specialist izdelave ak- 
tovk in map 

- usnjarski galanterijski 
tehnik - specialist izdelave 
aktovk in map 

usnjarski galanterij- 
ski tehnik-specialist 
izdelave aktovk in 
map 

20 IZS USNJARSKI GALANTE- 
RIJSKI TEHNIK 
- specialist jermenar- 
stva in sedlarstva 

- usnjarski galanterijski 
tehnik - specialist jerme- 
narstva in sedlarstva 

usnjarski galanterij- 
ski tehnik-specialist 
jermenarstva in sed- 
larstva 

21 SR USNJARSKA KONFEK- 
CIJSKA TEHNOLOGIJA 
A - izdelovalec usnje- 
nih oblač i) I. 

b) - dodelovalec usnjene 
konfekcije 
b) - krojilec usnjene kon- 
fekcije 
b) - šivalec krznene kon- 
fekcije 
b) - šivalec usnjene kon- 
fekcije 

b) izdelovalec usnje- 
nih oblač il I. 

B - izdelovalec usnje- 
nih oblač il II. 

C - usnjarski krznarski 
konfekcijski tehnik 

b)- konfekcionarkrznenih IV. 
oblač il 
b) - konfekcionar usnjenih 
oblač il 

b) izdelovalec usnje- 
nih oblač il II. 

b) - usnjarski krznarski V. 
konfekcijski tehnik 

b) usnjarski krznarski 
konfekcijski tehnik 
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22 IZS USNJARSKI KRZNAR- 
SKI KONFEKCIJSKI TE- 
HNIK 
- specialist krznene 
konfekcije 

- usnjarski krznarski kon- 
fekcijski tehnik - specialist 
krznene konfekcije 

usnjarski krznarski 
konfekcijski tehnik - 
specialist krznene 
konfekcije 

Pogoj za vključ itev v pro- 
gram: 2 leti delovnih iz- 
kušenj v konfekcijski 
stroki. 

23 IZS USNJARSKI KRZNAR- 
SKI KONFEKCIJSKI TE- 
HNIK 
- specialist usnjene 
konfekcije 

24 SR 

- usnjarski krznarski kon- 
fekcijski tehnik 
- specialist usnjene kon- 
fekcije 

usnjarski krznarski 
konfekcijski tehnik - 
specialist usnjene 
konfekcije 

OBUTVENA TEHNO- 
LOGIJA 
A - izdelovalec obutve I 

b) dodelovalec obutve 
b) izdelovalec spodnjih de- 
lov obutve 
b) krojilec obutve 
b) sestavljalec obutve 
b) šivalec zgornjih delov 
obutve 

b) izdelovalec obutve 

B - izdelovalec obutve 
II 

b) čevljar 
b) izdelovalec spodnjih de- 
lov in sestavljalec obutve 
b) izdelovalec zgornjih de- 
lov obutve 

b) izdelovalec obutve 
II 

C - obutveni tehnik b) čevljarski tehnik mode- V. 
lar 
b) čevljarski tehnik tehno- 
log 

b) obutveni tehnik 

25 IZS OBUTVENI TEHNIK 
- specialist modelira- 
nja zgornjih delov obu- 
tve 

- obutveni tehnik-specia- 
list modeliranja zgornjih 
delov obutve 

obutveni tehnik - 
specialist modelira- 
nja zgornjih delov 
obutve 

Pogoj za vključ itev v pro- 
gram: 2 leti delovnih iz- 
kušenj v obutveni stroki. 

26 IZS OBUTVENI TEHNIK 
- specialist modelira- 
nja spodnjih delov obu- 
tve 

27 IZS OBUTVENI TEHNIK 
- specialist izdelova- 
nja zgornjih delov obu- 
tve 

- obutveni tehnik-specia- 
list modeliranja spodnjih 
delov obutve 

- obutveni tehnik - 
specialist modelira- 
nja spodnjih delov 
obutve 

- obutveni tehnik-specia- 
list izdelovanja zgornjih de- 
lov obutve 

- obutveni tehnik - 
specialist izdelovanja 
zgornjih delov obu- 
tve 

28 IZS OBUTVENI TEHNIK 
- specialist izdelova- 
nja spodnjih delov obu- 
tve 

29 iŽŠ OBUTVENI TEHNIK 
- specialist sestavlja- 
nja obutve 

- obutveni tehnik-specia- 
list izdelovanja spodnjih 
delov obutve 

- obutveni tehnik - 
specialist izdelovanja 
spodnjih delov obu- 
tve 

- obutveni tehnik-specia- 
list sestavljanja obutve 

- obutveni tehnik - 
specialist sestavlja- 
nja obutve 

30 IZS OBUTVENI TEHNIK 
- specialist izdelova- 
nja ortopedske obutve 

- obutveni tehnik-specia- 
list izdelovanja ortopedske 
obutve 

- obutveni tehnik - 
specialist izdelovanja 
ortopedske obutve 

31 VŠ USNJARSKO PREDE- 
LOVALNA TEHNOLO- 
GIJA VŠ 
A - inženir usnjarsko 
predelovalne tehnolo- 
gije 

a) inženir usnjarsko prede- VI./1. 
lovalne tehnologije 

a) inženir usnjarsko 
predelovalne tehno- 
logije 

32 VIS' USNJARSKO PREDE- 
LOVALNA TEHNOLO- 
GIJA VIS 
A - dipl. inž. usnjarsko 
predelovalne tehnolo- 
gije 

a) dipl. inž. usnjarsko pre- VII./! 
delovalne tehnologije 

a) dipl. inž. usnjarsko 
predelovalne tehno- 
logije 

Dvoleten VIS program po 
VŠ programu. 
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POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST PROMETA IN ZVEZ 
SR 

ui 
S 
O CG 
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PROMET 
A - prometni tehnik 

a) prometni tehnik za inte- V. 
gralni transport 

b) prometni tehnik Mnenje odbora za izo- 
braževanje pri spi. zdr. 
prometa in zvez številka 
117-22/82-09-11 z dne 
18/5-1982 - velja za pro- 
grame v vseh usmeritvah 
razen v letalski. 
OZNAKA * pomeni pred- 
hodni program iz drugih 
usmeritev, ki je podlaga 
za ta USP, IZP ali IZS pro- 
gram. 

B - špedicija a) špediter b) špediter 
C - notranji transport a) notranji transport, skla- 

diščenje 
b) prometni tehnik za 
notranji transport 

VŠ TEHNOLOGIJA PRO- 
META I. 
A - prometni inženir 

a) - prometni inženir za 
cestni, železniški transport, 
pomorski in letalski promet 

VI./1. a) prometni inženir 

B - prometni inženir za 
PTT promet 

b) PTT prometni inženir VI./1. b) PTT prometni in- 
ženir 

VIS TEHNOLOGIJA PRO- 
META II. 
A - dipl. prometni inže- 
nir 

a) dipl. prometni inženir za 
cestni, železniški transport, 
PTT, pomorski in letalski 
promet 

VII./1. a) dipl. prometni in- 
ženir 

Dveleten VIS program po 
VŠ. 
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O 

uso SPREVODNIK a) sprevodnik avtobusa 
a) spremljevalec tovornjaka 

USO ŽIČNIČAR a) žičničarski sprevodnik 
a) žičničarski strežnik 

USO OPRAVUAČ MOTOR- 
NIH VOZIL V NOTRA- 
NJEM TRANSPORTU 

a) voznik akumulatorskih II. 
vozičkov 
a) voznik lažjih delovnih 
strojev 
a) voznik viličarja 

USO VZDRŽEVALEC MO- 
TORNIH VOZIL 

a) servisiranje motornih vo- 
zil (pralec, mazalec, vzdr- 
ževalec pnevmatik) 

SKR VOŽNJA MOTORNEGA 
VOZILA 
A - voznik 

b) voznik lahkih motornih 
vozil (B) 
b) opravljač specialnih ko- 
munalnih vozil 
b) voznik cestnih motornih 
vozil 

b) voznik 

IZP VOZNIK - AVTOMEHA- 
NIK 

b) voznik-avtomehanik * Kovinsko- 
predelovalna, SR, kovi- 
narstvo in strojništvo 
(mehanik vozi! in voznih 
sredstev). 

IZP VOZNIK AVTOBUSA b) voznik avtobusa (D) 
IZP TEHNIČNI PREGLE- b) tehnični preglednik mo- 

DNIK MOTORNIH tornih vozil 
VOZIL 

* Kovinsko- 
predelovalna, SR, kovi- 
narstvo in strojništvo 
(mehanik vozil in voznih 
sredstev). 

IZP VZDRŽEVANJE IN a) strojnik žičnic 
UPRAVLJANJE Z ŽIČ- 
NICAMI 

* Kovinsko- 
predelovalna, SR, kovi- 
narstvo in strojništvo 
(mehanik vozil in voznih 
sredstev). 

10 IZP VODENJE ŽIČNIC a) vodja žičnic * Kovinsko- 
predelovalna, SR, kovi- 
narstvo in strojništvo 
(strojni tehnik). 

11 USP VOZNIK - INŠTRUK- b) voznik-inštruktor Akate- 
TOR, gorije 
A kategorije 

Po zakonu o varnosti v 
cestnem prometu Ur. list 
S RS 5/82. 
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12 USP 

13 USP 

14 USP 

» 
15 USP 

16 USP 

17 IZP 

< 
Z 
H UJ 
m 
o it a 
0 * 

1 
N UU -i 
UJ 'N 

1 uso 

2 USO 

3 USO 

4 USO 

5 SKR 

6 IZP 

7 SR 

9 IZP 

10 IZS 

VOZNIK - INŠTRUK- 
TOR. 
B kategorije 

b) voznik-inštruktor B kate- 
gorije 

VOZNIK - INŠTRUK- 
TOR, 
C kategorije 

b) voznik-inštruktor C kate- 
gorije 

VOZNIK - INŠTRUK- 
TOR, 
D kategorije 

b) voznik-inštruktor D kate- 
gorije 

VOZNiK - INŠTRUK- 
TOR, 
E kategorije 

b) voznik-inštruktor E kate- 
gorije 

UČITELJ PREDPISOV b) uč itelj cestnoprometnih 
predpisov 

DOPOLNJEVANJE 
ZNANJ 
(za voznike - inštruk- 
torje in uč itelje predpi- 
sov) 

POSTAJNI 
LANT 

MANIPU- a) postajni delavec, premi- 
kač na določenih službenih 
mestih, premikač-zavirač - 
kretnik, kretnik-blokovnik, 
spremljevalec voz, skla- 
diščni delavec, vozovni evi- 
dentičar-popisovalec voz- 
tranziter 

VLEČNI MANIPULANT a) mazalec voz, pomočnik II. 
urejevalca električne vo- 
zovne razsvetljave in ogre- 
vanja, pomočnik strojevo- 
dje 

PROGOVNI 
LANT 

MANIPU- a) progar, čuvaj proge II. 

MANIPULANT SV NA- 
PRAV 

a) pomočnik vzdrževalca II. 
SV naprav 

PROMETNO-TRAN- 
SPORTNA MANIPULA- 
CIJA 
A - prometno-tran- 
sportni manipulant 

b)- prometno-transportni 
manipulant 

b) prometno-tran- 
sportni manipulant 

VOZNIK 
LANT 

MANIPU- a) - voznik - manipulant 

TRANSPORT 
A - prometno-tran- 
sportni odpravnik 

a) - potniški in blagovni 
blagajnik - nadzorni vodja 
premika - prometno-tran- 

„ sortni skladiščnik-sprevo- 
dnik - vlakovodja - pro- 
metno-transportni odprav- 
nik - prometni telegrafist in 
teleprinterist 

IV. 

B - prometno-tran- 
sportni tehnik 

b) - prometno-transportni 
tehnik 

b) prometno 
športni tehnik 

tran- 

C - transportni komer- 
cialist 

b) - transportni komercia- 
list 

b) transportni komer- 
cialist 

8 IZP MEHANIK SIGNALNO- 
VARNOSTNIH NAPlflV 

b) - mehanik SV naprav * Elektrotehniška, SR, 
elektronika (elektrike? 
elektroriik). 

TEHNIK SIGNALNO b) - tehnik SV naprav 
VARNOSTNIH NAPRAV 

* Elektrotehniška, SR, 
elektronika (elektrote- 
hnik elektronik). 

SPECIALIST - STRO- 
JEVODJA ELEKTRIČ- 
NIH VLEČNIH VOZIL 

b) - strojevodja električnih 
vlečnih vozil 

b) strojevodja elek- 
tričnih vlečnih vozil 

* Elektrotehniška, 
elektroenergetika 
trikar energetlk) 

sa 
[elefc- 
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IZS SPECIALIST - STRO- b) - strojevodja dizelskih V. 
JEVODJA DIZELSKIH vlečnih vozil 
VLEČNIH VOZIL 

12 IZS SPECIALIST ZA VOZNA b) - vozovni preglednik 
SREDSTVA 

13 IZP STROJEVODJA ZA b)- strojevodja za premik 
PREMIK 

IZP GRADBINEC ZA PRO- b) - progovnr poslovodja 
GOVNA DELA 

IZP 

b) strojevodja dizel- "Kovinsko-predelovalna, 
skih vlečnih vozil SR, kovinarstvo in stroj- 

ništvo (mehanik vozil in 
voznih sredstev), 

15 IZP GRADBENI TEHNIK ZA b) - progovni tehnik 
PROGOVNA DELA 

STROJNIK STROJEV b) - strojnik strojev za pro- 
ZA PROGOVNA DELA govna dela 

17 'ZP VZDRŽEVALEC STA- b) - elektromehanik ener- BILNIH NAPRAV ZA getik v žel. prometu 
ELEKTRIČNO VLEKO 

'ZP ELEKTROTEHNIK b) - elektrotehnik energe- 
ENERGETIK V ŽELEZ- tik v železniškem prometu 
NIŠKEM OMREŽJU 

b) vozovni preglednik * Kovinsko-predelovalna, 
SR, kovinarstvo in stroj- 
ništvo (mehanik vozil in 
voznih sredstev). 
* Kovinsko-predelovalna, 
SR, kovinarstvo in stroj- 
ništvo (mehanik vozil in 
voznih sredstev). 

"Gradnja, SR, gradnja 
(gradbinec). 

'Gradnja, SR, gradnja 
(gradbeni tehnik). 

* Gradnja, SR, gradnja 
(strojnik gradbene meha- 
nizacije). 

* Elektrotehniška, SR, 
elektroenergetika (elek- 
trikar energetik). 
* Elektrotehniška, SR, 
elektroenergetika (elek- 
trotehnik energetik). 

< 
Z 
H LU 
2 
o 
cr a. 

SKR POŠTNA MANIPULA- 
CIJA 

 A - poštni manipulant 
SKR-p TELEFONIST 

(NATC) 
Ap - telefonist na 
(NATC) 

SR 

IZP 

b) - poštni manipulant 

NA b) - telefonist 

PTT PROMET 
A - PTT prometnik 

b) - PTT prometnik 

b) poštni manipulant 

b) telefonist Program za slepe in sla- 
bovidne. 

IV. b) PTT prometnik 
B - PTT tehnik 
TELEGRAFIST 

b) - PTT tehnik 
b) - telegrafist 

b) PTT tehnik 

< * 
</) <r 
<r 
o 
o Cl 
V) 
o 
o 
o 
z 
h- cn uj 
o 

1 uso 
uso 

VZDRŽEVALEC CEST b) - vzdrževalec cest b) vzdrževalec cest 
VGRAJEVALEC 
FALTA 

AS- a) - vgrajevalec asfalta b) vgrajevalec asfalta 

USO UPRAVLJANJE Z ENO- 
STAVNIMI STROJI ZA 
VZDRŽEVANJE IN 

  GRADNJO CEST 

IZP 

a)- upravljanje enostavnih 
strojev 

USO GRADNJA ENOSTAV- 
NIH CESTNIH OBJEK- 
TOV 

a) - cestnogradbena dela 

USO UPRAVLJALEC ROČ- 
NIH STROJEV ZA 
VZDRŽEVANJE IN 
GRADNJO CEST 

a) - upravljanje ročnih 
strojev 

SR VZDRŽEVANJE 
NADZOR CEST 
A - cestni preglednik 

IN b) - cestni preglednik - IV. 
cestar voznik - cestar stroj- 
nik - cestar asfalter 

IZP STROJNIK STROJEV b) strojnik strojev za vzdr- 
ZA VZDRŽEVANJE IN ževanje in obnovo cest 
OBNOVO CEST 
CESTNO-VZDRŽEVAL- 
NI TEHNIK 

b) cestno-vzdrževalni 
hnik 

te- 

* Gradnja, SR, gradnja 
(strojnik gradbene meha- 
nizacije) 
"Gradnja, SR, gradbinec 
(gradbeni tehnik). 
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< * 
(O cc 
O 
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O o. 

10 

uso 
uso 
SR 

IZP 

IZP 
SR 

IZP 

IZP 

MORNAR b) mornar b) mornar 
KRMAR b) krmar b) krmar 
NAVTIKA 
A - ribič -navtik 

b) ribič -navtik b) ribič -navtik 

B - ladjevodja b) ladjevodja b) ladjevodja 
C - plovbni tehnik b) plovbni tehnik b) plovbni tehnik 
PLOVBA I. b) poročnik trgovske mor- 

narice 
~5 \/i NAVTIKA i. b) prom. inž. za pomorstvo VI. 

A-prom. inženirza po- 
morstvo 

b) prom. inž. za po- 
morstvo 

PLOVBA I b) kapitan dolge plovbe 
LADIJSKO STROJNIŠ- b) ladijski strojni tehnik 
TVO 
A - ladijski strojni te- 
hnik 

b) ladijski strojni te- 
hnik 

PLOVBA III. b) pomorski strojnik 
VŠ LADIJSKO STROJNIŠ- b) inž. ladijskega strojniš- VI./1. b) inž. ladijskega 

TVO I. tva strojništva 
A - inženir ladijskega 
strojništva      
PLOVBA IV. b) pomorski strojnik t. ra- 

zreda 
11 USO-p TRANSPORTNI DELA- b) luško-transportni dela- 

VEC vec 
Program za mladostnike 
z motnjami v telesnem 
razvoju. 

12 USO LUŠKO-TRANSPORTNI b) luško-transportni mani- 
MANIPULANT pulant 

b) luško-transportni 
manipulant 

< * 
(/> -i 
< H Hi 

1 IZP 

2 IZS 

3 IZS 

STEVARD(ESA) b) stevard(esa) Nomenklatura poklicev 
za letalski promet spreje- 
ta 16/11-1981 (lOspl.zdr. 
prometa in zvez) 

LETALSKI MEHANIK 
SPECIALIST 

b) letalski mehanik specia- V. 
list 

b) letalski mehanik 
specialist 

MONTER SPECIALIST 
NOTRANJE OPREME 
LETAL 

b) monter specialist notra- V. 
nje opreme letal 

b) monter specialist 
notranje opreme letal 

Pri sestavi VIP je treba 
upoštevati 23. člen ZUI 
ter pravilnik o strokovni 
izobrazbi, izpitih in dovo- 
ljenjih za delo č lanov po- 
sadke letal (Ur. list SFRJ 
2/80) in druge pravilnike 
s področja letalskega 
prometa 

IZS LETALSKI ELEKTRO- 
MEHANIK - SPECIA- 
LIST 

IZS 

b) letalski elektromehanik V. 
specialist 

b) letalski elektrome- 
hanik specialist 

LETALSKI RADIOME- 
HANIK - SPECIALIST 

b) letalski radiomehanik V. 
specialist 

b) letalski radiome- 
hanik specialist 

IZP STAREJŠI PROMETNI 
PILOT 

b) starejši prometni pilot 

9 
F 

IZP 
IZP 

IZP 
IZP 

IZP 

PROMETNI PILOT b) prometni pilot 
STAREJŠI POKLICNI 
PILOT 

b) starejši poklicni pilot 

POKLICNI PILOT b) poklicni pilot 
PROMETNI PILOT HE- 
LIKOPTERJA 

b) prometni pilot helikop- 
terja   

POKLICNI PILOT HELI- 
KOPTERJA 

b) poklicni pilot helikop- 
terja 

OPOMBA: - V programih za usposabljanje po kon- 
čani osnovnošolski obveznosti (USO) je združeno 
več različnih del in opravil ter poklicev, ki jih ni 
možno opredeliti z enotnim strokovnim naslovom 

oziroma poklicem. Npr. USO sprevodnik za ružu je 
dela in opravila za: sprevodnika avtobusa in sprem- 
ljevalca tovornjaka. 
- V cestnoprometni usmeritvi so predvideni pro- 
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grami za usposabljanje po pridobljeni strokovni 
izobrazbi za voznike - inštruktorje in uč itelje pred- 
pisov ter program za izpopolnjevanje - dopolnjeva- 
nje znanj. Vključevanje teh programov v programsko 
zasnovo izhaja iz zakona o varnosti v cestnem pro- 
metu (Ur. list SRS št. 5/82). 
Dileme: Zakon opredeljuje te programe kot uspo- 
sabljanje, čeprav gre za več ino strokovnoteoretič - 
nih znanj in bi bilo smotrnejše oblikovati programe 
za izpopolnjevanje znanj. 
- Pri oblikovanju programske zasnove za letalsko 
usmeritev so upoštevani Nomenklatura poklicev za 

letalski promet (sprejeta 16/11-1981), pravilnik o 
strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
č lanov posadke letal (Ur. list SFRJ št. 2/80) ter drugi 
pravilniki s področ ja letalskega prometa. 
Glede na specifiko urejevanja letalskega prometa 
ter izobraževanja kadrov za njegove potrebe je 
vprašljivo vključevanje teh programov v program- 
sko zasnovo. Ob upoštevanju racionalnosti izobra- 
ževanja ostaja odprto tudi vprašanje podlage za 
izpopolnjevanje znanj pilotov. Strokovni svet PIS 
prometa in zvez meni, da je v razpravi potrebno 
predlog programske zasnove za letalsko usmeritev 
še dograditi. 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA EKONOMSKO USMERITEV 

1 SR EKONOMIJA 
A - poslovni manipu- 
lant 

b) poslovni manipulant b) poslovni manipu- 
lant 

B - prodajalec b) prodajalec IV. b) prodajalec 
C - ekonomski tehnik b) ekonomski tehnik 
Č - aranžerski tehnik b) aranžerski tehnik 

b) ekonomski tehnik 
b) aranžerski tehnik 

2 NAD TRGOVINSKI POSLO- 
VODJA 
A - trgovinski poslovo- 
dja 

b) trgovinski poslovodja b) trgovinski poslo- 
vodja 

USP TRGOVINSKO POSLO- 
VANJE 

a) manipulativna dela v bla- 
govnem prometu 

USP BANČNO POSLOVA- a) manipulativna dela v 
NJE bančnem prometu 

USP FINANČNO IN RAČU- 
NOVODSKO POSLO- 
VANJE 

a) manipulativna dela v ra- 
čunovodstvu in finančnem 
prometu 

USP ZAVAROVALNIŠKO 
POSLOVANJE 

a) manipulativna dela v za- 
varovalništvu 

IZS ŽIVILSKI IN PREHRAM- 
BENI ARTIKLI 

b) prodajalec-specialist za V. 
prodajo živilskih in pre- 
hrambenih artiklov 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo živil- 
skih in prehrambenih 
artiklov / 

8 IZS KEMIČNI IN DROGE- 
RIJSKI ARTIKLI 

b) prodajalec-specialist za V. 
prodajo kemičnih in droge- 
rijskih artiklov 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo kemič- 
nih in drogerijskih ar- 
tiklov 

9 IZS ZELEZNINA, GRADBE- 
NI MATERIAL, REPRO- 
MATERIAL, POHIŠTVO 
IN ŠPORTNA OPREMA 

b) prodajalec-specialist za V. 
prodajo železnine, gradbe- 
nega materiala, repromate- 
riala, pohištva in športne 
opreme 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo želez- 
nine, grabenega ma- 
teriala, repromateria- 
la, pohištva in šport- 
ne opreme 

tO IZS ELEKTROTEHNIČNI 
ARTIKLI, AKUSTIKA IN 
FOTOMATERIAL 

b) prodajalec-specialist za V. 
prodajo elektrotehničnih 
artiklov, akustike in foto- 
materiala 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo elek- 
trotehničnih artiklov 
akustike in fotomate- 
riala 

11 IZS AVTOMOBILI IN RE- b) prodajalec-specialist za V. 
ZERVNI DELI prodajo avtomobilov in re- 

zervnih delov 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo avto- 
mobilov in rezervnih 
delov 

12 IZS PAPIRNIŠTVO IN KNJI- 
GOTRŠKI ARTIKLI 

b) prodajalec-specialist za V. 
prodajo papirništva in knji- 
gotrških artiklov 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo papir- 
ništva in knjigotrških 
artiklov 

13 IZS TEKSTIL IN USNJE b) prodajalec-specialist za V. 
prodajo tekstila in usnja 

b) prodajalec-specia- 
list za prodajo teksti- 
la in usnja 
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14 IZP KOMERCIALA a) dela in naloge ekonom- 
skega tehnika v komercial- 
nem poslovanaju trgovin- 
skih in proizvodnih organi- 
zacij 

15 IZP FINANCE IN RAČUNO- 
VODSTVO 

a) dela in naloge ekonom- 
skega tehnika v finančnem 
poslovanju in računovod- 
stvu 

16 IZP BANČNIŠTVO a) dela in naloge ekonom- 
skega tehnika v bančnem 
poslovanju 

17 IZP ZAVAROVALNIŠTVO a) dela in naloge ekonom- 
skega tehnika v zavaroval- 
niškem poslovanju 

18 IZP ORGANIZACIJA IN 
EKONOMIKA PROI- 
ZVODNJE 

a) dela in naloge ekonom- 
skega tehnika pri organiza- 
ciji in ekonomiki proizvo- 
dnega procesa 

19 VŠ EKONOMIJA 
A - analize in planira- 
nje 

a) zahtevna dela in naloge iz 
področja analiz in planira- 
nje mednarodnih ekonom- 
skih odnosov, denarništva, 
financ in računovodstva, 
komerciale, transporta in 
logistike, turizma, organizi- 
ranosti OZD ter ekonomske 
informatike 

VI./1. a) ekonomist Strokovni naslov je eko- 
nomist. Smer programa 
se posebej navede v di- 
plomi. 

B - mednarodni eko- 
nomski odnosi 
C - denarništvo, finan- 
ce in računovodstvo 
Č - komercialna dejav- 
nost 
D - transport in logi- 
stika 
E - ekonomska infor- 
matika 
F - organiziranost or- 
ganizacij združenega 
dela 
G - turizem 

20 VIS EKONOMIJA 
A - analize in planira- 
nje 
B - mednarodni eko- 
nomski odnosi 
C - denarništvo, finan- 
ce in računovodstvo 
Č - komercialna dejav- 
nost 
D - transport in logi- 
stika 
E - ekonomska infor- 
matika 
F - organiziranost or- 
ganizacij združenega 
dela 
G - pedagoška smer 

a) zahtevnejša dela in nalo- 
ge iz področ ja analiz in pla- 
niranja, mednarodnih eko- 
nomskih odnosov, denar- 
ništva, financ in računo- 
vodstva, komerciale, tran- 
sporta in logistike, eko- 
nomske informatike, orga- 
niziranosti OZD ter vzgoje 
pedagoškega kadra v lastni 
usmeritvi 

VII./1. a) diplomirani ekono- Strokovni naslov je diplo- 
% mist mirani ekonomist. Smer 

programa je posebej na- 
vedena v diplomi. Dvole- 
ten VIS program po VŠ. 

21 IZS ANALIZE IN PLANIRA- 
NJE RAZVOJA OBČIN 

a) dela in naloge s področja VII./2. 
analize in plan razvoja 
občin 

a) dipl. ek -specialist 

22 IZS ANALIZA IN PLANIRA- 
NJE V SIS MATERIAL- 
NE PROIZVODNJE 

a) dela in naloge s področ- 
ja: analiza in plan v SIS ma- 
terialne proizvodnje 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

23 IZS ANALIZA IN PLANIRA- 
NJE V SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

a) dela in naloge s področ- 
ja: analiza in plan. v SIS 
družbenih dejavnosti 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

24 IZS TEORIJA TRGA IN CEN a) dela in naloge s področ- VII./2. 
ja: teorija trga in cen 

a) dipl. ek.-specialist 
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25 IZS PRODAJNA POLITIKA a) dela in naloge s področ- 
ja: prodajna politika 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

26 IZS RAZISKAVA TRGA a) dela in naloge s področ- 
ja: raziskava trga 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

27 

28 

IZS 

IZS 

FINANČNA POLITIKA a) dela in naloge s poročja: 
finančna politika 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

RAČUNOVODSTVO a) dela in naloge s področ- 
ja: računovodstvo 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

29 IZS PLANIRANJE IN ANALI- 
ZA POSLOVANJA 

a) dela in naloge s področ- 
ja: planiranje in analiza po- 
slovanja 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

30 IZS SAMOUPRAVNA OR- 
GANIZACIJA ZDRUŽE- 
NEGA DELA 

a) dela in naloge s področ- 
ja: samoupravna organiza- 
cija združenega dela 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

31 IZS ORGANIZACIJA INTE- 
GRIRANIH SISTEMOV 
ZDRUŽENEGA DELA 

a) dela in naloge s področ- 
ja: organizacija integrira- 
nih sistemov združenega 
dela 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

32 IZS SNOVANJE INTE- 
GRALNIH POSLOVNIH 
INFORMACIJSKIH SI- 
STEMOV 

a) dela in naloge s področ- 
ja: snovanje integralnih po- 
slovnih informacijskih si- 
stemov 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

33 IZS INVESTICIJSKA POLI- 
TIKA 

a) dela in naloge s področ- 
ja: investicijska politika 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

34 IZS EKONOMIKA TURI- 
STIČNIH ORGANIZACIJ 

a) dela in naloge s področ- 
ja: ekonomika turističnih 
organizacij 

VII./2. a) dipl. ek.-speicalist 

35 IZS DRUŽBENE DEJAVNO- 
STI V SAMOUPRAV- 
NEM SISTEMU 

a) dela in naloge s področ- 
ja:, družbene dejavnosti v 
samoupravnem sistemu 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

36 IZS DRUŽBENI PRIHODKI 
V SAMOUPRAVNEM 
SISTEMU 

a) dela in naloge s področ- 
ja: družbeni prihodki v sa- 
moupravnem sistemu 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

37 IZS UPRAVLJANJE PROI- a) dela in naloge s področ- 
ZVODNJE ja: upravljanje proizvodnje 

38 IZS 

IZS 

't, IZS 

<iif>}om 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

INFORMACIJSKO- 
UPRAVLJALSKI 
STEMI 

a) dela in naloge s področ- 
Sl- ja: indformacijsko-uprav- 

Ijalski sistemi 
VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

KVANTITATIVNE ME- 
TODE V PROIZVODNI 
POLITIKI 

a) dela in naloge s področ- 
ja: kvantitativne metode v 
proizvodni politiki 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

POSLOVANJE V ME- 
DNARODNEM GOSPO- 
DARSKEM SODELO- 
VANJU 

a) dela in naloge s področ- 
ja: poslovanje v mednaro- 
dnem gospodarskem sode- 
lovanju 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

41 IZS 

42 IZS 

RAZVITEJŠE OBLIKE 
GOSPODARSKEGA 
SODELOVANJA S TU- 
JINO 

a) dela in naloge s področ- 
ja: razvitejše oblike gospo- 
darskega sodelovanja s tu- 
jino 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

INVESTICIJSKA DELA 
V TUJINI 

a) dela in naloge s področ- 
ja: investicijska dela v tujini 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

43 IZS EKONOMSKO PROG- 
NOZIRANJE 

a) dela in naloge s področ- 
ja: ekonomsko prognozira- 
nje 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

44 IZS RAZVOJNO-TRŽNO 
NAČRTOVANJE IN VO- 
DENJE PROIZVODOV 

a) dela in naloge s področ- 
ja: razvoj no-tržno načrto- 
vanje in vodenje proizvo- 
dov 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

45 IZS ORGANIZIRANJE PRO- 
JEKTOV V OZD 

a) dela in naloge s področ- 
ja: organiziranje projektov 
v OZD 

VII./2T a) dipl. ek.-specialist 

46 IZS RAZVOJ IZDELKOV a) dela in naloge s področ- 
ja: razvoj izdelkov 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

46 priloga poročevalca 



g3 

47 IZS DISTRIBUCIJA IZDEL- 
KOV 

a) dela in naloge s področ- VII./2. 
ja: distribucija izdelkov 

a) dipl. ek.-specialist 

48 IZS KOMUNICIRANJE S 
TRŽIŠČEM 

a) dela in naloge s področ- 
ja: komuniciranje s trži- 
ščem 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

49 IZS STATISTIKA a) dela in naloge s področ- 
ja: statistike 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

50 IZS ZUNANJA TRGOVINA a) dela in naloge s področ- 
ja: zunanja trgovina 

VII./2. a) dipl. ek.-specialist 

MAG EKONOMSKA ANALIZA 
IN DRUŽBENO PLANI- 
RANJE 

a) dela in naloge magistra 
za področ je ekonomskih 
analiz in družbenega plani- 
ranja 

VII./2. a) magister ekono- 
mije 

52 MAG ANALIZA MEDNARO- 
DNIH EKONOMSKIH 
ODNOSOV 

a) dela in naloge magistra 
za področ je mednarodnih 
ekonomskih odnosov 

VII./2. a) magister mednaro- 
dne ekonomije 

53 MAG POSLOVNA POLITIKA 
IN ORGANIZACIJA 

a) dela in naloge magistra 
za področje poslovne poli- 
tike in organizacije 

VII./2. a) magister poslovne ; organizacije 

54 MAG EKONOMSKA INFOR- 
MATIKA 

a) dela in naloge magistra 
za področje ekonomske in- 
formatike 

VII./2. a) magister ekonom- 
ske informatike 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM 
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USO POMOŽNA GOSTIN- b) kuharski pomočnik 
SKO TURISTIČNA a) - splošne prehrane 
DELA - malih obratov 

- pečenjar 
- solatar 
- okrepčevalnice 
b) natakarski pomočnik: 
a) - splošne strežbe 
- okrepčevalnice in ka- 
varne 
- enostavne strežbe 
- točaj 
- delilec hrane 
- prodajalec hrane 
b) receptorski pomočnik 
b) sobarica 
a) nadzornica sob 

b) - pomožni gostin- 
sko turistični delavec 

Program za usposablja- 
nje oseb z motnjami v te- 
lesnem in duševnem ra- 
zvoju. 

851' 

SR KUHARSTVO 
A - kuhar 

b) kuhar: 
a) - splošne prehrane 
- hladnih jedi 
- mastnih jedi 
- ribjih jedi 
- juh, prikuh in prilog 
- slaščic in močnatih jedi 
- družbene prehrane 
- prilagojene prehrane 
(diete) 
- gostinski mesar 
- gostinski pek 

b) - kuhar Smer A (kuharski pomoč- 
nik) se prilagaja tudi za 
slušno in govorno priza- 
dete ter za vedenjsko in 
osebnostno motene. 

B - tehnik kuharstva b) tehnik kuharstva: 
a) - splošne prehrane 
- hladnih jedi 
- domačih jedi 
•- za pripravo jedi pred 
gosti 
- vodja kuhinje 
- vodja kuhinje prilagoje- 
ne prehrane 
- kuharski blagajnik 
- vodja gostišča 

b) - kuharski tehnik Pod določenimi pogoji se 
vključuje v program živil- 
ske tehnologije (PIS 

oz. uč itelj 
in sicer iz 

smeri B - tehnik kuhar- 
stva. 

agroživilstvo) 02 
kuharstva VS, in 

SR STREŽBA 
A - natakar 

b) natakar: 
a) - splošna strežba 
- vodja točilnice 
- na prevoznih sredstvih 
- mešalec pijač 

b) - natakar 
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B - tehnik strežbe b) tehnik strežbe, 
a) - zahtevna strežba 
- mešalec pijač 
- vodja strežbe 
- na prevoznih sredstvih 

b) - tehnik strežbe 

SR TURISTIČNA DELA 
A - gostinsko-turistični 
tehnik 

Pod določenimi pogoji se 
vključuje v program eko- 
nomija VŠ v ek. usmer. 
(turistična smer), in sicer 
iz smeri B - tehnik 
strežbe. 

b) gostinski tehnik: 
a) - vodja poslovne enote 
- receptor 
- gostinska gospodinja 
- gospodar 
- blagajnik 
- nadzornik gostinskega 
poslovanja 
b) turistični tehnik: 
a) - posredovalec turistič - 
nih storitev 
- vodja poslovne enote 
- vodja recepcije 
- vodnik turističnih skupin 

b) - gostinsko- 
turistični tehnik 

Pod določenimi pogoji se 
vključujejo v program 
ekonomija VŠ (turistična 
smer). 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA ZDRAVSTVENO USMERITEV 
< 
z iu > 
H <0 > 
< cc 
G M 

SR 

USP 

IZP 
IZP 
IZP 

7/1 USP 

7/2 USP 

ZDRAVSTVENO VAR- 
STVO 
A - bolničar 

a) oskrba in nega bolnika III. b) bolničar 

B - zdravstveni tehnik 

Programska zasnova je 
izdelana na osnovi uskla- 
jevanja z zakonom o 
zdravstvenem varstvu 
(Ur. list, SRS, št. 1/80), s 
pravilnikom o pripravniš- 
tvu in strokovnih izpitih 
zdravstvenih delavcev 
(Ur I. SRS, št. 16/82), 
pravilnikom o specializa- 
ciji na področju zdrav- 
stvenega varstva (Ur. list 
SRS, št. 16/82) zakonom 
o strokovnih naslovih in 
akademskih stopnjah 
(Ur. I. SFRJ, št. 13/63) in 
zakonom o strokovnih 
naslovih (Ur. I. SRS, št. 
21/71), oziroma je Repu- 
bliški komite za zdrav- 
stveno in socialno var- 
stvo SRS ugotovil potre- 
be in predlagal spre- 
membe nazivov (dopis št. 
117-1/82zdne 2/4-1982). 

a) nega bolnika, oskrba va- 
rovanca, izvajanje nalog pri 
obravnavi bolnika in varo- 
vanca 

b) zdravstveni tehnik 

BOLNIČAR a) bolničar 
-IZP BOLNIČAR - KOPALI- 

ŠKI DELAVEC 
b) bolničar - kopališki de- 
lavec 

b) bolničar - kopali- 
ški delavec 

BOLNIČAR - MASER b) bolničar - maser 
BOLNIČAR - PEDIKER b) bolničar - pediker 

b) bolničar - maser 

VOZNIK 
VOZILA 

REŠILNEGA b) voznik rešilnega vozila 
b) bolničar - pediker 
b) voznik rešilnega 
vozila 

Podlaga: IZP - voznik av- 
tobusa (D) v cestnopro- 
metni usmeritvi. 

ZDRAVSTVENI TEHNIK 
B.OLNIŠNIČNEGA IN 
AMBULANTNO SPE- 

CIALISTIČNEGA 
ZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA 

b) zdravstveni tehnik - bol- 
nišničnega in ambulantno 
specialističnega zdravstve- 
nega varstva 

ZDRAVSTVENI TEHNIK 
OSNOVNEGA ZDRAV- 
STVENEGA VARSTVA 

b) zdravstveni tehnik 
osnovnega zdravstvenega 
varstva 
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g3 

7/3 USP 

7/4 USP 

8 IZS 

9 VŠ 

10/1 USP 

10/2 USP 

10/3* USP 

10/4 USP 

10/5 USP 

11/1, IZS 
2,3,.. 

12 VIS 

13 USP 
14 MAG 

15/1, IZS 
2,3,.. 

16 VŠ 

17 USP 
18/1, IZS 
2,3,.. 

19 VŠ 

ZDRAVSTVENI TEHNIK 
ZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA OTROK 

b) zdravstveni tehnik zdrav- 
stvenega varstva otrok 

ZDRAVSTVENI TEHNIK 
ZOBOZDRAVSTVENE- 
GA VARSTVA 

b) zdravstveni tehnik zo- 
bozdravstvenega varstva 

ZDRAVSTVENI TEHNIK 
- BABICA 

a) izvajanje del in nalog v 
porodniških oddelkih 

b) zdravstveni tehnik 
- babica 

IN ZDRAVLJENJE 
NEGA 
A - zdravstveni tera- 
pevt 

a) opravljanje del in nalog 
na področju splošne in 
specialne nege bolnika ter 
preventivne dejavnosti 

VI./1. a) zdravstveni tera- 
pevt 

ZDRAVSTVEN! TERA- 
PEVT BOLNIŠNIČNE- 
GA IN AMBULANTNO 

SPECIALISTIČNEGA 
ZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA 

b) zdravstveni terapevt bol- 
nišničnega in ambulantno 
specialističnega zdravstve- 
nega varstva 

ZDRAVSTVENI TERA- 
PEVT OSNOVNEGA 

ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

b) zdravstveni terapevt 
osnovnega zdravstvenega 
varstva 

ZDRAVSTVENI TERA- 
PEVT INSTRUMENTI- 
RANJA 

b) zdravstveni terapevt in- 
strumentiranja 

ZDRAVSTVENI TERA- 
PEVT ZOBOZDRAV- 
STVENE PREVENTIVE 

b) zdravstveni terapevt zo- 
bozdravstvene preventive 

ZDRAVSTVENI TERA- 
PEVT ANESTEZIJE IN 
INTENZIVNE TERAPIJE 

b) zdravstveni terapevt 
anestezije in intenzivne te- 
rapije 

SPECIALIZACIJE NA 
VIŠJI STOPNJI ZDRAV- 
STVENEGA VARSTVA 

a) specializirana, zelo za- 
htevna dela ožje specialno- 
sti na področju zdravstve- 
nega varstva 

VI./2. a) zdravstveni tera- Po posebnem seznamu 
pevt za... (še ni opredeljeno). 

ZDRAVSTVENO VAR- 
STVO - ZDRAVLJENJE 
A - zdravnik 

a) izvajanje in spremljanje 
ukrepov za utrjevanje in 
ohranjevanje zdravja, za 
preprečevanje obolenj in 
poškodb, za zgodnje odkri- 
vanje bolezni, za pravoča- 
sno zdravljenje ter rehabili- 
tacijo obolelih in poškodo- 
vanih 

V1I./1. a) zdravnik 

ZDRAVNIK b) zdravnik 
MAGISTERIJ V ZDRAV- 
STVU 
A - magister zdravstva 

b) magister zdravstva VII./2. a) magister zdravstva 

ZDRAVNIK SPECIA- 
LIST... 

a) izvajanje visoko strokov- 
nih del pri specialnih stro- 
kovnih in zahtevnih nalo- 
gah na področju zdravstve- 
nega varstva 

VII./2. a) zdravnik specia- Po posebnem seznamu 
list... (še ni opredeljeno). 

FIZIOTERAPIJA 
A - fizioterapevt 

a) organiziranje, izvajanje VI./! 
in doziranje fizioterapevt- 
skega programa. Spremlja- 
nje uspešnosti in ocenjeva- 
nja varovančeve sposobno- 
sti z dokumentiranjem 

a) fizioterapevt 

FIZIOTERAPEVT b) fizioterapevt 
SPECIALIZACIJE NA 
VIŠJI STOPNJI ZA FI- 
ZIOTERAPIJO 

a) specializirana, zelo za- 
htevna dela ožje specialno- 
sti na področju fizioterapije 

VI./2. a) fizioterapevt za... Po posebnem seznamu 
(še ni opredeljeno). 

DELOVNA TERAPIJA 
A - delovni terapevt 

a) izvajanje, doziranje, or- VI./1. 
ganiziranje in nadziranje 
delovne terapije na po- 
droč ju medicinske, profe- 

a) delovni terapevt 
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sionalne in socialne reha- 
bilitacije 

20 USP DELOVNI TERAPEVT b) delovni terapevt 
21/1, IZS SPECIALIZACIJE NA 
2,3,.. VIŠJI STOPNJI ZA DE- 

LOVNO TERAPIJO 

a) specializirana, zelo za- 
htevna dela ožje specialno- 
sti na področju delovne te- 
rapije 

VI./2. a) delovni terapevt Po posebnem seznamu 
za... (še ni opredeljeno). 

22 VŠ RADIOLOGIJA 
A - radiološki inženir 

a) dela in naloge s področja 
radiologije:'zaščita okolja 
pred radiacijo, radiološka 
diagnostika, radiološka te- 
rapija 

VI./1. a) radiološki inženir 

23/1 USP 

23/2 USP 

INŽENIR RADIOLOŠKE 
DIAGNOSTIKE 

b) inženir radiološke diag- 
nostike 

INŽENIR 
PIJE 

RADIOTERA- b) inženir radioterapije 

23/3 USP 

23/4 USP 

24/1, IZS 
2,3,.. 

25 VŠ 

INŽENIR NUKLEARNO 
MEDICINSKIH STORI- 
TEV 

b) inženir nuklearno medi- 
cinskih storitev 

INŽENIR ZAŠČITE 
OKOLJA PRED SEVA- 
NJEM 

b) inženir zaščite 
pred sevanjem 

okolja 

SPECIALIZACIJE NA 
VIŠJI STOPNJI ZA RA- 
DIOLOGIJO 

a) specializirana, zelo za- 
htevna dela ožje specialno- 
sti na področ ju radiologije 

VI./2. a) radiološki inženir Po posebnem seznamu 
(še ni opredeljeno). 

SANITARNO DELO 
A - sanitarni inženir 

a) izvajanje, organiziranje 
in nadziranje dela na po- 
droč ju splošne higiene in 
na specialnih področjih hi- 
giene in epidemiologije; 
izvajanje sanitarno inšpek- 
cijskega nadzorstva. 

VI./1. a) sanitarni inženir 

26 USP SANITARNI INŽENIR b) sanitarni inženir 
27/1, IZS 
2,3,.. 

28 SR 

29 USP 
30 VŠ 

31 USP 

32/1, IZS 
2,3,.. 

33 VIS 

SPECIALIZACIJE NA 
VIŠJI STOPNJI ZA SA- 
NITARNO DELO 

a) specializirana, zelo za- 
htevna dela ožje specialno- 
sti na področju sanitarnega 
dela 

VI./2. a) sanitarni 
za... 

Po posebnem seznamu 
(še ni opredeljeno). 

ZOBOTEHNIČNA DELA 
A - zobotehnik 

a) opravljanje del in nalog V. 
na področ ju snemne in fik- 
sne protetike 

b) zobotehnik 

ZOBOTEHNIK b) zobotehnik 
ZOBNA PROTETIKA 
A - inženir zobne pro- 
tetike 

a) izvajanje del in nalog na 
področju ortodontije, mak- 
silofacialne in travmatolo- 
ške zobne protetike 

VI./1. a) inženir zobne pro- 
tetike 

INŽENIR ZOBNE PRO- 
TETIKE 

b) inženir zobne protetike 

SPECIALIZACIJE NA 
VIŠJI STOPNJI ZOBO- 
ZDRAVSTVA 

a) specializirana, zelo za- VI./2. 
htevna dela ožje specialno- 
sti na področju zobozdrav- 
stva 

a) inženir zobne pro- 
tetike za... 

Po posebnem seznamu 
(še ni opredeljeno). 

ZOBOZDRAVSTVO 
A - zobozdravnik 

a) izvajanje in spremljanje 
ukrepov na področju zo- 
bozdravstvenega varstva 
prebivalstva, odkrivanje, 
zdravljenje in izvajanje re- 
habilitacije s področja oro- 
facialnega sistema 

Vll./I. a) zobozdravnik 

34 USP ZOBOZDRAVNIK b) zobozdravnik 
35 MAG 

36/1, IZS 
2,3,.. 

MAGISTERIJ V ZO- b) magister zobozdravstva VII./2. 
BOZDRAVSTVU 
A - magister zoboz- 
dravstva 

a) magister zoboz- 
dravstva 

ZOBOZDRAVNIK SPE- 
CIALIST 

a) izvajanje visoko strokov- VII./2. 
nih del pri specialnih stro- 

a) zobozdravnik - 
specialist... 

Po posebnem seznamu 
(še ni opredeljeno). 
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g3 

37 SR 

38 USP 

39/1 USP 

39/2 USP 

39/3 USP 

39/4 USP 

39/5 USP 

41 USP 

42 VIS 

43 USP 

44 MAG 

46 USP 

47 MAG 

kovnih in zahtevnih nalo- 
gah na področju zoboz- 
dravstva 

LABORATORIJSKO 
DELO V ZDRAVSTVU 
A - laborant 

a) opravljanje del in nalog 
na področ ju laboratorijske 
dejavnosti 

b) laborant v zdrav- 
stvu 

B - laboratorijski te- 
hnik 

a) dela in naloge na po- 
droč ju klinično-kemičnih 
analiz, osnovnih hematolo- 
ških, urinskih analiz in ana- 
liz biata 

b) laboratorijski te- 
hnik 

LABORANT V ZDRAV- 
STVU 

a) dela in naloge na po- 
droč ju laboratorijskih in 
sanitarnih del v zdravstvu 

LABORATORIJSKI TE- 
HNIK KLINIČNE BIOKE- 
MIJE 

b) laboratorijski tehnik kli- 
nične biokemije 

LABORATORIJSKI TE- 
HNIK CITOLOGIJE IN 
HISTOLOGIJE 

b) laboratorijski tehnik ci- 
tologije in histologije 

LABORATORIJSKI TE- 
HNIK TRANSFUZIOLO- 
GIJE 

b) laboratorijski tehnik 
transfuziologije 

LABORATORIJSKI TE- 
HNIK RADIOKEMIJE 

b) laboratorijski tehnik ra- 
diokemije 

LABORATORIJSKI TE- 
HNIK MIKROBIOLO- 
GIJE 

b) laboratorijski tehnik mi- 
krobiologije 

INŽENIR MEDICINSKE 
BIOKEMIJE 

a) zelo zahtevna dela na 
področ ju: 
- klinične biokemije 
- citologije in histologije 
- transfuziologije 
- radiokemije 
- mikrobiologije 

ZDRAVSTVENA VZGO- 
JA, ORGANIZACIJA IN 
SVETOVANJE 
A - diplomirani zdrav- 
stveni pedagog 

a) izvajanje zdravstvene 
vzgoje in prosvetljevanje 
na področ ju zdravstvenega 
varstva in poučevanje teo- 
retičnih in znanstvenih vse- 
bin, poučevanje zdravstve- 
ne vzgoje v usmerjenem 
izobraž. 

VIL/1. a) diplomirani zdrav- 
stveni pedagog 

Dvoleten VIS program po 
VŠ programu. 

B - diplomirani organi- 
zator dela v zdravstvu 

a) organizacija, planiranje, 
preverjanje dela ter prou- 
čevanje organizacije dela 
na področju zdravstvenega 
varstva 

VII./1. a) dipl. organizator 
dela v zdravstvu 

C - diplomirani socio- 
terapevtski svetovalec 

a) izvajanje skupinske so- VII./1. 
cioterapije 

a) dipl. sociotera- 
pevtski svetovalec 

DIPLOMIRANI ZDRAV- 
STVENI PEDAGOG 

diplomirani zdravstveni pe- 
dagog 

MAGISTERIJ IZ 
ZDRAVSTVENE 

VZGOJE 
A - magister zdrav- 
stvene vzgoje 

b) magister zdravstvene VII./2. 
vzgoje 

a) magister zdrav- 
stvene vzgoje 

DIPLOMIRANI ORGA- 
NIZATOR DELA V 
ZDRAVSTVU 

b) diplomirani organizator 
dela v zdravstvu 

MAGISTERIJ IZ ORGA- 
NIZACIJE ZDRAVSTVA 
A - magister organiza- 
cije zdravstva 

b) magister organizacije VII./2. 
zdravstva 

a) magister organiza- 
cije zdravst. 
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USP DIPLOMIRANI SOCIO- 
TERAPEVTSKI SVETO- 
VALEC 

b) diplomirani sociotera- 
pevtski svetovalec 

50 MAG MAGISTERIJ IZ SKU- 
PINSKE SOCIOTERA- 
PIJE 
A - magister skupinske 
socioterapije 

b) magister skupinske so- 
cioterapije 

VIL/2. a) magister skupin- 
ske socioterapije 

51/1, IZS (INT) SPECIALIZACIJE IMA 
2,3,.. VISOKI STOPNJI V 

ZDRAVSTVU, OBLIKO- 
VANE INTERDISCIPLI- 
NARNO 

a) specializirana, visoko za- 
htevna dela na področ ju 
nuklearne medicinske te- 
hnologije, klinične psiholo- 
gije itd. 

VII./2. a) specialist... Po posebnem seznamu 
(še ni opredeljeno). 

OPOMBA: - VIP v farmaciji vključuje PIS za kemijo, farma- 
cijo, gumarstvo in nekovine, farmacevtska usmeritev, in 
sicer za farmacevtskega delavca, upravljalca farmacevt- 
skih naprav, farmacevtskega procesničarja, farmacevt- 
skega tehnika, inženirja farmacije, inženirja biokemije, 
dipl. inž. farmacije in magistra farmacije (programi za 
pridobitev izobrazbe, za usposabljanje in izpopolnjeva- 
nje). 
- Program za pridobitev izobrazbe za inženirja medicin- 
ske biokemije je prav tako vključen kot posebna smer v 
farmacevtski usmeritvi VIP št. 6, VŠ, farmacevtska dejav- 
nost. Odprto ostaja vprašanje nadgradnje (vertikalne pre- 
hodnosti) tega programa. 

- Med 8 programi za specializacijo, katerih absolvente 
zaposluje zdravstvo, jih 7 vključuje programska zasnova 
farmacevtske usmeritve (PIS za KFGN); to so: preizkuša- 
nje zdravil, oblikovanje zdravil, biofarmacija, klinična far- 
macija, sanitarna kemija, toksikološka kemija, radiofarma- 
cija. Program specializacije iz medicinske biokemije pa bo 
vključen v zdravstveno usmeritev. Odprto ostaja vprašanje 
vseh 8 VIP za specializacijo, ki naj se po mnenju strokov- 
nega sveta PIS za zdravstveno usmeritev vključ ijo v celoti 
v eno samo usmeritev glede na to, kam sodi farmacija (v 
kateri PIS) in glede na ustrezni pravilnik o specializaciji. 
Izvajalec je farmacija (FNT), uporabnik pa zdravstvo. 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA KULTURO 
K C I- H C 
30 
7C. 
> 

SR GLASBA 
A - glasbenik splošne 
smeri 

a) - vodja glasbenih sku- 
pin 
- zborovski pevec 
- strokovni delavec v glas- 
benih ustanovah 

b) glasbenik splošne 
smeri 

Del in nalog oziroma po- 
klicev ni mogoče točno 
opredeliti, ker nomenkla- 
tura za področje kulture 
še ni izdelana. 

B - solopevec, instru- 
mentalist 

b) - solopevec 
- zborovski pevec 
- pianist 
- harfist 
- violinist 
- violist 
- čeiist 
- kontrabasist 
- flavtist 
- klarinetist 
- oboist 
- fagotist 
- hornist 
- trobentač 
- pozavnist 
- tubist 
- kitarist 
- harmonikar 
- saksofonist 
- tolkalec 

b) solopevec 
b) instrumentalist (z 
navedbo instru- 
menta) 

IZS HARMONIKA specialist za harmoniko - instrumentalist, 
specialist (harmo- 
nika) 

VŠ SOLOPETJE 
A - solopevec 

b) - glasbenik solopevec VI./1. a) glasbenik (solope- 
vec) 

VIS SOLOPETJE 
A - akademski glasbe- 
nik solopevec 

b) - akademski glasbenik 
- solopevec 
b - profesionalni zborov- 
ski pevec 
a) - uč itelj solopetja 

VII./1. a) akademski glasbe- 
nik (solopevec) 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 

IZS SOLOPETJE solopevec specialist VII./2. - solopevec specia- 
list 

Opomba: VIP št. 6, 8,10, 
12,14,15, vključujejo ob- 
vezne izbirne predmete. 
Izbirni predmet pomeni 
glavni predmet (instru- 
ment) in je izhodišče za 
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2 3 S3 

7 IZS 

11 IZS 

12 VIS 

13 IZS 

14 VŠ 

15 VIS 

16 IZS 

17 VŠ 

preizkus stopnje umetni- 
ške nadarjenosti in spo- 
sobnosti. 

6 VŠ KLAVIR, ORGLE, HAR- 
FA, ČEMBALO, TOL- 
KALA 
A - klavir, orgle, harfa, 
čembalo, tolkala 

b) - glasbenik (klavir, or- 
gle, harfa, tolkala, čem- 
balo) 
a) - uč itelj navedenih glas- 
bil 

VI./1. a) glasbenik (z na- 
vedbo instrumenta) 

TOLKALA - glasbenik specialist (tol- 
kala) 

V1./2. - glasbenik specia- 
list tolkala 

8 VIS KLAVIR, ORGLE, HAR- 
FA, ČEMBALO 
A- klavir,orgle,harfa, 
čembalo 

b) - akademski glasbenik 
(klavir, orgle, harfa, čem- 
balo) 
a) - uč itelj navedenih glas- 
bil korepetitor 

VII./1. a) akademski glasbe- 
nik (z navedbo in- 
strumenta) 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 

9 IZS KLAVIR, ORGLE, HAR- 
FA, ČEMBALO 

- akademski glasbenik 
specialist (klavir, orgle, 
harfa, čembalo) 

VII./2. - akademski glasbe- 
nik specialist (z na- 
vedbo instrumenta) 

10 VŠ GODALA 
A - violina, viola, vio- 
lončelo, kontrabas, ki- 
tara 

b) - glasbenik (violina, vio- 
la, violončelo, kontrabas, 
kitara) 
a) - uč itelj navedenih glas- 
bil 

VI./1. a) glasbenik (z na- 
vedbo instrumenta) 

KITARA - glasbenik specialist (ki- 
tara) 

VI./2. - glasbenik 
list (kitara) 

specia- 

GODALA 
A - violina, viola, vio- 
lončelo, kontrabas 

b) - akademski glasbenik 
(violina, viola, violončelo, 
kontrabas) 
a) - uč itelj navedenih glas- 
bil 

VIL/1. a) akademski glasbe- 
nik (z navedbo in- 
strumenta) 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 

GODALA (VIOLINA, 
VIOLA, VIOLONČELO, 
KONTRABAS) 

- akademski glasbenik 
specialist (violina, viola, 
violončelo, kontrabas) 

VII./2. - akademski glasbe- 
nik specialist (z na- 
vedbo instrumenta) 

PIHALA IN TROBILA 
A - flavta, oboa, klari- 
net, fagot, rog, troben- 
ta, pozavna, tuba 

b) - glasbenik (flavta, 
oboa, klarinet, fagot, rog, 
trobenta, pozavna, tuba 
a) - uč itelj navedenih glas- 
bil 

VI./1. a) glasbenik (z na- 
vedbo instrumenta) 

PIHALA IN TROBILA 
A - flavta, oboa, klari- 
net, fagot, rog, troben- 
ta, pozavna, tuba 

b) - akademski glasbenik 
(flavta, oboa, klarinet, fa- 
got, rog, trobenta, pozav- 
na, tuba) 
a) - uč itelj navedenih glas- 
bil 

VII./1. a) akademski glasbe- 
nik (z navedbo in- 
strumenta) 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 

PIHALA IN TROBILA 
(flavta, oboa, klarinet, 
fagot, rog, trobenta, 
pozavna, tuba) 

- akademski glasbenik 
specialist (flavta, oboa, kla- 
rinet, fagot, rog, trobenta, 
pozavna, tuba) 

VIL/2. - akademski glasbe- 
nik specialist (z na- 
vedbo instrumenta) 

DIRIGIRANJE 
A - dirigent 

b) - dirigent zborovodja VI./1. a) glasbenik (diri- 
gent)   

18 IZS DIRIGIRANJE - zborovodja specialist VI./2. - dirigent specialist 
19 VIS 

20 IZS 

21 MAG 

22 VIS 

DIRIGIRANJE 
A - akademski glasbe- 
nik-dirigent 

b) - akademski glasbenik 
dirigent 
a) - uč itelj dirigiranja in 
zborovodstva 

VIL/1. a) akademski glasbe- 
nik (dirigent) 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 

DIRIGIRANJE 
S 

- akademski glasbenik 
specialist za dirigiranje 

VII./2. - akademski glasbe- 
nik - dirigent specia- 
list 

SOLOPETJE, IN- 
STRUM., DIRIGIRANJE 

b) - mag. spec. metodike 
b) - mag. teorije izvajalske 
prakse   

KOMPOZICIJA IN 
GLASBENA TEORUA 
A - akademski glasbe- 
nik - komponist 

b) - komponist 
a) - uč itelj teoretičnih 
glasbenih predmetov 
a) r glasbeni redaktor 
aj - glasbeni producent  

VIL/2. a) magister (z naved- 
bo skupine izb. pred- 
metov)   

VIL/1. a) akademski glasbe- 
nik (komponist) 
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23 MAG 

24 IZS 

25 VIS 

26 MAG 

27 VIS 

KOMPOZICIJA IN 
GLASBENA TEORIJA 

b) - magister kompozicije 
in glasbene teorije 

VIL/2. a) mag. kompozicije 
in glasbene teorije 

KOMPOZICIJA - komponist specialist VII./2. - akademski glasbe- 
nik - komponist spe- 
cialist 

GLASBENA PEDAGO- 
GIKA 
A - profesor glasbe 

a) - glasbeni animator VII./1. 
a) - uč itelj nauka o glasbi 
in predšolske glasbene 
vzgoje v glasbenih šolah 
a) - učitelj umetnostne 
vzgoje (glasbeni del) 
a) - uč itelj glasbene vzgo- 
je v VIP SR pedagoške 
usmeritve 
a) - uč itelj glasbene vzgo- 
je v osnovni šoli 

a) profesor glasbe 

GLASBENA PEDAGO- 
GIKA 

b) - magister glasbene pe- VII./2. 
dagogike 

a) mag. glasbene pe- 
dagogike 

MUZIKOLOGIJA 
A - pedagoška 

b) - profesor muzikologije VII./1. a) prof. muzikologije 

B - nepedagoška b) - dipl. muzikolog VII./1. a) dipl. muzikolog Enopredmetno ali dvo- 
predmetno. 

29 
MAG 
SR 

MUZIKOLOGIJA b) - mag. muzikologije VII./2. a) mag. muzikologije 
PLES 
A - plesalec 

b) - plesalec v baletnem in V. b) plesalec 
drugem plesnem ansamblu 

30 VŠ PLES 
A - plesalec 
B - koreograf 
C - plesni pedagog 

b) - plesalec 
b) - koreograf 
b) - plesni pedagog 

VI./1. a) plesalec (z naved- 
bo smeri) 

Program je namenjen 
udeležencem z delovnimi 
in življenjskimi izkuš- 
njami. 

31 SR OBLIKOVANJE 
A - industrijski obliko- 
valec 
B - grafični oblikovalec 
C - modni oblikovalec 

b) - industrijski oblikova- 
lec 
b) - grafič ni oblikovalec 
b) - modni oblikovalec 

b) industrijski oblikovalec 
b) grafični oblikova- 
lec 
b) modni oblikovalec 

32 VIS OBLIKOVANJE 
A - industrijsko obliko- 
vanje 

b) industrijski oblikovalec VII./1. a) diplomirani obliko- 
valec 

B - vizualne komunika- 
cije 

b) vizualne komunikacije VIL/1. (z navedbo smeri) 

C - unikatno oblikova- 
nje 

b) unikatno oblikovanje VIL/1. 

33 MAG MAGISTER OBLIKO- 
VANJA 

b) magister oblikovanja VIL/2. a) mag. oblikovanja 

34 IZS SPECIALIST OBLIKO- 
VANJA 

specialist oblikovanja VIL/2. - dipl. inž. specialist 
oblikovanja 

34 VIP je namenjen ka- 
drom z visoko izobrazbo, 
ki se želijo usposobiti za 
dodatno oblikovanje 
oblikov. sposobnosti na 
področju matične stroke. 

35 VIS 

36 

38 

39 

IZS 

MAG 

VIS 

KIPARSTVO 
A - kiparstvo 

b) akademski kipar VIL/1. a) akademski kipar 

B - restavratorstvo a) akademski kipar (resta- VIL/1, 
vrator) 

(z navedbo smeri) 

AKADEMSKI 
SPECIALIST 

KIPAR - akademski kipar specia- VIL/2, 
list 

- akademski kipar 
specialist 

37 VIS LIKOVNA PEDAGO- b) profesor likovne vzgoje VII./1. 
GIKA 
A - likovna pedagogika 
LIKOVNA 
GIKA 

PEDAGO- b) magister likovne vzgoje VIL/2. 

a) prof. likovne 
vzgoje 

a) mag. likovne 
vzgoje 

GRAFIKA 
A - grafika 

b) akademski grafik VIL/1. a) akademski grafik 

B - restavratorstvo a) akademski grafik (resta- VII./1. 
vrator) 

(z navedbo smeri) 
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40 

41 

45 

48 

51 

53 

54 

57 

61 

IZS 

VIS 

SR 

SR 

VŠ 

52 VIS:INT 

MAG 

IZS 

VIS 

60 VŠ 

VIS 

AKADEMSKI GRAFIK - - akademski grafik - spe- VII./2. - akademski grafik - 
SPECIALIST cialist specialist  

VII./1. a) akademski slikar SLIKARSTVO 
A - slikarstvo 

b) akademski slikar 

B - scenografija in ko- a) akademski slikar (sceno- VII./1. (z navedbo smeri) 
stumografija graf, kostumograf)  
C - restavratorstvo a) akademski slikar (resta- VII./1. 

vrator) 
42 IZS AKADEMSKI SLIKAR - akademski slikar specia- VII./2. - akademski slikar 

SPECIALIST list ___*  specialist  
44 IZS KONSERVIRANJE iN - konservator in restavra- VII./2 - konservator in re- 

RESTAVRIRANJE LI- tor specialist stavrator specialist 
KOVNIH UMETNIN   
FOTOGRAFIJA 
A - fotograf 

b) fotograf V. b) fotograf 

46 VIS INT DIPLOMIRANI INŽENIR b) dipl. inž. urejanja krajine VII./1. a) dipl. inž. urejanja 
UREJANJA KRAJINE Najine 
A - dipl. inž. urejanja 
krajine    

47 MAG MAGISTER KRAJIN- b) mag. krajinske arhitek- VII./2. a) mag. krajinske ar- 
• SKE ARHITEKTURE ture hitekture   

SPLOŠNI KULTURNI b) knjižničar, knjigar 
A - knjižničar, knjigar 

V. b) knjižničar, knjigar 

B - organizator kultur- a) organizator kulturnega V. 
nega življenja življenja, posredovalec kul- 

turnih prireditev, muzejski 
referent, galerijski referent, 
arhivski referent 

b) organizator kultur- 
nega življenja 

49 IZP VIŠJI MUZEJSKI REFE- - višji muzejski referent 
RENT 

50 IZP VIŠJI GALERIJSKI RE- 
FERENT 

višji galerijski referent 

~ KNJIŽNIČARSTVO 
A - knjižničarstvo 

b) višji knjižničar VI./1. a) višji knjižničar - Vezave s še eno smerjo 
(in...) vVIPzadružboslovno-je- 

zikovno področje, Vš, 
VI/1. 

BIBLIOTEKARSTVO 
A - bibliotekarstvo 

b) diplomirani bibliotekar VI./1. a) dipl. bibliotekar 

MAGISTER BIBLIOTE- b) magister bibliotekarstva VII./2. a) mag. bibliotekar- 
KARSTVA stva 
BIBLIOTEKARSTVO - diplomirani bibliotekar VII./2. - dipl. bibliotekar 

specialist specialist 
55 vš ORGANIZATOR KUL- b) organizator kulturnega VI./1. a) organizator kultur- Program je namenjen 

TURNEGA ŽIVLJENJA življenja nega življenja udeležencem z delovnimi 
A - organizator kultur- življenjskimi izkuš- 
nega življenja     n)ami.   

56 IZP ORGANIZIRANJE KUL- - organizator kulturnega 
TURNEGA ŽIVLJENJA življenja 
IN POSREDOVANJE - posredovalec kulturnih 
KULTURNIH PRIREDI- prireditev 
TEV   
ARHEOLOGIJA 
A - arheologija 

b) - diplomirani arheolog VII./1. a) dipl. arheolog 

58 IZP VIŠJI KUSTOS ARHEO- - kustos arheolog 
LOG - višji kustos arheolog 

- kustos pedagog, arheo- 
log 
- konservator arheolog 

59 MAG MAGISTER ARHEOLO- b) - magister arheologije VII./2. a) mag. arheologije 
GIJE   
ETNOLOGIJA 
A - etnologija 

b) - etnolog VI./1. a) etnolog (in...) 

ETNOLOGIJA 
A - etnologija 

b) - diplomirani etnolog VII /1. a) dipl. etnolog Dvoleten V!S program po 
(in...) TVŠ.   
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62 IZP VIŠJI KUSTOS ETNO- 
LOG 

- kustos etnolog 
- višji kustos etnolog 
- konservator etnolog 
- kustos pedagog, etnolog 

63 MAG 

64 VIS 

65 IZP 

66 MAG 

MAGISTER ETNOLO- 
GIJE 

b) - magister etnologije II./2. a) mag. etnologije 

UMETNOSTNA ZGO- 
DOVINA 
A - pedagoška 
B - nepedagoška 

b) - profesor umetnostne 
zgodovine 
a) - prof. umet. vzgoje (lik. 
del) 
b) - dipl. umet. zgod. 

a) prof. umet. zgod. 
a) prof. umet. vzgoje 
(likovni del) 
a) dipl. umet. zgod. 

VIŠJI KUSTOS UMET- 
NOSTNE ZGODOVINE 

- dipl. um. zgod. (kustos, 
kustos pedagog, muzeo- 
log) 
- višji kustos umetnostne 
zgodovine 
- konservator 

MAGISTER UMET- 
NOSTNE ZGODOVINE 

b) - magister umetnostne VII./2. 
zgodovine (muzealstva, 
konservatorstva) 

a) mag. umet. zgod. 

67 VIS DRAMSKA IGRA IN 
UMETNIŠKA BESEDA 
A - dramska igra in 
umetniška beseda 

b) - diplomirani igralec VII./1. a) dipl. igralec 

68 VIS GLEDALIŠKA IN RA- 
DIJSKA REŽIJA 
A - gledališka in radij- 
ska režija 

b) - diplomirani gledališki VII./1. 
in radijski režiser 

a) dipl. gledališki in 
radijski režiser 

70 

71~ 

12 

VIS FILMSKA IN TELEVI- 
ZIJSKA REŽIJA 
A - filmska in televizij- 
ska režija 

VIS 

b) - diplomirani filmski in VII./1. 
televizijski režiser 

a) dipl. filmski in tele- 
vizijski režiser 

DRAMATURGIJA 
A - dramaturgija 

b)-diplomirani dramaturg VII./1. a) dipl. dramaturg 

MAG MAGISTER 
TURGIJE 

DRAMA- b) - magister dramaturgije VII./2. a) mag. dramaturgije 

VŠ FILMSKI INTVSNEMA- 
LEC 
A - filmski in TV sne- 
malec 

b)-filmski in TV snemalec VI./1. a) filmski in TV sne- 
malec 

Programa 72 in 73 sta na- 
menjena za izobraževa- 
nje udeležencev z delov- 
nimi in življenjskimi iz- 
kušnjami. 

73 VŠ FILMSKI IN TVMONTA- 
ŽER 
A - filmski in TV monta- 
že r 

b)- filmski in TVmontažer VI./1. a) filmski in TV mon- 
taže r 

OPOMBE: - Prouč iti, ali je možno nove programe za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe (ples in organizator 
kulturnega življenja) nadomestiti s programom izpopol- 
njevanja in specializacije. 
- Programa filmskega in TV snemalca in montažerja sta s 

strani uporabnikov utemeljena, prouč iti je treba možnost 
za njuno izvedbo. 
- Opredeliti je treba matičnost PIS za področje oblikova- 
nja v visokem izobraževanju v odnosu do drugih PIS, v 
katerih se tudi pojavlja oblikovanje; strokovni svet sodi, da 
je ustrezna matična PIS kultura. 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA PEDAGOŠKO USMERITEV 
< * 

>w 
O 
O 
< 
o UJ a 

SR VARUH 
A - varuh 

b) varuh predšolskih otrok b) - varuh predšol- 
skih otrok 

Postopno se ukinja SR 
program za vzgojitelja 
predšolskih otrok in se 
uvaja program za prido- 
bitev višje strokovne izo- 
brazbe. 

SR PEDAGOŠKI 
A - pedagoška smer 

b) vzgojitelj predšolskih 
otrok 

v diplomi se navede 
program, ki ga je 
učenec končal 

Program obsega 4 skupil 
ne izbirnih predmetov: 
vzgojitelj predšolskih 
otrok, razredni pouk, 
družboslovno-jezikovno 
področje, naravoslovno- 
matematično področ je. 
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VŠ VZGOJITELJ PRED- 
ŠOLSKIH OTROK 
A - vzgojitelj predšol- 
skih otrok 

- vzgojitelj 
otrok 

predšolskih VI./1. a) vzgojitelj predšol- 
skih otrok 

VŠ UČITELJ RAZREDNE- 
GA POUKA 
A - uč itelj razrednega 
pouka 

razredni uč itelj 

VŠ PREDMETNI UČITELJ 
A - glasbena vzgoja 

b) predmetni uč itelj glasbe- 
ne vzgoje in... 

VI./1. 

VI./1. 

a) razredni uč itelj 

a) predmetni učitelj 
glasbene vzgoje in... 

V okviru VIP predmetni 
pouk mora študent izbra- 
ti 2 smeri - najpogostejše 
vezave: 
- zborovodstvo, 
- zgodovina. 

B - likovna vzgoja b) predmetni uč itelj likovne . VI./1. 
vzgoje in... 

a) predmetni uč itelj 
likovne vzgoje in... 

C - telesna vzgoja b) predmetni uč itelj telesne VI./1. 
vzgoje in... 

a) predmetni uč itelj 
telesne vzgoje in... 

Dvopredmetnost je še 
odprto vprašanje. 

Č - slovenski jezik in b) predmetni uč itelj sloven- VI./1. 
književnost skega jezika in... 

a) predmetni uč itelj 
slov. jezika in... 

- Srbohrvatski jezik, 
nemški jezik, angleški je- 
zik, knjižničarstvo, 
družb.-moralna vzgoja. 
- Slovenski jezik 

D - srbohrvatski in ma- 
kedonski jezik s knji- 
ževnostjo 

b) predmetni uč itelj srbohr- 
vatskega in makedonskega 
jezika 

VI./1. a) pred. uč itelj srbo- 
hrvatskega in make- 
donskega jezika 

E- ruski jezik" in knji- 
ževnost 

b) predmetni uč itelj ruske- VI./1. 
ga jezika in... 

a) pred. uč itelj ruske- 
ga jezika in... 

** Smeri se izvajajo glede 
na potrebe po kadrih 

F - francoski jezik** in 
književnost 

b) predmetni uč itelj franco- VI./1. 
skega jezika in... 

a) pred. uč itelj fran- 
coskega jezika in... 

G - španski jezik** in 
književnost 

b) predmetni uč itelj špan- VI./1. 
skega jezika in... 

a) pred. uč itelj špan- 
skega jezika in... 

H - angleški jezik in 
književnost 

b) predmetni uč itelj angle- VI./1. 
škega jezika in... 

a) pred. uč itelj angle- 
škega jezika in... 

I - italijanski jezik in 
književnost 
J - madžarski jezik in 
književnost 

b) predmetni uč itelj itali- VI./1. 
janskega jezika in... 

a) pred. uč itelj itali- 
janskega jezika in... 

b) predmetni uč itelj mad- VI./1. 
žarskega jezika in... 

a) pred. uč itelj mad- 
žarskega jezika in... 

K- nemški jezik in knji- 
ževnost 

b) predmetni uč itelj nem- VI./1. 
škega jezika in... 

a) pred. uč itelj nem- 
škega jezika in... 

Slovenski jezik, nemški 
jezik, knjižničarstvo 

Slovenski jezik, angleški 
jezik, knjižničarstvo 

L - geografija b) predmetni uč itelj geč- VI./1. 
grafije in... 

a) pred. uč itelj geo- 
grafije in... 

Zgodovina 

M - zgodovina b) predmetni uč itelj zgodo- VI./1. 
vine in... 

a) pred. uč itelj zgo- 
dovine in... 

Geografija, likovna 
vzgoja 

N - družbeno-moralna 
vzgoja 

O - biologija 

b) predmetni uč itelj druž- VI./1. 
beno-moralne vzgoje in... 

a) pred. uč itelj druž- 
beno-moralne vzgoje 
in... 

Slovenski jezik, zgodo- 
vina 

:   
b) predmetni uč itelj biolo- VI./1. 
gije in... 

a) pred. uč itelj biolo- 
gije in... 

Kemija, gospodinjstvo 

P - fizika b) predmetni uč itelj fizike VI./1. 
in... 

a) pred. uč itelj fizike Matematika, tehnična 
vzgoja. 

R - kemija b) predmetni uč itelj kemije VI./1. 
in... 

a) pred, uč itelj kemije 
in... 

Biologija, gospodinjstvo 

S - matematika b) predmetni uč itelj mate- VI./1. 
matike in... 

a) pred. uč itelj mate- 
matike in... 

Fizika 

Š - gospodinjstvo b) predmetni uč itelj gospo- VI./1. 
dinjstva in... 

pred. uč itelj gospo- 
dinjstva in... 

Kemija, biologija 

T - tehnična vzgoja b) predmetni uč itelj tehnič - VI./1. 
ne vzgoje in... 

a) pred. učitelj te- 
hnične vzgoje in... 

Opomba: iz Vš programa 
predmetni učitelj bo 
možno nadaljevanje izo- 
braževanja v ustreznih 
VIS programih pod pogo- 
ji, ki jih bodo ti programi 
določali 
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6 VŠ VZGOJITELJ V DOMO- 
VIH 
A - vzgojitelj v domovih 
in vzgojitelj vedenjsko 
motenih otrok 

b) vzgojitelj VI./1. a) vzgojitelj 

7 VŠ 

IZ P 

VIP ZA UČITELJA 
OTROK Z MOTNJAMI V 
TELESNEM IN DUŠEV- 
NEM RAZVOJU 
A - uč itelj duševno mo- 
tenih 

b) uč itelj za duševno motene VI./1. a) uč itelj za duševno 
motene 

B - uč itelj slušno in go- 
vorno motenih 

b) uč itelj za slušno in go- VI./1. 
vorno motene 

a) uč itelj za slušno in 
govorno motene 

C - uč itelj slepih in sla- 
bovidnih 

b) uč itelj za slepe in slabo- VI./1. 
vidne 

a) uč itelj za slepe in 
slabovidne 

Č - uč itelj za telesno 
invalidne in dolgotraj- 
no bolne 

b) uč itelj za telesno invali- VI./1. 
dne in dolgotrajno bolne 

a) uč itelj za telesno 
invalidne in dolgo- 
trajno bolne 

IZP VIP ZA IZPOPOLNJE- 
VANJE VZGOJITELJA 
PREDŠOLSKIH OTROK 

- vzgojitelj predšolskih 
otrok 

IZP VIP ZA IZPOPOLNJE- 
VANJE RAZREDNEGA 
UČITELJA 

razredni uč itelj 

10 IZP VIP ZA IZPOPOLNJE- 
VANJE PREDMETNE- 
GA UČITELJA 

- predmetni uč itelj 

VIP ZA IZPOPOLNJE- 
VANJE VZGOJITELJA 

- vzgojitelj 

12 IZP VIP ZA IZPOPOLNJE- 
VANJE UČITELJA 
OTROK Z MOTNJAMI V 
TELESNEM IN DUŠEV- 
NEM RAZVOJU 

- uč itelj otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem ra- 
zvoju 

13 IZP VIP ZA IZPOPOLNJE- 
VANJE NA PODROČJU 
ŠPORTNE REKREA- 
CIJE 

- uč itelj (plavanja, smuča- 
nja, plesa, tenisa, jadranja 
ni deski) 
- inštruktor (planinske 
vzgoje, potapljanja) 

13. VIP IZP obsega tudi 
druge športne panoge, 
če se pokažejo potrebe 
po profilu profesionalne- 
ga uč itelja. 

14 IZS 

15 IZS 

16 IZS 

17 VIS 

18 MAG 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE TELESNE 
VZGOJE OTROK V 
PREDŠOLSKEM OB- 
DOBJU 

- specialist za telesno VI./2. 
vzgojo otrok v predšolskem 
obdobju 

- specialist za tele- 
sno vzgojo otrok v 
predšolskem ob- 
dobju 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE TELESNE 
VZGOJE RAZVOJNO 
MOTENIH OTROK 

- specialist za telesno VI./2. 
vzgojo razvojno motenih 
otrok 

- specialist za tele- 
sno vzgojo razvojno 
motenih otrok 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE ŠPORTNE- 
GA TRENIRANJA 

- športni trener - specia- VI./2. 
list I. stopnje 

- športni trener - 
specialist (z navedbo 
športne panoge) 

Specializacija obsega 
vse športne panoge, za 
katere se v določenem 
času pokažejo potrebe. 

tELESNA VZGOJA 
A - telesna vzgoja 

b) profesor telesne vzgoje VII./1. a) profesor telesne 
vzgoje 

Dveleten VIS program po 
VŠ. 

MAGISTER KINEZIO- 
LOGIJE 

b) magister kineziologije VII./2. a) magister kinezio- 
logije 

VIP vključuje tudi študij 
metodike telesne vzgoje. 

19 IZS 

20 IZS 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE ŠPORTNE- 
GA TRENIRANJA 

športni trener - specia- VII./2. 
list 

- športni trener - 
specialist 

Specializacija obsega 
vse športne panoge, za 
katere se pokažejo po- 
trebe. 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE MOTOTE- 
RAPIJE 

- specialist za mototera- VII./2. 
pijo 

- specialist za moto- 
terapijo 
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21 IZS 

22 IZS 

23 IZS 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE TELESNE 
VZGOJE NA VISOKO- 
ŠOLSKIH DELOVNIH 
ORGANIZACIJAH 

- specialist za telesno VII./2. 
vzgojo na VDO 

- specialist za tele- 
sno vzgojo na viso- 
košolskih delovnih 
organizacijah 

SPECIALIZACIJA ZA 
PODROČJE ŠPORTNE 
REKREACIJE 

- specialist za športno re- VII./2. 
kreacijo 

- specialist za šport- 
no rekreacijo 

VIP ZA PEDAGOGA 
SPECIALISTA 

- pedagog specialist VII./2. - pedagog speclal. 

24 IZP VIP ZA PRIDOBITEV 
PEDAGOŠKO-ANDRA- 
GOŠKE IZOBRAZBE 
ZA INŠTRUKTORJE, 
UČITELJE PRAKTIČ- 
NEGA POUKA IN LA- 
BORANTE 

- Inštruktor 
- uč itelj praktičnega 
pouka 
- laborant 

V program se lahko vklju- 
č i, kdor si je pridobil 
ustrezno stopnjo in smer 
strokovne izobrazbe za 
laboranta, inštruktorja ali 
uč itelja praktičnega pou- 
ka in nima pedagoško- 
andragoške izobrazbe. 

25 IZP VIP ZA PRIDOBITEV 
PEDAGOŠKO-ANDRA- 
GOŠKE IZOBRAZBE 
ZA UČITELJE Z VIŠJO 
IN VISOKO IZOBRA- 
ZBO IN VZGOJITELJE V 
DOMOVIH UČENCEV 

- predmetni uč itelj 
- profesor 
- učitelj v domovih za 
učence 

V program se lahko vklju- 
č i kdor si je pridobil 
ustrezno stopnjo in smer 
strokovne Izobrazbe za 
vzgojitelja v domovih za 
učence ali želi opravljati 
delo uč itelja in nima pe- 

ri agoško-andragoške 
izobrazbe. 

26 IZP SLOVENSKI JEZIK S 
KNJIŽEVNOSTJO 

- profesor Programi po delih ustrez- 
nih programov za prido- 
bitev izobrazbe po 2. 
odst. 57 č l. ZUI. Kandidati 
so dolžni pridobiti istoča- 
sno ali ločeno še peda- 
goško-andragoško izo- 
brazbo po vzgojnotzo- 
braževalnem programu 
pedagoške usmeritve. 

27 

29 
30" 
31 
32 

33 
34 

36_ 
36 

37 

ŠT 

IZP 

IZP 
IZP 
IZP 
IZŠ 
IZP 

IZP 
IZP 

IZP 
IZP 

IZP 

UMETNOSTNA 
VZGOJA 

- profesor 

BIOLOGIJA - profesor 
FIZIKA - profesor 
KEMIJA profesor 
MATEMATIKA profesor 
SAMOUPRAVLJANJE S 
TEMELJI MARKSIZMA 

profesor 

OBRAMBA IN ZAŠČITA - profesor 
ZDRAVSTVENA 

VZGOJA 
- profesor 

RAČUNALNIŠTVO - profesor 
OSNOVE TEHNIKE IN 
PROIZVODNJE 

- profesor 

STROKOVNOTEORE- 
TIČNI PREDMETI 

- uč itelj strokovnoteore- 
tlčnlh predmetov 

IZP IZPOPOLNJEVANJE 
AB30LVENT0VI. STO- 
PENJSKEGA ŠTUDIJA 

- predmetni uč itelj 

OPOMBA: 
- V dosedanjem usklajevanju strokovni svet nI uspel rešiti 
odprtih vprašan! Izobraževanja pedagoških delavcev za 
srednje usmerjeno Izobraževanje z drugimi strokovnimi 

sveti posebnih Izobraževalnih skupnosti. 
- Ko se bodo analizirale potrebe po visokošolskem Izo- 
braževanju uč iteljev osnovne šole, se bodo ustrezno kori- 
girali program/ v programski zasnovi, 
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POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA DRUŽBOSLOVNO USMERITEV 
SKR 

> 
O -i 
V) 
O 
m >N 3 
a. 
o 

2 SR 

ADMINISTRATIVNI MA- 
NIPULANT 

b) administrativni manipu- 
lant 

b) administrativni 
manipulant 

ADMINISTRATIVNA 
DEJAVNOST 
A - administrator 

b) administrator IV. b) administrator 

B upravni tehnik b) upravni tehnik b) upravni tehnik 
3 SR-p ADMINISTRATIVNA 

DEJAVNOST 
Ap - administrativni 
manipulant 

b) administrativni manipu- 
lant 

b) administrativni 
manipulant 

Program je oblikovan za 
slepe in slabovidne. 

4 SR 

VŠ-VIS 

IZS 

MAG 

DRUŽBOSLOVNO-JE- 
ZIKOVNA DEJAVNOST 
A - družboslovna smer 

a) knjižničarstvo, doku- 
mentalistika, arhivistika, 
tajništvo, novinarstvo 

družboslovno-jezi- 
kovna dejavnost - 
družboslovna smer 

B - jezikovna smer a) prevajalstvo družboslovno-jezi- 
kovna dejavnost - je- 
zikovna smer 

PRAVNA DEJAVNOST 
A - pravnik 

b) pravnik VI./1. a) pravnik 

B - diplomirani pravnik b) diplomirani pravnik VII./1. a) dipl. pravnik 
PRAVNA DEJAVNOST b) diplomirani pravnik VII./2. a) dipl. pravnik-spe- 

cialist za tematsko 
zaokrožena področja 
pozitivnega prava 

PRAVNA DEJAVNOST b) diplomirani pravnik VII./2. a) magister prava 
VŠ UPRAVNA 

NOST* 
A - upravna smer 
(splošna) 

DEJAV- b) višji upravni delavec VI./1. a) višji upravni dela- 
vec 

'Varianta: ali smer v VIP 
št. 5 VŠ/VIS pravna de- 
javnost. 

B - informatika in 
statistika v upravi** 

b) višji upravni delavec 
statistik 

VI./1. a) višji upravni dela- 
vec 

VI./2. a) višji upravni dela- 
vec - spec. za davčno 
področje 

"Varianta: enoten pro- 
gram z uvajanjem izbir- 
nih predmetov in podi- 
plomskega študija. 

9 IZS 

14 IZS 

DAVČNO PODROČJE a) davčno področje 

10 IZS STATISTIKA IN INFOR- a) statistika in informatika v VI./2. 
MATIKA V UPRAVI upravi 

a) višji upravni dela- 
vec - spec. za stati- 
stiko in informatiko v 
upravi 

11 IZS UPRAVNO IN SOCIAL- a) upravno in socialno pla- V1./2. 
NO PLANIRANJE niranje 

a) višji upravni dela- 
vec - special. za 
upravno in socialno 
planiranje 

12 IZS ORGANIZACIJA a) organizacija upravnega VI./2. 
UPRAVNEGA IN ADMI- in administrativnega dela 
NISTRATIVNEGA DELA 

a) višji upravni dela- 
vec - special. za or- 
ganizacijo upravnega 
in administrativnega 
dela 

13 IZS SAMOUPRAVNO SPO- a) samoupravno sporazu- VI./2. 
RAZUMEVANJE IN IZ- mevanje in izdelava sploš- 
DELAVA SPLOŠNIH nih aktov 
AKTOV 

a) višji upravni dela- 
vec - special. za sa- 
moupravno sporazu- 
mevanje in izdelavo 
splošnih aktov 

INFORMIRANJE V ZD a) informiranje v ZD in DPS VI./2. 
IN DPS 

a) višji upravni dela- 
vec - special. za in- 
formiranje v ZD in 
DPS 

15 VIS UPRAVNA DEJAV- b) dipl. upravni delavec VII./1. 
NOST* 

a) dipl. upravni dela- 
vec 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 
* Varianta: ali smer v VIP 
št. 5 VŠ/VIS pravna dej. 
ali smer v VIP št. 26 VIS 
politične vede oceniti 
utemeljenost oblik. 
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16 VŠ 

17 VIS 

18 MAG 

ORGANIZACIJA DELA* a) organizacija dela VI./1. a) organizator dela * Opomba: enoten pro- 
gram izobraževanja z 
uvajanjem izbirnih pred- 
metov za različna po- 
droč ja. 

ORGANIZACIJA DELA* a) organizacija dela VII./1. a) dipl. organizator 
dela 

Dvoleten VIS program po 
VŠ. 
* Opomba: enoten pro- 
gram izobraževanja z 
uvajanjem izbirnih pred- 
metov za različna po- 
dročja. 

ORGANIZACIJA DELA a) organizacija dela VII./2. a) mag.organizacije 
dela 

Predlog še ni popoln: 
programi IZS še niso us- 
klajeni oz. opredeljeni. 

19 VŠ 

20 IZS 

21 IZS 

22 IZS 

23 IZS 

24 IZS 

25 IZS 

SOCIALNO DELO a) socialno delo Vl./I. a) socialni delavec Pripravlja se program VIS 
socialni delavec za potre- 
be izobraževanja po letu 
1990. 

SOCIALNO DELO Z 
DRUŽINO 

a) socialno delo z družino VI./2. a) socialni delavec 
specialist za delo z 
družino 

SOCIALNO DELO NA 
PODROČJU VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

a) socialno delo na področ- VI./2. 
ju vzgoje in izobraževanja 

a) socialni delavec 
specialist za delo na 
področju vzgoje in 
izobraževanja 

SOCIALNO DELO V' 
ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

a) socialno delo v organiza- VI./2 
cijah združenega dela 

a) socialni delavec 
specialist za delo v 
organizacijah zdru- 
ženega dela 

SOCIALNO DELO V 
ZDRAVSTVU 

a) socialno delo v zdravstvu VI./2. a) socialni delavec 
specialist za delo v 
zdravstvu 

SOCIALNO DELO S 
STAREJŠIMI OBČAN! 

a) socialno delo s starejši- VI./2. 
mi občani 

a) socialni delavec 
specialist za delo s 
starejšimi občani 

SOCIALNO DELO V 
LOKALNIH SKUPNO- 
STIH 

a) socialno delo v lokalnih VI./2. 
skupnostih 

a) socialni delavec 
specialist za delo v 
lokalnih skupnostih 

26 VIS 

27 IZS 

POLITIČNE VEDE* 
A - družbenopolitična 
smer 

a) politične vede VII./1. a) dipl. politolog 
družbenopolitične 

smeri 

* Varianta: enoten pro- 
gram z uvajanjem izbir- 
nih predmetov in podi- 
plomskega študija. 
** Ni usklajeno - enoten 
dogovor o načrtovanju 
študija informatike. 

B - mednarodnopoli- a) politične vede 
tična smer 

VII./1 a) dipl. politolog me- 
dnar. polit, smeri 

C** - smer za družbo- a) politične vede 
slovno informatiko 

VII./1. a) dipl. politolog in- 
formatik 

■MEDNARODNI 
ODNOSI 

a) mednarodni odnosi VII./2. a) dipl. politolog - 
special. za mednaro- 
dne odnose 

28 IZS DRUŽBENOPOLITIČNA a) družbenopolitična uredi- VII./2. 
UREDITEV SFR JUGO- tev SFR Jugoslavije 
SLAVIJE 

a) dipl. politolog spe- 
cialist za družbeno- 
politično ureditev 
SFRJ 

29 IZS PRIMERJALNI POLI- a) primerjalni politični si- VII./2. 
TIČNI SISTEMI stemi 

a) dipl. politolog spe- 
cialist za primerjalne 
politične sisteme 

30 IZS DEŽELE V RAZVOJU a) dežele v razvoju VII./2. a) dipl. politolog spe- 
cialist za dežele v ra- 
zvoju 

31 IZS POLITIČNA KULTURA a) politična kultura VIL/2. a) dipl. politolog spe- 
cialist za politično 
kulturo 
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32 

33 

34* 

35 

36 

37" 

3fT 

ŠsT 

40 

4?" 

42 
43 

44 

45 

46 

47 

46 

MAG POLITIČNE VEDE a) politične vede VII./2. a) magister politolo- 
gije 

MAG MEDNARODNI 
ODNOSI 

a) mednarodni odnosi VII./2. a) magister mednaro- 
dnih odnosov 

VIS SOCIOLOGIJA a) dipl. sociolog raziskov. VII./! 
A - raziskovalno analit. analit. smeri 
smer 

a) dipl. sociolog razi- 
skov. anal. smeri 

"Pripravlja se samosto- 
jen program VIS socialni 
delavec. 

B - kadrovska smer a) dipl. sociolog kadrovske VII./1. 
smeri 

a) dipl. sociolog ka- 
drovske smeri 

** Smeri Č in D se izvajata 
v povezavi z drugim 
predmetom kot dvopred- 
metni B - študij (predlog 
za smer D še ni usklajen). 

C - socialno delo* a) dipl. sociolog socialnega VII./1. 
dela 

a) dipl. sociolog sme- 
ri socialno delo 

Č - sociologija kul- a) dipl. sociolog sociologije VII./! 
ture" kulture 

a) dipl... in dipl. so- 
ciolog kulture 

D - pedagoška smer" a) profesor sociologije VII./! a) prof... in prof. so- 
ciologije 

IZS RELIGIOLOGIJA a) religiologija VII./2. a) dipl. sociolog - 
specialist za religio- 
logijo 

IZS DRUŽBENO PLANIRA- a) družbeno planiranje VIL/2. 
NJE 

a) dipl. sociolog - 
specialist za družbe- 
no planir. 

IZS SOCIOLOGIJA ZDRU- a) sociologija dela 
ŽENEGADELA 

VII./2. dipl. sociolog - spe- 
cialist za sociologijo 
dela 

IZS KADROLOGIJA a) kadrologija VII./2. a) dipl. sociolog - 
specialist za kadrolo- 
gijo 

IZS SOCIOLOGIJA KUL- 
TURE 

a) sociologija kulture VIL/2. a) dipl. sociolog - 
specialist za sociolo- 
gijo kulture 

IZS SOCIOLOGIJA SOCI- 
LANO DELO 

a) socialno delo VIL/2. a) dipl. sociolog - 
specialist za socialno 
delo 

IZS SOCIOLOGIJA VZGO- 
JE IN IZOBRAŽEVANJA 

a) sociologija vzgoje in izo- VIL/2, 
braževanja 

a) dipl. sociolog - 
specialist za vzgojo 
in izobraževanje 

MAG SOCIOLOGIJA a) sociologija VIL/2. a) mag. sociologije 
MAG: INT SOCIOLOGIJA KUL- 

TURE 
a) sociologija VIL/2. a) mag. 

kulture 
sociologije 

VIS NOVINARSTVO* 
A - družbenopolitična 
smer 

a) dipl. novinar družbeno- VII./! 
politične smeri 

a) dipl. novinar druž- 
benopolitične smeri 

'Varianta: enoten pro- 
gram z uvajanjem izbir- 
nih predmetov in podi- 
plomskega študija. 

B - organizacijsko-in- 
formacijska smer 

a) dipl. novinar družbeno- VII./! 
politične smeri 

a) dipl. novinar orga- 
nizacijsko informa- 
cijske smeri 

"Ni usklajeno - enoten 
dogovor o načrtovanju 
študija informatike 

C - "smer za družbo- 
slovno informatiko 

a) dipl. novinar družboslov- VII./! 
ne informatike 

a) dipl. novinar - in- 
formatik 

IZS NOVINARSTVO IN KO- a) novinarstvo in komuni- VII./2. a) dipl. novinar-spe- 
MUNIKOLOGIJA kologija cialist za novinarstvo 

in komunikologijo 

IZS DRUŽBENO INFORMA- a) družbeno informacijski VII./2. a) dipl. novinar-spe- 
CIJSKI SISTEM sistem cialist za družbeno 

informacijski sistem 

MAG KOMUNIKOLOGIJA a) komunikologija VIL/2. a) magister komuni- kologije 

VIS OBRAMBOSLOVJE a) obramboslovje VII./! a) dipl. obramboslo- vec 
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49 IZS ZASNOVA IN SISTEM a) zasnova in sistem SLO VII./2. 
SLO 

a) dipl. obramboslo- 
vec-specialist za za- 
snovo in sistem SLO 
in DS 

50 IZS DRUŽBENA SAMOZA- a) družbena samozaščita VIL/2. 
ŠČITA 

a) dipl. obramboslo- 
vec - specialist za 
družbeno samoza- 
ščito 

51 MAG SPLOŠNA LJUDSKA a) splošna ljudska obramba VIL/2. 
OBRAMBA IN DRUŽ- in družbena samozaščita 
BENA SAMOZAŠČITA 

a) magister obram- 
boslovja 

52 VIS SAMOUPRAVLJANJE S a) samoupravljanje s teme- VIL/1. 
TEMELJI MARKSIZMA Iji marksizma 

a) profesor samou- 
pravljanja s temelji 
marksizma 

53 MAG: I NT TEORIJA MARKSIZMA a) teorija marksizma in sa- VIL/2. 
IN SAMOUPRAVLJA- moupravljanja 
NJA 

a) magister sociolo- 
gije, politologije, ko- 
munikologije - in in- 

terdisciplinarnega 
študija teorija mark- 
sizma in samouprav- 
ljanja 

Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
*Smer še ni usklajena 
**Za dela učitelja v 
osnovni šoli se diplomant 
usposobi z ustreznimi 
predmeti v podiplom- 
skem študiju ali po di- 
plomi. 

54 VŠ-VIS FILOZOFIJA 
A - filozofija* a) filozofija VI./1. a) filozof** in... 

B - pedagoška smer a) profesor filozofije VIL/1. a) profesor filozofije 
in... 

C - nepedagoška smer a) filozofija VIL/1. a) dipl. filozof in... 
55 
56~ 

MAG FILOZOFIJA a) filozofija VIL/2. a) magister filozofije 
VIS PEDAGOGIKA a) pedagogika VIL/1. a) dipl. pedagog Program se izvaja eno- 

(in...) predmetno ali dvopred- 
metno; enoten VIP s sku- 
pinami izbirnih predme- 
tov. 

57 IZS ŠOLSKA PEDAGOGIKA a) šolska pedagogika, s ve- VIL/2. 
tovanje, didaktika 

a) dipl. pedagog, 
specialist šolske pe- 
dagogike 

58 IZS DOMSKA PEDAGO- a) domska pedagogika VII./2. 
GIKA 

a) dipl. pedagog, 
specialist domske 
pedagogike 

59 

60~ 

IZS ANDRAGOGIKA a) andragogika VII./2. a) dipl. pedagog, 
specialist andragog 

IZS INDUSTRIJSKA PEDA- a) industrijska pedagogika VIL/2. 
GOGIKA 

a) dipl. pedagog — 
specialist ind. peda- 
gogike 

61 IZS SPECIALNA PEDAGO- 
GIKA 

a) specialna pedagogika, VIL/2, 
delo z otroki z motnjami v 
duševnem in telesnem ra- 
zvoju 

a) dipl. pedagog spe- 
cialist specialne pe- 
dagogike 

62 

63~ 

MAG PEDAGOGIKA a) pedagogika VIL/2. a) magister pedago- 
gike 

MAG SPECIALNA METODI- 
KA POUKA (RAZLIČNIH 
STROK) 

a) specialna metodika VIL/2. a) mag. specialne 
metodike pouka 

VIP je zasnovan INT. - na 
dol. stroki s pedag. pred- 
meti. 

64 

65~ 

VIS PSIHOLOGIJA a) psihologija VIL/1. a) dipl. psiholog VIP se izvaja enopred- 
metno. 

IZS ŠOLSKA PSIHOLOGIJA a) šolska psihologija VII./2. a) dipl. psiholog, 
spec. za vzgojo in 
izobraževanje 
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66 IZS PSIHOLOGIJA DELA a) psihologija dela VII./2. a) dipl. psiholog, spe- 
cialist psih. dela 

67 IZS KLINIČNA PSIHOLO- 
GIJA 

a) klinična psihologija VII./2. a) dipl. psiholog, spe- 
cialist klin. psiholo- 
gije 

68 IZS PSIHOLOGIJA MEDSE- 
BOJNIH ODNOSOV IN 
SAMOUPRAVLJANJA 

a) psih. medsebojnih odno- VII./2. 
sov in samoupravljanja 

a) dipl. psiholog, spe- 
cialist medsebojnih 
odnosov in samou- 
pravljanja 

69 MAG PSIHOLOGIJA a) psihologija VII./2. a) magister psiholo- 
gije 

70 VŠ-VIS ZGODOVINA 
A - zgodovina a) uč itelj v osnovni šoli - VI./1. 

arhivist, zgodovinar 
a) zgodovinar* 
(in...) 

Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno ali enopred- 
metno. 
** Glej opombo k progra- 
mu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor zgodovine VII./1. a) prof. zgodovine 
(in...) 

C - nepedagoška smer a) arhivist - raziskovalec VII./1. a) dipl. zgodovinar 
(in...) 

71 MAG ZGODOVINA a) zgodovina VII./2. a) magister zgodo- 
vine 

72 MAG ARHIVISTIKA a) arhivistika VII./2. a) mag. arhivistike 

73 VŠ-VIS 

74 MAG 

GEOGRAFIJA 
A - geografija* 

a) geograf, uč itelj v osnovni VI./1. 
šoli 

a) geograf** (in...) Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno ali enopred- 
metno. 
* Smer še ni usklajena. 
"Glej opombo k progra- 
mu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor geografije VIL/1. a) prof. geografije 
(in...) 

C - nepedagoška smer a) geografija VII./1. a) dipl. geograf 
(in...) 

GEOGRAFIJA a) geografija VIL/2. a) magister geogra- 
fije 

75 VŠ-VIS SLOVENSKI JEZIK S a) korespondent, korektor VI./1. 
KNJIŽEVNOSTJO 
A - slov. jezik s knjiž. 

B - pedagoška smer a) profesor slov. jezika s VIL/1, 
književnostjo 

a) slovenist** (in...) 

a) prof. slov. jezika s 
književ. (in...) 

Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno ali enopred- 
metno. 
**- Glej opombo k pro- 
gramu 54. 

C - nepedagoška smer a) lektor, raziskovalec VIL/1. a) dipl. slovenist 
(in...) 

76 MAG SLOVENSKI JEZIK a) slovenski jezik VIL/2. a) mag. slovenskega 
jezika 

77 MAG SLOVENSKA KNJIŽEV- a) slovenska književnost VIL/2. 
NOST 

a) mag. slov. knjiž. 

78 VŠ-VIS 

79 MAG 

SRBSKOHRVATSKI JE- 
ZIK S KNJIŽEVNOSTMI 
A - srbskohrvatski jezik 
s književnostmi 

a) korespondent, korektor, 
uč itelj v osnovni šoli 

VI./1. a)srbohrvatist**in. 

B - pedagoška smer a) profesor srbskohrvat- 
skega jezika s književ- 
nostmi 

VIL/1. a) profesor srbskohr- 
vatskega jezika s 
književnostmi in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec, raziskovalec VIL/1. 

Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
Predlog ni usklajen. 
** Glej opombo k progra- 
mu 54. 

a) dipl. srbohrvatist 
in... 

SRBSKOHRVATSKI 
JEZIK 

a) srbskohrvatski jezik VII./2. a) magister srbskohr- 
vatskega jezika 

80 MAG SRBSKA IN HRVATSKA a) srbska in hrvatska knji- 
KNJIŽEVNOST • ževnost 

VIL/2. a) magister srbske in 
hrvaške književnosti 
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81 VŠ-VIS 

82 MAG 

83 VŠ-VIS 

84 MAG 

85 MAG 

86 VIS 

87 MAG 

88 VŠ-VIS 

89 MAG 
90 MAG 

MAKEDONSKI JEZIK S a) korespondent, lektor, VI./1. 
KNJIŽEVNOSTJO učitelj v osnovni šoli 
A - makedonski jezik s 
književnostjo 

a) makedonist" in... Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
Predlog ni usklajen. 
** Glej opombo k progra- 
mu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VII./1. a) prof. makedonske- 
ga jezika s književ- 
nostjo in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec, raziskovalec V1I./1. a) dipl. makedonist 
in... 

MAKEDONSKI JEZIK S 
KNJIŽEVNOSTJO 

a) makedonski jezik s knji- VII./2. 
ževnostjo 

a) mag. makedonske- 
ga jezika s knj. 

RUSKI JEZIK S KNJI- 
ŽEVNOSTJO 
A - ruski jezik s knjiž. 

a) korespondent, lektor VI./1. a) rusist".. Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
"Glej opombo k progra- 
mu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VIL/1. a) profesor ruskega 
jezika s knj. in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec, raziskovalec VIL/1. a) dipl. rusist in... 
RUSKI JEZIK a) ruski jezik VIL/2. a) mag. ruskega je- 

zika 
RUSKA KNJIŽEVNOST a) ruska književnost VIL/2. a) magister ruske 

književnosti 
PRIMERJALNO SLO- 
VANSKO JEZIKO- 
SLOVJE 
A - primerjalno slovan- 
sko jezikoslovje 

a) primerjalno slovansko VIL/1, 
jezikoslovje 

a) dipl. primerjalni 
slovanski jezikoslo- 
vec (in...) 

Program se izvaja eno- 
predmetno ali dvopred- 
metno. 

PRIMERJALNO SLO- 
VaNSKO JEZIKO- 
SLOVJE 

a) primerjalno slovansko VIL/2, 
jezikoslovje 

a) mag. primerjalne- 
ga slovanskega jezi- 
koslovja 

FRANCOSKI JEZIK S 
KNJIŽEVNOSTJO 
A - francoski jezik s 
književnostjo 

a) korespondent, uč itelj v VI./1. 
osnovni šoli 

a) francist" in... Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
"Glej opombo k progra- 
mu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VIL/1. a) profesor franc. je- 
zika s knjiž. in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VIL/1. a) dipl. francist in... 
FRANCOSKI JEZIK a) francoski jezik VIL/2. a) mag. franc. jezika 
FRANCOSKA KNJIŽEV- 
NOST 

a) francoska književnost VIL/2. a) mag. franc. knjiž. 

91 VŠ-VIS ITALIJANSKI JEZIK S 
KNJIŽEVNOSTJO 
A - italijanski jezik s 
književnostjo 

a) korespondent - lektor - VI./1. 
uč itelj v osnovni šoli 

a) italijanist" in... Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
** - Glej opombo k pro- 
gramu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VIL/1. a) prof. italij. j. s knjiž. 
in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VIL/1. a) dipl. italijanist 
in... 

92 MAG 
93 MAG 

ITALIJANSKI JEZIK a) italijanski jezik V1I./2. a) mag. ital. jezika 
ITALIJANSKA KNJI- 
ŽEVNOST 

a) italijanska književnost VIL/2. a) mag. ital. knjiž. 

94 VŠ-VIS ŠPANSKI JEZIK S KNJI- 
ŽEVNOSTJO 
A - španski jezik s knji- 
ževnostjo 

a) korespondent - uč itelj v VI./1. 
osnovni šoli 

a) hispanist" in... Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
** - Glej opombo k pro- 
gramu 54 

B - pedagoška smer a) profesor VIL/1. a) profesor špan. jez. 
in knjiž. in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VIL/1. a) dipl. hispanist 
in... 

95 MAG ŠPANSKI JEZIK a) španski jezik VIL/2. a) mag. špan. jezika 
96 MAG ŠPANSKA KNJIŽEV- 

NOST 
a) španska književnost VII./2. a) mag. špan. knjiž. 
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97 VŠ-VIS ANGLEŠKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST 
A - angleški jezik in 
književnost 

a) korespondent ■ 
osnovni šoli 

uč itelj v VI./1. a) anglist** in.. Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
** - Glej opombo k pro- 
gramu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VII./1. a) prof. angl. jezika in 
književ. in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VII./1. a) dipl. anglist in... 
98 MAG 
99 MAG 

ANGLEŠKI JEZIK a) angleški jezik VII./2. a) mag. angl. jezika 
ANGLEŠKA KNJIŽEV- a) angleška književnost 
NOST 

VII./2. a) mag. angl. knjiž. 

100 VŠ-VIS NEMŠKI JEZIK IN KNJI- a) korespondent - uč itelj v VI./1. 
ŽEVNOST osnovni šoli 
A - nemški jezik in knji- 
ževnost 
B - pedagoška smer a) profesor VII./1. 

a) nemcist** in... 

a) prof. nemškega 
jez. in knjiž. in... 

Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
** - Glej opombo k pro- 
gramu 54. 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VII./1. a) dipl. nemcist in.. 
101 MAG NEMŠKI JEZIK a) nemški jezik VIL/2. a) mag. nem. jezika 
102 MAG 

103 VŠ-VIS 

NEMŠKA 
NOST 

KNJIŽEV- a) nemška književnost VIL/2. a) mag. nem. knjiž. 

LATINSKI JEZIK IN 
KNJIŽEVNOST 
A- latinski jezik in knji- 
ževnost 

a) korespondent - lektor ■ 
uč itelj v osnovni šoli 

VI./1. a) latinist" in... Smeri dvo-   se izvajajo 
predmetno. 
** - Glej opombo k pro- 
gramu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VIL/1. a) prof. latin. jez. in 
knjiž. in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VIL/1. a) dipl. latinist in... 
104 MAG LATINSKI JEZIK a) latinski jezik VIL/2. a) mag. latin. jez. 
105 MAG RIMSKA KNJIŽEVNOST a) rimska književnost VIL/2. a) mag. rim. knjiž. 
106 VŠ-VIS GRŠKI JEZIK IN KNJI- 

ŽEVNOST 
A - grški jezik in knji- 
ževnost 

a) korespondent - lektor VI./1. a) grecist** in. Smeri se izvajajo dvo- 
predmetno. 
** - Glej opombo k pro- 
gramu 54. 

B - pedagoška smer a) profesor VIL/1. a) prof. grškega jez. 
in književnosti in... 

C - nepedagoška smer a) prevajalec - raziskovalec VIL/1. a) dipl. grecist in... 
107 MAG GRŠKI JEZIK a) grški jezik VIL/2. a) mag. grš. jezika 
108 MAG GRŠKA KNJIŽEVNOST a) grška književnost VIL/2. a) mag. grš. knjiž. 
109 IZS PREVAJALSTVO a) prevajalstvo raznih* jezi- 

kov 
VIL/2. a) dipl. prevajalec 

specialist 
"Varianta: tujih jez. in 
iez. jug. narodov in naro- 
dnosti. 

110 VŠ-VIS PRIMERJALNO JEZI- 
KOSLOVJE IN ORIEN- 
TALISTIKA 
A - primerjalno jeziko- 
slovje in orientalistika 

a) korespondent VI./1. a) primerjalni jeziko- 
slovec in orientalist 
(in...) 

Program se izvaja eno- 
predmetno ali dvopred- 
metno. 

B - indoevropsko pri- a) primerjalno jezikoslovje VII./1. 
merjalno jezikoslovje 

a) dipl. primerjalni je- 
zikoslovec (in...) 

C - orientalistika a) orientalistika VIL/1. a) dipl. orientalist 
(in...) 

111 MAG PRIMERJALNO 
KOSLOVJE 

JEZI- a) primerjalno jezikoslovje VIL/2. a) mag. primerjalne- 
ga jezikoslovja 

112 MAG ORIENTALISTIKA a) orientalistika VIL/2. a) mag. orientalistike 
113 VIS PRIMERJALNA KNJI- 

ŽEVNOST IN LITERAR- 
NA TEORIJA 
A - pedagoška smer 

a) profesor VIL/1. a) prof. primerjalne 
knjiž. in liter, teorije 
(in...) 

Smeri se izvajata eno- 
predmetno ali dvopred- 
metno. 

B - nepedagoška smer a) raziskovalec VIL/1. a) dipl. komparativišt 
(in...) 
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114 MAG PRIMERJALNA KNJI-, a) primerjalna književnost VII./2. a) mag. primerjalne 
ŽEVNOST IN LITERAR- in literarna teorija knjiž. in literarne teo- 
NA TEORIJA rije 

OPOMBA: - VIP VIS upravna dejavnost: predlog In uskla- 
jen s stališč i o uvajanju programov visokega izobraževa- 
nja na novih področ jih deta. Prouč iti bo treba možnost 
oblikovanja smeri v VIP VŠ-VIS pravne dejavnosti (VII./1.) 
oz. VIP VIS politične vede (VII./1.). 
- Študij informatike - računalništva: predlog bo obliko- 
van šele na osnovi celovite strokovne analize, ki bo vklju- 
čevala tudi širši družbeni interes na tem področ ju izobra- 
ževanja kadrov. 
- Proučiti primernost in usklajenost poklicev na VI. stop- 
nji zahtevnosti v VIP filozofija, VIP geografija. 
- Prouč iti upravičenost oblikovanja dveh samostojnih 

programov VŠ-VIS srbohrvatski jezik s književnostjo in 
VŠ-VIS makedonski jezik s književnostjo. 
- Opredeliti vsebino dvopredmetnega študija. 
- Programi izpopolnjevanja, ki omogočajo pridobiti naziv 
specialist, na področju organizacije dela še niso oprede- 
ljeni, in to zaradi težav pri usklajevanju med strokovnim 
svetom in predlagateljem. 
- Na osnovi enovitejših kriterijev opredeliti programe iz- 
popolnjevanja, ki omogočajo pridobiti naziv specialist 
(Vi/2, in VII./2.). 
- Nadaljevati z usklajevanjem programskih zasnov s PIS 

I pedagoške in kulturne usmeritve. 

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
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VŠ - VIS 

MAG 

MAG 

MAG 

MAG 

NARAVOSLOVNO-MA- 
TEMATIČNA TEHNO- 
LOGIJA 
A - naravoslovno-ma- 
tematični tehnik 

a) dela na področju: 
- uporabne matematike 
- fizikalnih merjenj 
- biologije ter na interdis- 
ciplinarnem področ ju bio- 
logije in kemije 

b) naravoslovno-ma- 
tematični tehnik 

MATEMATIKA VŠ - 
A - uporabna VŠ 

VIS b) inženir matematike VI./1. a) inženir matematike 

B - pedagoška VIS b) profesor matematike VII./1. a) profesor matema- 
tike 

Usposobljen za poučeva- 
nje računalništva. 

C - uporabna VIS b) dipl. inž. matematike 
uporabna smer 

VII./1. a) dipl. inženir mate- 
matike 

Č - teoretska VIS b) dipl. inž. matematike 
teoretska smer 

VII./1. a) dipl. inženir mate- 
matike 

MATEMATIKA MAG b) magister matematike VII./2. a) magister matema- 
tike 

MAG MATEMATIKA - PO- b) magister matematike za VII./2. a) mag. matematike 
DROČJE IZOBRAŽE- področje izobraževanja za področje izobra- 
VANJA MAG ževanja 

VŠ - VIS FIZIKA VŠ - VIS b) inženir fizike 
A - naravoslovno-ma- 
tematična VŠ 

VI./1. a) inženir fizike 

B - tehnična b) dipl. inž. fizike tehnične VII./1. 
smeri 

a) dipl. inž. fizike 

C - naravoslovna b) dipl. inž. fizike naravo- VII./1. 
slovne smeri 

a) dipl. inž. fizike 

Č - matematično-fizi- b) dipl. inž. fizike matema- VII./1. 
kalna tično fizikalne smeri 

a) dipl. inž. fizike 

D - fizika s tehniko b) profesor osnov tehnike VII./1. 
in proizvodnje 

a) prof. osnov tehni- 
ke in proizvodnje 

E - pedagoška b) profesor fizike VII./1. a) prof. fizike 
F - astronomsko geofi- b) dipl. astronom 
zikalna 

VII./1. a) dipl. astronom 

G - meteorologija b) dipl. inž. meteorologije VII./1. a) dipl. inž. meteoro- 
logije 

FIZIKA MAG b) magister fizike VII./2. a) mag. fizike Program vsebuje izbirne 
predmete za področje fi- 
zike trdne snovi, fizike je- 
dra, elektrooptike, biofi- 
zike. 

FIZIKA - PODROČJE b) magister fizike za po- 
IZOBRAŽEVANJA MAG dročje izobraževanja 

VII./2. a) mag. fizike za po- 
dročje izobraževanja 

METEOROLOGIJA 
MAG 

a) magister meteorologije VII./2. a) mag. 
Sije 

meteorolo- 
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9 VIS BIOLOGIJA VIS 
A - pedagoška 

b) profesor biologije VII./1. a) prof. biologije Smer C je zasnovana in- 
terdisciplinarno z VIP ke- 
mija VIS, kemijska usme- 
ritev. 

B - raziskovalna b) dipl. biolog VII./1. a) dipl. biolog 
C - biotehnologija b) dipl. inž. biotehnologije VII./1. a) dipl. inž. biotehno- 

logije 
10 VIS BIOLOGIJA - KEMIJA b) profesor biologije s ke- VII./1. 

VIS mijo 
A - pedagoška biologi- 
ja s kemijo 

a) prof. biologije s 
kemijo 

Dvoleten VIS program po 
VŠ programu pedagoške 
usmeritve. 

11 MAG BIOLOGIJA MAG b) magister biologije VII./2. a) magister biologije Program vsebuje izbirne 
predmete za področja 
biologije in varstva oko- 
lja, antropologije, funk- 
cionalne morfologije vre- 
tenčarjev, nevrofiziologi- 
je in fiziologije receptor- 
jev, fitofiziologije, takso- 
nomije rastlin, izobraže- 
vanja. 

12 MAG MIKROBIOLOGIJA 
MAG 

a) magister mikrobiologije VII./2. a) mag. mikrobiolo- 
gije 

13 IZP 

14 IZP 

IZPOPOLNITEV STRO- 
KOVNE IZOBRAZBE IZ 
MATEMATIKE 

a) poučevanje matematike 
v 1. letniku srednjega 
usmerjenega izobraževanja 

IZPOPOLNITEV STRO- 
KOVNE IZOBRAZBE IZ 
FIZIKE 

a) poučevanje fizike v 1. let- 
niku srednjega usmerjene- 
ga izobraževanja 

15 IZP IZPOPOLNITEV STRO- 
KOVNE IZOBRAZBE IZ 
BIOLOGIJE 

a) poučevanje biologije v 1. 
letniku srednjega usmerje- 
nega izobraževanja 

UJ 1 

> 
S T 
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SR AVTOLIČARSTVO 
A - avtoličar 

b) avtoličar b) avtoličar 

SR-p AVTOLIČARSTVO 
-Ap - avtoličar 

b) avtoličar b) avtoličar Program za vedenjsko in 
osebnostno motene 
osebe. 

IZS AVTOLIČARSKI DELO- 
VODJA 

b) avtoličarski delovodja b) avtoličarski delo- 
vodja 

SR 

IZS 
6 IZS 

USO 

OSEBNA NEGA 
A - frizer 

b) frizer 
frizer lasničar 

IV. 
IV. 

b) frizer 

B - kozmetik b) kozmetik b) kozmetik 
FRIZERSKI TEHNIK b) frizerski tehnik b) frizerski tehnik 
KOZMETIČNI TEHNIK b) kozmetični tehnik b) kozmetični tehnik 
ČISTILEC OKEN b) čistilec oken b) č istilec oken 
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IV. 

Stališča o uvajanju programov visokega 

izobraževanja na novih strokovnih 

področ jih 

Pregled programskih zasnov kaže, da so v njih predvideni številni 
programi oziroma smeri izobraževanja na strokovnih področjih, kjer se 
izobraževanje uvaja povsem na novo, ter da doslej ti programi oziroma 
smeri še niso bili niti vsebinsko niti finančno ovrednoteni. 

V dosedanjem usklajevanju programskih osnov od junija do novem- 
bra 1982 se je sicer zmanjšalo število samostojnih takih novih progra- 
mov, s tem da so bile namesto treh samostojnih novih programov 
oblikovane nove smeri v ustreznih drugih programih. V vseh drugih 
primerih pa je ohranjeno v programskih zasnovah prejšnje stanje, kar 
pomeni, da se vztraja pri prvotno predvidenih novih programih ozi- 
roma smereh izobraževanja. 

Za programe na novih strokovnih področjih štejemo programe, kjer 
doslej sploh nismo izvajali izobraževanja (nismo podeljevali strokovnih 
naslovov) oziroma primere, ko se deli dosedanjih programov v visokem 
šolstvu (moduli, usmeritve, skupine posameznih predmetov) oblikujejo 
kot samostojni programi ali smeri izobraževanja. V skladu s tem lahko 
ugotavljamo take nove programe zlasti na naslednjih strokovnih po- 
droč jih: 
- na višji in visoki stopnji: papirništvo, tiskarstvo, makedonski jezik s 
književnostjo, usnjarsko-predelovalna tehnologija; 
- na višji stopnji: biokemija, arhitektura, prometni inženir za PTT 
promet, zobna protetika, ples, filmski in TV snemalec, filmski in TV 
montažer, vzgojitelj predšolskih otrok, organizator kulturnega življenja 
in nekatera uvajanja stopenjskega študija, kjer ga doslej ni bilo; 
- na visoki stopnji (bodisi da so to novi štiriletni programi bodisi da gre 
za preraščanje dosedanjega višješolskega študija v visokošolski): pro- 
cesna kemija; oblikovanje tekstilij in oblačil; organizacija dela, peda- 
goško delo in socioterapija v zdravstvu; prometni inženir, oblikovanje; 
restavratorstvo; scenografija in kostumografija; bibliotekarstvo; fizika 
s tehniko; biotehnika; upravna dejavnost; družboslovna informatika. 

Skupno je v vseh programskih zasnovah prek 40 novih smeri v 
programih za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe. Doslej za te 
programe še ni bilo ugotovljeno, ali so rešitve kvalitetne in strokovno 
utemeljene, ali programi izhajajo iz realnih in perspektivnih potreb 
dela oziroma razvoja stroke ter ali ne bi bilo smotrneje izobraževanje v 
takih strokah zagotavljati z izbirnimi predmeti v drugih ustreznih pro- 
gramih. 

Poleg tega so vsi ti programi na novih strokovnih področjih vključeni 
v programske zasnove v nasprotju s smernicami za oblikovanje vzgoj- 
noizobraževalnih programov, ki določajo, da se za nove poklice najprej 
oblikujejo programi za izpopolnjevanje - specializacijo in ne programi 
za pridobitev izobrazbe, kot je to predvideno v dosedanjih predlogih 
programskih zasnov. 

Iz navedenega izhaja, da pri uvajanju programov oziroma smeri v 
visokem izobraževanju na novih strokovnih področjih ne gre le za 
vprašanje materialnih možnosti, temveč še vedno za odprta vsebinska 
vprašanja, ki terjajo, da se ponovno preveri, ali so nove rešitve res 
strokovno utemeljene. 

V nadaljnjem usklajevanju programskih zasnov je treba zagotoviti, 
da bodo ti programi oblikovani v skladu s smernicami tako, da bi bila 
presežena tudi sedanja podvajanja in drobitve. V ta namen naj bi se 
izobraževanje na novih strokovnih področ jih, kjer doslej izobraževanja 
sploh še nismo izvajali, začelo izvajati v obliki izpopolnjevanja - spe- 
cializacij širše usposobljenih strokovnjakov drugih strok. V primerih 
pa, ko so novi programi oziroma smeri nastali iz dosedanjih usmeritev 
ali modulov in pomenijo drobitev doslej široko zasnovanih programov, 
naj bi se namesto takih programov in smeri predvideli izbirni predmeti 
v programih drugih ustreznih strok. To bo prispevalo k postopnemu 
zagotavljanju strokovnih pogojev za kvalitetno izvajanje izobraževanja 
in omogočalo po potrebi razvijanje izobraževanja na teh novih strokov- 
nih področjih tudi v dodiplomskem študiju, če bi vsebinske analize 
pokazale, da je specializacije perspektivno in smotrno nadomeščati s 

programi za pridobitev izobrazbe. Sedaj je namreč za izvajanje izobra- 
ževanja v več ini na novo predvidenih smeri ni materialnih niti ne 
kadrovskih in drugih strokovnih pogojev. 

Razprave o uvajanju novi h, programov in smeri v visokem izobraže- 
vanju je treba dopolnjevati tudi z oceno sredstev, ki bi jih morali 
zagotoviti za izvajanje teh programov, ter iz tega izhajajoč ih obvezno- 
sti uporabnikov. V ta namen je strokovna služba Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije pripravila aproksimativne ocene finančnih sredstev, 
potrebnih za izvedbo vseh smeri izobraževanja na novih strokovnih 
področjih. Ob upoštevanju dejstva, da predlogi programskih zasnov 
predvidevajo nadaljnje izvajanje vseh sedanjih programov in smeri, 
poleg njih pa določajo programe na novih področ jih, pomenijo slednji 
dodatno obremenitev. 

Izračuni vrednosti novih programov in smeri so izdelani na osnovi 
primerjave s sorodnimi programi in smermi, ki se že izvajajo; predpo- 
stavke, da bi se ti programi oziroma smeri v celoti samostojno izvajali; 
upoštevanja normativa, da se program oziroma smer lahko izvaja samo 
pod pogojem, da je vanj vključenih najmanj 30 študentov; predpo- 
stavke, da bi se novi programi in smeri izvajali na obstoječ ih VDO 
oziroma VTO. 

Glede na to, da vsebine novih programov in smeri še niso znane, so 
primerjave z že utečenimi programi in smermi arbitrarne in zato izra- 
čuni vrednosti novih programov in smeri le približni. Kot izhodišče za 
oceno vrednosti novih programov in smeri, ki jih ni moč primerjati z 
nobenim izmed že uveljavljenih, pa je upoštevana poprečna višina 
sredstev na diplomanta v usmeritvi, v kateri se predlaga nov program 
ali smer (kultura). 

Aproksimativne vrednosti novih programov in smeri temeljijo na 
cenah leta 1982 in pokažejo, da bi v tem letu za izvedbo novih 
programov in smeri po posebnih izobraževalnih skupnostih potrebo- 
vali naslednja sredstva: 
- za 2 novi smeri v Posebni izobraževalni skupnosti za kemijo, farma- 
cijo, gumarstvo in nekovine približno 20,000.000 din; 
- za 1 novo smer v Posebni izobraževalni skupnosti za gradbeništva 
približno 6,000.000 din; 
- za 2 nova programa in 4 nove smeri v Posebni izobraževalni skupno- 
sti tiska in papirja približno 35,000.000 din; 
- za 1 novo smer v Posebni izobraževalni skupnosti za tekstilne 
usmeritve približno 11,000.000 din; 
- za 2 nova programa in 2 novi smeri v Posebni izobraževalni skupnosti 
za usnjarsko in usnjarsko predelovalno stroko približno 17,000.000 
din; 
- za 1 nov program in 2 novi smeri v Posebni izobraževalni skupnosti 
prometa in zvez približno 17,000.000 din; 
- za 2 nova programa in 4 nove smeri v Posebni izobraževalni skupno- 
sti za zdravstveno usmeritev približno 40,000.000 din; 
- za 2 novi smeri v naravoslovno-matematični usmeritvi v Izobraževalni 
skupnosti Slovenije približno 27,000.000 din; 
- za 1 nov program in 1 novo smer v Posebni izobraževalni skupnosti 
za pedagoško usmeritev približno 9,000.000 din; 
- za 2 nova programa in 8 novih smeri v Posebni izobraževalni skupno- 
sti za družboslovno usmeritev približno 44,000.000 din. 

Za 10 novih programov in 26 novih smeri v navedenih posebnih 
izobraževalnih skupnostih bi tako potrebovali približno 227,000.000 
din. 

V ta global niso zajeta sredstva za izvedbo novih programov in smeri 
v kulturološki usmeritvi, ker zaradi pomanjkanja podatkov tak izračun 
ni mogoč . Pb oceni pa bi za 6 novih programov in 14 novih smeri v tej 
usmeritvi utegnili potrebovati sredstva v višini 90,000.000 din, kar je 
več , kot je v letošnjem letu predvideno za izvajanje visokošolskega 
izobraževanja na področju kulture. 
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V. Stališča, pobude in priporoč ila za 

nadaljnje usklajevanje in reševanje 

odprtih vprašanj in problemov v 

programskih zasnovah 

Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije je obravnavala na za- 
sedanju 15/11-1982 tudi še odprta vprašanja in probleme ter ugoto- 
vila, da nekatere rešitve v programskih zasnovah posameznih poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti še niso v celoti usklajene oziroma so celo 
v nasprotju z zakonom o usmerjenem izobraževanju in smernicami za 
oblikovanje programov ter da tudi še niso usklajene med zainteresira- 
nimi posebnimi izobraževalnimi skupnostmi. Nekatere od teh neskla- 
dnosti bistveno prispevajo k še vedno preveliki razdrobljenosti ter k 
podvajanju in prekrivanju programov oziroma smeri izobraževanja. 
Med rešitvami, ki v programskih zasnovah še niso oblikovane v skladu 
z zakonom o usmerjenem izobraževanju in smernicami ali pa so 
oblikovane tudi v nasprotju z njimi, so zlasti naslednje: 

1. V pripravi programskih zasnov niso dosledno in pri vseh progra- 
mih upoštevane določbe smernic, ki jih je sprejel Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje 26. 5. 1982 glede opredeljevanje 
števila in vrste smeri v programih za pridobitev izobrazbe. Smer se v 
takem programu lahko predvidi le, ko je treba zagotoviti za delo v ožji 
stroki ali posameznem poklicu posebna znanja že v dodiplomskem 

• šolanju, ker so takšna znanja pogoj za začetek dela v določenem 
poklicu, ko med takimi poklici ali ožje strokovnimi deli ni mogoča 
zamenljivost strokovnjakov. V nasprotju s tem so v predlogih program- 
skih zasnov predvidene še vedno številne smeri, ki ne izhajajo iz potreb 
dela in bi jih zato morali nadomestiti s skupinami izbirnih predmetov. V 
tem smislu bodo potrebna obsežnejša usklajevanja zlasti pri progra- 
mih v visokem izobraževanju na področ jih nekaterih družboslovnih in 
naravoslovnih znanosti ter družbenih dejavnosti v srednjem izobraže- 
vanju, pa tudi v programih nekaterih drugih strok, kjer je še vedno 
prisotna prevelika delitev smeri po posameznih poklicih ali delih in 
nalogah. 

2. Za izobraževanje na novih strokovnih področjih se v programskih 
zasnovah še vedno najpogosteje predvidevajo programi za pridobitev 
izobrazbe, čeprav smernice določajo, da se za izobraževanje na novih 
področjih najprej oblikujejo programi za izpopolnjevanje - specializa- 
cijo. S tega vidika je potrebno uskladiti načrte razvoja izobraževanja na 
področ ju kulture, zdravstva ter v nekaterih tehniških strokah, zlasti še v 
visokem izobraževanju, kjer novi programi pomenijo tudi delitev dose- 
danjih široko zasnovanih programov dodiplomskega študija v študij za 
ožje poklice, dela in naloge. 

3. Strokovni naslovi, ki jih omogočajo pridobiti programi v visokem 
izobraževanju, še vedno niso pri vseh programih usklajeni z zakonom; 
pogosti pa so še tudi primeri opredeljevanja strokovnih naslovov z 
oznakami ožje strokovne usmerjenosti in upsosobljenosti diploman- 
tov. 

4. Rešitve v zvezi z vertikalno in horizontalno povezanostjo progra- 
mov v usmeritvi (zlasti še glede določanja predhodnih programov) so v 
nasprotju s smernicami, ker se v programskih zasnovah niso navajali 
programi, ki so ustrezna podlaga za oblikovanje zahtevnejšega pro- 
grama, temveč programi, ki so lahko pogoj za vpis. 

Pogoji za vpis pa se ne določajo s programsko zasnovo, temveč 
neposredno z vzgojnoizobraževalnimi programi. Zato je potrebno ko- 
lono 8 v nadaljnjem postopku priprave programskih zasnov dosledno 
oblikovati v skladu s smernicami tako, da se v njej navede le program, 
na katerem se gradi vsebino zahtevnejšega programa. Hkrati pa naj 
strokovni sveti sprejmejo tudi sklepe za določanje pogojev za vpis v 
programe v visokem šolstvu, ki bi lahko služili tudi kot podlaga za 
usmerjanje učencev pri vpisu v srednjo šolo. 

Poleg navedenih neskladnosti, ki jih morajo strokovni sveti ustreznih 
posebnih izobraževalnih skupnosti razrešiti v pripravi programskih 
zasnov za sprejemanje v skupšč inah teh skupnosti, ugotavlja skup- 
šč ina Izobraževalne skupnosti Slovenije tudi nekatera posamezna še 
odprta vprašanja in probleme. Za reševanje teh vprašanj in problemov 
je sprejela konkretna stališča, pobude in priporoč ila, ki so navedena v 
nadaljnjem besedilu, ter priporoča pristojnim posebnim izobraževal- 
nim skupnostim, da jih upoštevajo v nadaljnjem usklajevanju oziroma 
sprejemanju programskih zasnov: 
Posebna izobraževalna skupnost 
za agroživilstvo 
a) Srednje izobraževanje: 

- Program kmetijstvo SR naj bi imel samo dve smeri: A- kmetijec, B 
- kmetijski tehnik; smeri vrtnar in vrtnarski tehnik naj bi se oblikovali 
kot IZP ali IZS program po pridobljeni izobrazbi za kmetijca oziroma 
kmetijskega tehnika. 

- Namesto smeri v programu za pridobitev izobrazbe v srednjem 
izobraževanju za delo v kmetijski mehanizaciji naj bi se oblikoval IZS 

program na podlagi ustreznega programa za pridobitev izobrazbe v 
kovinarski usmeritvi ali na podlagi ustreznega programa za pridobitev 
izobrazbe v kmetijski usmeritvi ali pa naj se znanja iz kmetijske meha- 
nizacije z izbirnimi predmeti vključ ijo v program kmetijstvo. 

- V programu živilstvo SR se naj opustita smeri C - mlekar in Č - 
mlekarski tehnik; namesto obeh smeri bi lahko posebno znanje iz 
tehnologije in praktičnega pouka zagotovili z izbirnimi predmeti pri 
živilcu oziroma živilskem tehniku. 
b) Visoko izobraževanje: 

- Strokovni svet je sprejel rešitev, da se oblikuje program VŠ-VIS, ki 
v dveh smereh omogoča izobraževanje široko usposobljenega stro- 
kovnjaka agronomije. Pri usklajevanju programskih zasnov, posebej 
pa še pri pripravi programov za področje kmetijstva v visokem izobra- 
ževanju, naj univerzi še nadalje usklajujeta različne poglede in stro- 
kovne rešitve, ki jih predlagata za izobraževanje na področ ju poljedel- 
stva, živinoreje, sadjarstva, vinogradništva in kmetijske tehnike Biote- 
hniška fakulteta v Ljubljani in Višja agronomska šola v Mariboru. 
Strokovne rešitve morajo upoštevati, da bo na vsaki stopnji izobraže- 
vanja zagotovljena široka usposobitev diplomantov za delo v stroki in 
omogočena zamenjljivcst delavcev med različnimi področ ji kmetijske 
dejavnosti. Poglabljanje znanja za posamezno področje naj bo zago- 
tovljeno zlasti z izbirnimi predmeti že pred vključ itvijo v delo, po 
potrebi pa še s programi za izpopolnjevanje - specializacijo tudi po 
višješolskem izobraževanju. 

- Prouč i naj se tudi povezanost med programom za pridobitev 
visoke izobrazbe živilska tehnologija in programom za specializacijo 
živilska kemijska tehnologija v kemijski usmeritvi ter prekrivanje tega 
programa s programi za specializacijo v živilski usmeritvi. 

Posebna izobraževalna skupnost za rudarsko 
in geološko usmeritev 
a) Srednje izobraževanje: 

- Z zakonom in smernicami za oblikovanje programov (točka 3 4. 3.) 
je treba uskladiti način pridobivanja poklicev po programih za uspo- 
sabljanje rudar za rudarske gradnje, rudarski mehanik, rudarski elek- 
trikar. Ustrezna rešitev bi lahko bila, če bi take programe usposabljanja 
izvajali kot sestavino priprave na strokovni izpit za ustrezno delo. 

- Potrebno bi bilo preveriti, ali ne bi bilo smotrneje izobraževati za 
dela v geovrtalstvu in bogatenju mineralnih surovin v ustreznih progra- 
mih in smereh na področju rudarstva, kar bi olajševalo tako usmerjanje 
učencev in izvedbo vseh teh med seboj sorodnih samostojnih progra- 
mov, ter namesto sedanjih samostojnih programov oziroma smeri za 
področje geovrtanja in bogatenja mineralnih surovin oblikovati pro- 
grame za izpopolnjevanje. 

Posebna izobraževalna skupnost za 
metalurgijo in kovinarstvo 
a) Srednje izobraževanje: 
- Zmanjša naj se število programov za usposabljanje za dela in naloge 
na I. stopnji zahtevnosti v metalurški usmeritvi in v kovinarski usmeri- 
tvi. 
- Zmanjša naj se število smeri v programu SR metalurgija; posebna 
znanja naj se vključ ijo v programe usposabljanja po pridobljeni srednji 
izobrazbi oziroma v že predvidene programe izpopolnjevanja. 
- Uskladiti je treba programe v kovinarski usmeritvi tako, da bo z njimi 
zagotovljeno izobraževanje strojnikov tudi za potrebe vseh drugih 
posebnih izobraževalnih skupnosti (gradbeništvo, agroživilstvo, pro- 
met in zveze), ter odstraniti prekrivanja oziroma podvajanja, ki nasta- 
jajo pri izobraževanju strojnikov. 
Nesprejemljivo je še zlasti, da se izobraževanje za ladijskega mehanika 
vključuje v program kovinarstvo in strojništvo, izobraževanje za ladij- 
skega strojnega tehnika pa se izvaja po posebnem programu v pomor- 
ski usmeritvi v PIS prometa in zvez. 

b) Visoko izobraževanje: 
- V dosedanjih postopkih usklajevanja programskih zasnov še ni 

uspešno razrešeno izobraževanje za področ je požarnega varstva. PIS 
za metalurgijo in kovinarstvo je bila doslej opredeljena kot matična PIS 
na tem področju, zato naj predlaga ustrezno rešitev tega vprašanja ne 
glede na to, ali bo programe uvrstila v svojo programsko zasnovo ali 
ne. 



Posebna izobraževalna skupnost za kemijo, 
farmacijo, gumarstvo in nekovine 

a) Srednje izobraževanje: 
- Prouč iti je potrebno možnost združitve programov farmacevtska 

dejavnost in laboratorijska dela v zdravstvu, kar vsebinsko izhaja tudi 
iz že usklajenih rešitev programiranja izobraževanja za področje far- 
macije in biokemije na višji stopnji. Preveriti je tudi potrebno še vedno 
prisotna prekrivanja med farmacevtsko in zdravstveno usmeritvijo. 

- Glede na obseg sorodnih vsebin izobraževanja v SKR in SR 
programih med kemijsko in gumarsko usmeritvijo bi bilo smotrno 
združiti obe usmeritvi ter programe oblikovati tako, da bi posebna 
znanja zagotovili bodisi v ustreznih smereh ali pa z izbirnimi predmeti 
oziroma programi za izpopolnjevanje. 

b) Visoko izobraževanje: 
- Za izobraževanje na področju farmacevtske dejavnosti sta v viso- 

kem šolstvu predvidena dva paralelna programa, kar ni v skladu z 
operativnimi načeli in kriteriji za doseganje več je integriranosti progra- 
mov in smeri izobraževanja v visokem izobraževanju. Ustrezneje bi bilo 
oblikovati VŠ-VIS program. 

Posebna izobraževalna skupnost za 
elektrotehniško in računalniško usmeritev 

a) Srednje izobraževanje: 
- Prouč i naj se možnost združitve vseh treh SR programov v en 

program elektrotehnika z več smermi. Taka združitev bi olajšala 
usmerjanje učencev po prvem letniku in prispevala k racionalnejši 
organizaciji pouka. (Zgradba programov elektroenergetika, elektro- 
nika in telekomunikacije je takšna, da je ta združitev možna, ne da bi 
bistveno spreminjali vsebine programov.) 

- Zaradi velikega obsega skupnih znanj naj se prouč i možnost 
združitve SKR programa montaža električnih naprav, omrežij in insta- 
lacij ter SKR program vzdrževanje TK omrežij. 

b) Visoko izobraževanje: 
- V postopku priprave osnutkov programov naj bi posebna meduni- 

verzitetna komisija prouč ila problematiko študija računalništva in in- 
formatike; ta komisija naj bi se povezala s sekcijo za informatiko pri RK 
SZDL Slovenije. 

Pri tem naj bi zagotovili: 
- ustrezen program ali smer za pridobitev izobrazbe, ki bi omogočal 

izobraževanje za splošne potrebe razvoja informatike kot stroke, 
- izobraževanje za posebne potrebe informacijskega dela v posamezni 
panogi ali dejavnosti pa naj se omogoč i v ustreznih programih za 
pridobitev izobrazbe v taki stroki, panogi ali dejavnosti, in sicer z 
izbirnimi predmeti ali pa v programih za izpopolnjevanje. 

Posebna izobraževalna skupnost za 
gradbeništvo 

a) Srednje izobraževanje: 
- Prouč i naj se predlog, da se združita usmeritvi zaključne dejavnosti 

in gradnja. 
b) Visoko izobraževanje: 
- Prouč i naj se utemeljenost vseh petih smeri, ki omogočajo prido- 

biti visoko izobrazbo v VIP gradbeništvo ter možnost, da se namesto 
posamezne smeri zagotavljajo znanja s skupinami izbirnih predmetov 
ali pa s programi IZS (npr. področje organizacije). 

- Pred uvedbo nove smeri arhitektura na višji stopnji bi morali 
prouč iti smotrnost izobraževanja arhitekture na tej stopnji, zlasti z 
vidika potreb dela oziroma potreb po kadrih. 

Posebna izobraževalna skupnost za tisk in 
papir 

a) Visoko izobraževanje: 

- Ugotoviti je treba potrebe dela, ker gre za povsem novo 
izobraževanje na področ ju tiskarstva in papirništva, ki ga v SR 
Sloveniji v višjem izobraževanju do zdaj ni bilo. Možna pa bi bila 
specializacija po V. stopnji izobraževanja na podlagi programov 
srednjega izobraževanja tiskarstvo in papirništvo, za papirništvo pa 
tudi po programih za izpopolnjevanje - specializacijo po VI. in VII. 
stopnji na osnovi programov za pridobitev izobrazbe v kemijski 
usmeritvi. Za predloge vseh novih programov v obeh usmeritvah je 
zato treba prouč iti možnost, da se to izobraževanje izvaja s 
specializacijami, kot to določajo smernice za oblikovanje programov 
v točki 2. 3. 2./6. 

Posebna izobraževalna skupnost za tekstilne 
usmeritve 

a) Visoko izobraževanje: 
- Programska zasnova predlaga dva programa VŠ-VIS; pri prvem 

(tekstilna tehnologija) se višješolski študij deli še v dve smeri. Pri 
programu za oblikovanje tekstilij bo treba prouč iti, koliko se prekriva s 
programom industrijskega oblikovanja v kulturološki usmeritvi. V 
skladu s smernicami je treba prouč iti možnost, da se namesto dveh 
programov oblikuje en program z dvema smerema ali s skupinami 
izbirnih predmetov oziroma da se program za pridobitev izobrazbe 
nadomesti s programom za izpopolnjevanje po obeh stopnjah izobra- 
ževanja. 

Posebna izobraževalna skupnost za usnjarsko 
in usnjarsko predelovalno stroko 

- Ker gre za uvajanje novega področja izobraževanja, je treba prou- 
č iti potrebe dela in možnosti, da se izobraževanje v smislu smernic 
razvija s programi izpopolnjevanja oziroma specializacij širših strokov- 
nih profilov po višji in visoki stopnji, in sicer s področja kemije, 
strojništva in drugih ustreznih strok. 
Posebna izobraževalna skupnost 
prometa in zvez 

a) Srednje izobraževanje 
Neskladno z načeli smernic za oblikovanje programov je programi- 

ranje izobraževanja za ladijskega mehanika v programu kovinarstvo in 
strojništvo, ladijskega strojnega tehnika pa v posebnem programu v 
pomorski usmeritvi. Poklica sta sorodna po strokovnem znanju in delu, 
le stopnja zahtevnosti dela je različna. Zato naj se izobraževanje obeh 
poklicev združi v program kovinarstvo in strojništvo v kovinarski usme- 
ritvi. 

b) Visoko izobraževanje: 
- Prouč i naj se, ali višješolski program tehnologije prometa nadome- 

šča dosedanji višješolski študij na področju pomorskega transporta ali 
pa pomeni uvajanje izobraževanja na novem strokovnem področ ju ter 
tudi smotrnost uvajanja posebne nove smeri za PTT promet. 

- Prouč iti je potrebno smotrnost uvajanja novega programa za 
tehnologijo prometa na visoki stopnji, zlasti z vidika potreb dela. 
Program naj se v skladu s smernicami oblikuje kot program za izpopol- 
njevanje - specializacijo. 

- Perspektivno bi kazalo vse usmeritve v prometu in zvezah združiti v 
prometno usmeritev, pri tem pa izoblikovati enotne VIP na vseh stop- 
njah. Znotraj VIP pa nato oblikovati smeri oziroma izbirne predmete, 
ozka specifična znanja pa bi se pridobila v programu za usposabljanje. 

Posebna izobraževalna skupnost za 
ekonomsko usmeritev 

- Številne predlagane specializacije tako po srednjem kot po viso- 
kem izobraževanju so vprašljive. Smiselno bi jih bilo skrč iti oziroma 
združiti tako, da bi se v več ji meri upoštevale potrebe dela ter zaokro- 
ženi sklopi del in nalog v OZD uporabnikov. 

a) Srednje izobraževanje: 

- Aranžerski tehnik naj se črta v ekonomski usmeritvi in se smer 
prenese v usmeritev kultura v program oblikovanje, smer oblikovalec- 
aranžer. 
b) Visoko izobraževanje: 

- Predlagana programa za pridobitev višje oziroma visoke izobra- 
zbe imata po osem smeri. Prouč iti je treba, ali so vse te smeri določene 
v skladu s smernicami (glede na kriterij potreb dela oziroma nezamen- 
Ijivost strokovnjakov med posameznimi področji dela, ki jih smeri 
pokrivajo) ter tudi, ali lahko nadomestijo posamezne smeri izbirni 
predmeti oziroma programi za izpopolnjevanje. 

Posebna izobraževalna skupnost za 
zdravstveno usmeritev 
a) Srednje izobraženje: 

- Uskladiti izobraževanje za potrebe farmacevtske dejavnosti in 
laboratorijskega dela v zdravstvu. 
b) Visoko izobraževanje: 

- Prouč iti je potrebno, ali je mogoče potrebo po predlaganih novih 
programih (zobna protetika) oziroma smereh (pedagoška dejavnost v 
zdravstvu, organizacija zdravstva, skupinska socioterapija) uresnič iti v 
skladu s smernicami po programih za izpopolnjevanje - specializacijo 
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namesto s programi za pridobitev izobrazbe, izobraževanje za pedago- 
ško dejavnost in organizacijo zdravstva je treba uskladiti s splošnimi 
načeli, ki so bila za oblikovanje programov na teh področ jih dela 
sprejeta v dosedanjem usklajevanju, to je, da se za pedagoško delo 
oziroma za organizacijo dela v posameznih strokah oziroma področjih 
dela ne oblikujejo samostojni programi ali pa smeri, temveč se za ta 
dela zagotavljajo znanja v okviru izobraževanja na področju ustrezne 
stroke (zdravstva) z izbirnimi predmeti ali pa s programi za specializa- 
cijo po pridobljeni izobrazbi v stroki (npr. pridobitev pedagoško andra- 
goške izobrazbe). 

Posebna izobraževalna skupnost za kulturo 

a) Srednje izobraževanje: 
- Na podlagi analize SR programov splošno kulturni (kulturna^ 

usmeritev), pedagoški (pedagoška usmeritev) ter družboslovno-jezi-' 
kovna dejavnost (družboslovna usmeritev) bi bilo potrebno prouč iti 
možnost integracije vseh treh programov v en program z več  smermi, 
ki ga v programske zasnove vključ ijo vse tri PIS ter tudi skupno 
oblikujejo in soglasno sprejmejo. 
b) Visoko izobraževanje: 

- Pri predlogih nekaterih novih programov (ples, organizacija kul- 
turnega življenja) je treba prouč iti, če jih je mogoče nadomestiti s 
programi izopopolnjevanja in specializacij (npr. ples: izpopolnjevanje 
po V. stopnji namesto programa na VI. stopnji). 

- Za smeri restavriranja je treba prouč iti možnost rešitve s skupino 
izbirnih predmetov v programih, pri čemer je potrebno tudi odpraviti 
prekrivanje takih smeri s programi za specializacijo. 

- Predlog za program bibliotekarstva velja vsebinsko prouč iti tudi 
glede na sedanje težnje po informatizaciji tega področja, prouč iti pa bi 
bilo umestno tudi možnost nadomestitve s programom izpopolnjeva- 
nja - specializacije. 

- Za programa filmskega in TV snemalca in montažerja zdaj ni 
možnosti za izvedbo. 
- Pri nadaljnjem usklajevanju programov v visokem izobraževanju 

za dela na področ ju oblikovanja je treba prekrivanja, ki se pojavljajo 
med ustreznimi programi posebnih izobraževalnih skupnosti za kul- 
turo, za tekstilno usmeritev in za gradbeništvo, razreševati s programi 
za izpopolnjevanje, ki omogočajo specializacijo, oziroma z interdisci- 
plinarnimi programi zlasti v primerih, ko je za uspešno opravljanje dela 
potrebno povezovati znanja s področja ustrezne tehnologije (npr. 
tekstila, usnjarstva, lesarstva ipd ), razvoja ustrezne znanstvene disci- 
pline in oblikovanja kot umetnostne discipline oziroma stroke. 

Posebna izobraževalna skupnost za 
pedagoško usmeritev 

V nadaljnjem usklajevanju preostalih še odprtih vprašanj v program- 
skih zasnovah je treba zagotoviti, da se pri izobraževanju za potrebe 
dela v stroki ter za pedagoško delo v osnovni in srednji šoli preseže 
dosedanja razdrobljenost ter da se omogoč i izobraževanje za vse te 
potrebe po enem programu, ki ima več smeri izobraževanja. V takem 
programu za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe (Vš-VIS) naj bi 
predvideli nepedagoško smer na prvi stopnji le v primeru, če to terjajo 
potrebe dela v stroki. V nadaljnjem razvoju izobraževanja uč iteljev je 
potrebno zagotoviti skladnejše programiranje izobraževanja za po- 
trebe osnovne in srednje šole, hkrati pa tudi v programih zagotoviti 
usposabljanje v skladu s specifičnimi potrebami vzgojnoizobraževal- 
nega dela v osnovni oziroma srednji šoli ter v skladu s specifičnimi 
vzgojnimi nalogami ter družbeno vlogo osnovne in srednje šole. V 
takem programu morajo biti zato v ustreznih razmerjih zastopana 
pedagoško-psihološka in andragoška znanja, znanja ustreznih strok 
ter posebna metodična znanja, prilagojena specifičnim potrebam dela 
osnovne oziroma srednje šole. Ob uveljavitvi novih rešitev morajo biti 
ustrezna pedagoška in psihološka znanja vključena tudi v program 
naravoslovnomatematične tehnologije. Na teh izhodišč ih naj bi po 
potrebi oblikovali tudi programske rešitve, ki naj bi jih realizirali v 
naslednjih planskih obdbojih, za izobraževanje uč itevljev osnovne šole 
na visoki stopnji. Tudi pri teh programskih rešitvah bi bilo potrebno 
ohraniti specifične vidike usposabljanja uč iteljev za delo osnovne 
oziroma srednje šole, kar bi lahko najustrezneje zagotavljali s skupi- 
nami izbirnih predmetov. 

Za uveljavitev načela permanentnosti izobraževanja uč iteljev je treba 
razviti celoten koncept obveznega stalnega izpopolnjevanja in zato 
tudi opredeliti ustrezne programe za izpopolnjevanje. Za izobraževanje 
uč iteljev strokovnih predmetov za srednje šole naj bi razvili predvsem 
možnosti pridobivanja pedagoške in andragoške izobrazbe z izbirnimi 
predmeti v dodiplomskem študiju oziroma z izpopolnjevanjem po 
končani ustrezni šoli. V strokah, kjer so potrebe po uč iteljih srednje 
šole številnejše (strojništvo, elektrostroka ipd ), naj bi posebne izobra- 

ževalne skupnosti č imprej zagotovile pogoje za razvoj specialnih me- 
todik. 

Posebna izobraževalna skupnost za pedagoško usmeritev pa naj bi 
usmerjala delo pri razvijanju specialnih metodik. Dosledna izpeljava 
predloga, da se v istem programu zagotavlja izobraževanje za delo v 
posamezni stroki ter za pedagoško delo v osnovni in srednji šoli, terja 
prouč itev sedanje samoupravne organiziranosti posebnih izobraževal- 
nih skupnosti in matičnosti posebnih izobraževalnih skupnosti za 
oblikovanje teh programov. Posamezna vprašanja bodo lahko po- 
sebne izobraževalne skupnosti razreševale z intenzivnejšim usklajeva- 
njem oziroma s skupnim sprejemanjem določenih programov; uveljav- 
nje teh načel v pripravi programov za področje družboslovnih in 
jezikovnih strok pa bo v perspektivi mogoče ustrezno reševati le z 
drugačno samoupravno organiziranostjo posebnih izobraževalnih 
skupnosti za področ je družboslovne in pedagoške usmeritve. 

Za vzgojitelja predšolskih otrok je treba pripraviti program, ki bi 
zagotavljal ob višji ravni splošne izobrazbe tudi ustrezno strokovno 
usposobljenost za delo v poklicu vzgojitelja. Če to ni mogoče zagoto- 
viti v času štiriletnega srednjega šolanja, naj se program pripravi le na 
višji stopnji glede na določbo smernic, da se za isti poklic lahko 
oblikuje en sam program. 
Posebna izobraževalna skupnost 
za družboslovno usmeritev 
a) Srednje izobraževanje: 

- Potrebno je uskladiti izobraževanje med programi srednjega izo- 
braževanja: splošni kulturni, pedagoški, družboslovno-jezikovni tako, 
da bi se naj ti programi združili v en program z več smermi. 
b) Visoko izobraževanje: 

- Izobraževanje za področje informatike in organizacije dela v viso- 
kem izobraževanju naj se razreši tako, da bo zagotovljeno uresničeva- 
nje tako splošnih potreb razvoja teh dveh strok kot tudi posebnih 
potreb po ustreznem informacijskem oziroma organizacijskem delu v 
vseh drugih panogah, strokah oziroma dejavnostih. 

V ta namen naj se: 
1. za splošne potrebe razvoja stroke informatike oblikuje posebna 

smer v okviru računalniške usmeritve, za potrebe stroke organizacije 
dela pa samostojen program v PIS za družboslovno usmeritev,, 

2. za posebne potrebe informacijskega in organizacijskega dela v 
posamezni panogi ali dejavnosti (torej tudi na področju družboslov- 
nega informiranja) pa naj se v ustrezne programe za pridobitev izobra- 
zbe za dela v taki panogi ali dejavnosti vključujejo skupine izbirnih 
predmetov ali pa pripravljajo ustrezni programi za izpopolnjevanje, ki 
omogočajo pridobiti ustrezna znanja. 

- Programi oziroma smeri, kjer se izobraževanje uvaja na novo, naj 
se oblikujejo kot programi za izpopolnjevanje. Ni potrebe, da se obli- 
kuje samostojen visokošolski program za upravno dejavnost. Nadalje- 
vanje izobraževanja višjih upravnih delavcev naj se uredi v okviru 
drugih programov s skupinami izbirnih predmetov. 

- Nepedagoške smeri naj se na višješolski stopnji v programih 
zgodovine, geografije in jezikov predvidijo le, če to zahtevajo dela v 
stroki, sicer naj se uskladi to izobraževanje s PIS za pedagoško 
usmeritev tako, da bo v vsaki stroki združeno izobraževanje tudi za 
potrebe dela v osnovni in srednji šoli. V takem primeru naj oblikujeta 
obe PIS en program, ki ga skupno pripravita in sprejmeta. 

- Prouč ijo naj se smeri v programih družboslovne usmeritve (poli- 
tične vede, sociologija, novinarstvo), zlasti z vidika kriterijev, ki jih 
smernice za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov določajo 
za oblikovanje smeri. Kjer ni pogojev, da se v skladu z navedenimi 
kriteriji oblikuje smer, naj se predlagane smeri nadomestijo s skupi- 
nami izbirnih predmetov. 

Izobraževalna skupnost Slovenije 
a) Srednje izobraževanje: 

- V programu naravoslovno-matematična tehnologija bi morali za- 
gotoviti tudi ustrezen obseg pedagoških in psiholoških znanj (v skup- 
nih predmetih oziroma med izbirnimi predmeti), če bo ta program 
postal ustrezna podlaga za izobraževanje uč iteljev osnovne in srednje 
šole. 
b) Visoko izobraževanje: 

- Programe v visokem izobraževanju, s katerimi se zagotavlja tudi 
izobraževanje za pedagoško delo v srednji šoli, naj se oblikujejo 
skupno s PIS za pedagoško usmeritev tako, da vključujejo tudi smeri 
za uč itelje v osnovni šoli na višji stopnji. 

- V skladu s sprejetim načelom, da izobraževanje za potrebe dela v 
osnovni in srednji šoli zagotavlja v enem programu z ustreznimi 
smermi na višji in visoki stopnji, naj se razrešuje tudi vprašanje dvo- 
predmetnih študijskih povezav, kjer so te smotrne. 
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