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Na podlagi tretjega odstavka 110. člena zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

Odvisno od narave in vsebine podiplomskega štu- 
dija se v strokovno komisijo lahko določijo tudi pred- 
stavniki drugih zainteresiranih uprav in visokih vo- 
jaških šol. 

4. člen 

PRAVILNIK 
O ORGANIZIRANJU PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 
NA VISOKIH VOJAŠKIH ŠOLAH IN V ŠOLSKIH 
CENTRIH JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem pravilnikom se predpišejo po-.abni pogoji za 

organiziranje podiplomskega študija na vi-okih voiaš- 
kih šolah in v šolskih centrih Jugoslovanske ljudske 
armade (v nadaljnjem besedilu: visoke vojaške šole). 

2. člen 
Visoke vojaške šole lahko organizirajo podiplomski 

študij s tistih področij oziroma disciplin vojaških zna- 
nosti, ki se v tej šoli poučujejo kot matične, s tem da 
izpolnjujejo pogoje, ki so predvideni s tem pravil- 
nikom. 

Ce se znanstveno področje oziroma disciplina pou- 
čuje na dveh ali več visokih vojaških šolah, organizira 
podiplomski študij tista visoka vojaška šola, ki je ma- 
tična šola za to znanstveno področje oziroma disciplino. 

3. člen 
Ali so potrebe in pogoji za organiziranje podiplom- 

skega študija na visokih vojaških šolah, raziskuje po- 
sebna strokovna komisija, ki jo na predlog IV. uprave 
generalštaba Jugoslovanske ljudske armade (v nadalj- 
njem besedilu: JLA) imenuje načelnik generalštaba 
JLA. 

V strokovno komisijo iz prvega odstavka tega člena 
se imenuje po en predstavnik pristojnih uprav Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo (v nadaljnjem 
besedilu: ZSLO) in generalštaba JLA, sveta za znan- 
stveno delo v oboroženih silah SFRJ, učno-pedagoš- 
kega sveta JLA, uprave (poveljstva) oblike — sek- 
torja, ki mu je podrejena visoka vojaška šola, in 
predstavnik visoke vojaške šole, ki organizira podip- 
lomski študij. 

Pismeno poročilo o svojem delu in ugotovljenih 
dejstvih s predlogom, obrazložitvijo in mnenjem pošlje 
strokovna komisija iz 3. člena tega pravilnika načel- 
niku generalštaba JLA. 

5. člen 

Za vsako novo smer organiziranja podiplomskega 
študija na visokih vojaških šolah se izda odlok. 

Odlok iz prvega odstavka tega člena izda na pred- 
log načelnika generalštaba JLA zvezni sekretar za 
ljudsko obrambo. Odlok načelno vsebuje: obliko štu- 
dija, naziv akademske stopnje, ali se študij organizira 
izredno (ob delu) ali kot redna oblika, začetek in tra- 
janje študija, kot tudi naloge z nosilci in roki izvršitve 
— za uspešno uresničitev študija. 

II. ORGANIZIRANJE PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 
NA VISOKIH VOJAŠKIH ŠOLAH 

1. Skupne določbe 

6. člen 

Podiplomski študij na visokih vojaških šolah ob- 
sega tele oblike: 

1) magisterij — za pridobitev akademske stopnje 
magistra vojaških znanosti; 

2) specializacijo — za pridobitev akademske stop- 
nje specialista za določeno vojaško strokovno disciplino. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena 
in smiselno določbi šestega odstavka 111. člena zakona 
o vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: 
zakon) pridobi oseba, ki opravlja specializacijo na vo- 
jaški medicinski akademiji, tudi strokovni naslov spe- 
cialista v določeni disciplini s področja medicine, 
stomatologije in farmacije. 

7. člen 

Podiplomski študij na visokih vojaških šolah se 
organizira iz disciplin (s področij) vojaške znanosti in 
vojaških strokovnih disciplin in s področja drugih zna- 
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nosti, ki so posebnega pomena za povečanje bojne spo- 
sobnosti oboroženih sil in za zgraditev sistema splošne 
ljudske obrambe. 

Na vojaški medicinski akademiji se v skladu z do- 
ločbo 18. člena zakona organizira podiplomski študij 
s področja splošne in vojaške medicine, stomatologije 
in farmacije — po določbah tega pravilnika. 

8. člen 

Podiplomski študij (magisterij in specializacija) se 
izvaja praviloma kot interšolski študij. Visoka vojaška 
šola, v kateri se določena znanost ali strokovna disci- 
plina študira kot matična, je nosilec podiplomskega 
pouka, pri njegovem uresničevanju pa sodelujejo tudi 
druge visoke vojaške šole, znanstvene ustanove JLA 
in, če je potrebno, starešine iz enot oboroženih sil, iz 
uprav ZSLO in generalštaba JLA. 

9. člen 

Podiplomski študij se organizira praviloma kot ob- 
lika izrednega študiranja (ob delu). Izjemoma se podi- 
plomski študij lahko organizira tudi kot redna oblika 
študija. 

Način izvajanja podiplomskega študija se določi 
v vsakem posameznem primeru z odlokom iz 5. člena 
tega pravilnika. 

2. Pogoji za organiziranje podiplomskega študija 

10. člen 

Na visoki vojaški šoli se podiplomski študij lahko 
organizira pod temi pogoji: 

1) če so ugotovljene tekoče in perspektivne kad- 
rovske potrebe po določenem profilu kadrov — magis- 
trih in specialistih; 

2) če za podiplomski študij obstaja potrebno šte- 
vilo kandidatov, ki izpolnjujejo predvidene pogoje za 
spre j em; 

3) če je za uspešno izvajanje podiplomskega štu- 
dija zagotovljeno potrebno število kvalificiranih uči- 
teljev in sodelavcev; 

4) če so določeni učni načrti in predmetniki za 
podiplomski študij; 

5) če obstaja učna in znanstvena materialna baza 
za uspešno izvajanje podiplomskega študija. 

11. člen 

Potrebe po določenih profilih kadrov — magistrov 
in specialistov — se ugotovijo na oodlagi analize delov" 
nih mest v obliki, rodu ali službi. Pri ugotavljanju 
potreb glede števila posameznih profilov je treba iz- 
hajati iz tekočih in perspektivnih potreb oboroženih 
sil, posebno JLA, iz potreb po tem profilu kadrov v 
sistemu splošne ljudske obrambe — določenih z razvoj- 
nimi načrti kadrov ter iz perspektivnega razvoja vo- 
jaške znanosti in prakse. 

12. člen 

Da bi se ugotovile kadrovske potrebe, bo nadrejena 
uprava zadevne vojaške šole dobila od personalne up- 
rave ZSLO in III. uprave generalštaba JLA soglasje 
o številu slušateljev, ki bodo obiskovali podiplomski 
študij. 

13. člen 

Kandidati za podiplomski študij se sprejmejo na 
podlagi natečaja. Natečaj razpiše personalna uprava 
ZSLO po izdaji odloka o organiziranju in uvedbi podi- 
plomskega študija, na predlog uprave (poveljstva) ob- 
like (sektorja), rodu ali službe. Izjemoma se kandidati 
za podiplomski študij oblik specializacije lahko tudi 
določijo. 

14. člen 

Splošni pogoji za sprejem na podiplomski študij 
na visokih vojaških šolah so tile: 

1) da je kandidat končal ustrezno visoko vojaško 
šolo ali ustrezno civilno visoko šolo ali fakulteto, kan- 
didat, ki se prijavi za podiplomski študij oblike magi- 
sterija, pa mora imeti srednjo oceno najmanj 8 (4); 

2) za podiplomski študij iz vojne spretnosti mora 
imeti kandidat praviloma končano najmanj naslednjo 
visoko vojaško šolo, in sicer: za študij taktike — po- 
veljniško-štabno akademijo oblike ali visoko vojaško 
politično šolo JLA; za študij operatike in strategije pa 
ljudskoobrambno šolo; 

3) kandidat, ki je objavil znanstvena ali strokovna 
dela in ima sposobnost in nagnjenost k znanstvenemu 
in visoko strokovnemu delu, se lahko prijavi za spre- 
jem na podiplomski študij oblike magisterija, čeprav 
ima srednjo oceno manjšo od 8 (4); 

4) da kandidat, ki se prijavi za magisterij, zna 
enega od svetovnih jezikov (angleški, ruski, francoski 
nemški), tako da lahko uporablja tujo strokovno lite- 
raturo; 

5) da ima kandidat — vojaška oseba pri zadnjih 
dveh rednih ocenjevanjih oziroma pri zadnjem oce- 
njevanju oceno vsaj »se odlikuje«; 

6) da ima kandidat — vojaška oseba najmanj tri 
leta delovne dobe v vojaški enoti oziroma v vojaški 
ustanovi, izjemoma pa se posebno nadarjeni kandidati, 
ki so končali poveljniško-štabno akademijo, visoko vo- 
jaško politično šolo ali ljudskoobrambno šolo s srednjo 
oceno 9,51 ali z višjo, lahko sprejmejo neposredno po 
končani ustrezni visoki vojaški šoli. 

Oceno objavljenih del in primernosti kandidatov 
iz 3. točke prvega odstavka tega člena za sprejem na 
podiplomski študij da učno-znanstveni zbor visoke vo- 
jaške šole, ki lahko ustanovi v ta. namen posebno 
komisijo. 

Štelo se bo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 4. 
točke prvega odstavka tega člena, če je končal šolo 
za tuje jezike JLA ali srednji civilni ali višji tečaj za 
tuje jezike, ali če je opravil izpit iz tujega jezika na 
visoki šoli —• fakulteti, katerega je študiral najmanj 
štiri semestre. Visoka vojaška šola lahko organizira, 
če je potrebno, preveritev znanja tujega jezika kan- 
didata. 

Za določene vrste podiplomskega študija se lahko 
določijo tudi posebni pogoji glede zdravstvene sposob- 
nosti in starosti, kar se določi z natečajem personalne 
uprave ZSLO. 

15. člen 

Civilna oseba v službi v JLA, ki ima ustrezno vi- 
soko strokovno izobrazbo, se lahko prijavi za sprejem 
na ustrezni podiplomski študij na visokih vojaških 
šolah, če izpolnjuje poleg pogojev, predpisanih v 2. in 
3. točki 14. člena tega pravilnika, tudi tele pogoje: 
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1) da je končala ustrezno šolo za rezervne oficirje; 
2) da ima priporočilo pristojnega starešine ali ko- 

legija organa ustanove, v kateri je zaposlena; 
3) da opravi kvalifikacijski oziroma sprejemni ust- 

ni izpit, ki sestoji praviloma iz izpita iz metodologije 
vojaških znanstvenih raziskovanj in izpita iz vojne 
spretnosti. 

Katera je ta ustrezna visoka strokovna izobrazba 
in vsebine izpita določi na predlog zbora za podiplom- 
ski študij učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole. 

Kvalifikacijski oziroma sprejemni izpit se opravlja 
pred tričlansko komisijo, ki jo na predlog zbora za 
podiplomski študij določi učno-znanstveni zbor visoke 
vojaške šole. 

16. člen 

Visoka vojaška šola, ki organizira podiplomski 
študij, mora za ta študij zagotoviti najkvalitetnejši 
učni kader, predvsem iz lastnega sestava. 

Poleg učiteljev in sodelavcev iz šole lahko visoka 
vojaška šola angažira tudi najbolj kvalitetne učitelje 
in sodelavce iz drugih visokih vojaških šol, znanstvenih 
ustanov JLA, enot oboroženih sil, ZSLO, če je potrebno, 
pa tudi učitelje in sodelavce iz civilnih visokih znan- 
stvenih ustanov. 

17. člen 

Podiplomski študij v obliki magisterija izvajajo 
praviloma učitelji z učiteljskim nazivom rednega in 
izrednega profesorja in docenta visoke vojaške šole, 
kot tudi vidni znanstveni delavci in strokovnjaki z us- 
treznih področij (15. člen). 

18. člen 

Učni načrti in predmetniki podiplomskega študija 
se programsko in vsebinsko usmerjajo tako, da zago- 
tovijo: 

1) visoko znanstveno in strokovno raven podiplom- 
skega študija v skladu s sodobnim in prihodnjim raz- 
vojem vojaške znanosti in prakse; 

2) študiranie novih vsebin oziroma globlje študi- 
ranje posameznih vsebin, da bi se preprečilo mehanično 
ponavljanje vsebin, ki so se študirale na posameznih 
stopnjah šolanja na visokih vojaških šolah oziroma 
civilnih visokih šolah — fakultetah; 

3) obvezno študiran je metodologije znanstvenega 
raziskovanja na področju vojaških znanosti in uporabo 
te metodologije pri raziskovanju določenih problemov 
vojaške znanosti in splošne ljudske obrambe; 

4) da so vse programske vsebine opredeljenje z 
ugotovljenimi vojaškimi izobraževalnimi potrebami 
oziroma potrebami splošne ljudske obrambe in da pri- 
spevajo k znanstvenemu in strokovnemu izpopolnjeva- 
nju vojaške znanosti in prakse; 

5) da število področij (predmetov), ki se načrtujejo 
in programirajo, ne bo večje od šest; 

6) usmerjanje slušateljev k samostojnemu in krea- 
tivnemu znanstvenemu in strokovnemu delu med štu- 
dijem. 

19. člen 

Visoka vojaška šola, ki organizira podiplomski štu- 
dij, mora z nadrejeno upravo (poveljstvom) oblike — 
sektorja zagotoviti nujne učne in materialne pogoje za 

uresničitev programa podiplomskega študija, poseb- 
no pa: 

1) materialno-tehnične pogoje, da se morejo uči- 
telji in slušatelji ukvarjati z znanstvenim raziskoval- 
nim delom (znanstvene enote, laboratorije idr.); 

2) temeljno in dopolnilno literaturo za študij us- 
treznih znanstvenih področij in disciplin; 

3) zagotovitev relevantnih znanstvenih informacij 
za slušatelje in učitelje. 

3. Organiziranje in izvajanje podiplomskega študija 

20. člen 

Podiplomski študij na visokih vojaških šolah se 
organizira in izvaja v skladu z določbami zakona, tega 
pravilnika in pravilnika zadevne visoke vojaške šole. 

21. člen 

Za načrtno organiziranje in izvajanje podiplomske- 
ga študija ustanovi uprava visoke vojaške šole na pred- 
log učno-znanstvenega zbora šole zbor za podiplom- 
ski študij, ki ga imenuje za vsako smer oziroma po- 
dročje podiplomskega študija oziroma za visoko vojaš- 
ko šolo v celoti. 

V sestavu zbora so vodje smeri podiplomskega 
študija, določeno število učiteljev — sodelavcev, ki iz- 
vajajo zadevni podiplomski študij, in po en slušatelj. 

Uprava visoke vojaške šole določi iz sestava zbora 
predsednika zbora za podiplomski študij. 

22. člen 

Ce se podiplomski študij organizira kot oblika iz- 
popolnjevanja ob rednem delu, organizira visoka vo- 
jaška šola potrebno število intenzivnih tečajev, semi- 
narjev, vaj in drugih oblik pomoči slušateljem. 

23. člen 

Za vsakega slušatelja podiplomskega študija se 
določi učitelj ali sodelavec — mentor, ki mu bo poma- 
gal in ga usmerjal pri delu med študijem, vštevši tudi 
pomoč pri izdelavi in zagovoru magistrskega oziroma 
specialističnega dela. Mentor se lahko določi tudi na 
predlog slušatelja. 

En mentor se lahko določi za največ tri slušatelje. 
Mentorja določi zbor za podiplomski študij. 

24. člen 

Izpiti so v izpitnih rokih, predvidenih s pravilni- 
kom visoke voiaške šole. Izpiti so načelno ustni in se 
opravljajo pred izpitno komisijo, ki je sestavljena iz 
najmanj treh učiteljev. Ce je določeno področje ozi- 
roma predmet predavalo več učiteljev, so v izpitni ko- 
misiji tudi ti učitelji, če zbor za podiplomski študij ne 
določi drugače. 

Kandidat lahko prijavi izpit, če je izpolnil predvi- 
dene pogoje. 

Izpiti se opravljajo po področjih oziroma predme- 
tih (5. točka 18. člena). 

Znanje in spretnosti s posameznih področij oziroma 
predmetov se lahko preverjajo in ocenjujejo tudi na 
delnih izpitih. 
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Kandidat lahko opravlja vsak izpit največ trikrat. 
Odgovori kandidata na izpitu se ocenjujejo z oce- 

nami: »odličen«, »prav dober«, »dober« ali »ni izdelal«. 

25. člen 

Magistrsko oziroma specialistično delo mora pred- 
stavljati samostojno obdelavo izbrane ali določene teme 
oziroma problema (v nadaljnjem besedilu; tema). 

Tema se praviloma izbere oziroma določi iz glav- 
nih predmetov, ki sestavljajo smer podiplomskega štu- 
dija, in mora biti pomembna za izpopolnjevanje vo- 
jaške znanosti ali prakse. 

Teme za magistrsko oziroma specialistično delo 
lahko predlagajo učno-znanstvenemu zboru visoke vo- 
jaške šole tudi ustrezne uprave ZSLO, znanstvene us- 
tanove JLA, poveljstva vojaških enot, če je potrebno, 
pa tudi strukture v sistemu splošne ljudske obrambe. 

Magistrska oziroma specialistična dela morajo 
imeti teoretično in aplikativno vrednost, oziroma da se 
morejo v potrebni meri kar neposredneje uporabiti tudi 
v praksi. 

26. člen 

Slušatelj lahko prijavi temo magistrskega oziroma 
specialističnega dela načelno v drugi polovici študija 
oziroma, ko je poslušal in obvladal polovico vsebine 
podiplomskega študija. 

Temo magistrskega oziroma specialističnega dela 
odobri ne glede na to, ali je predlagal temo slušatelj 
sam ali mu je bila tema določena, učno-znanstveni zbor 
visoke vojaške šole na predlog zbora za podiplomski 
študij. 

27. člen 

Za oceno primernosti magistrskega oziroma spe- 
cialističnega dela za obrambo ustanovi zbor za podi- 
plomski študij komisijo, sestavljeno iz treh učiteljev 
ali sodelavcev. V komisiji je tudi mentor. 

Komisija za oceno magistrskega oziroma specia- 
lističnega dela vloži pri zboru za podiplomski študij 
obrazložen predlog, da se dovoli zagovor in ustanovi 
komisija za zagovor, ali da se delo zavrne. 

Komisija za oceno magistrskega oziroma specia- 
lističnega dela je praviloma hkrati tudi komisija za 
zagovor dela. 

28. člen 

Slušatelj mora magistrsko oziroma specialistično 
delo predati najmanj v šest izvodih in v roku, ki je 
določen s pravilnikom visoke vojaške šole. 

29. člen 

Magistrsko oziroma snecialistično delo se zaso- 
varja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije 
učitelji ali sodelavci, in ki jo določi učno-znanstveni 
zbor visoke vojaške šole. 

Učitelj, ki je bil slušatelju mentor, je praviloma 
član komisije. 

Zagovor magistrskega oziroma specialističnega 
dela je javen. Izjemoma je smiselno določbi drugega 
odstavka 116. člena zakona javnost lahko izključena. 
Ce je delo stopnjevano kot zaupna ali strogo zaupna 
tajnost, so na zagovoru lahko navzoče samo povabljene 
osebe. 

30. člen 

Slušatelj je obranil magistrsko oziroma specialis- 
tično delo, če je komisija z večino glasov ugodno oce- 
nila zagovor. 

31. člen 

Ce komisija odloči, da magistrsko oziroma speci- 
alistično delo ni ohranjeno, se slušatelj loti izdelave 
novega dela. 

Delo, ki ni ohranjeno po njegovih spremembah in 
dopolnitvah, se lahko ponovno preda kot magistrsko 
oziroma specialistično delo. 

Kandidat, ki ne obrani magistrskega oziroma spe- 
cialističnega dela, lahko novo delo zagovarja samo en- 
krat, in sicer najprej šest mesecev, najkasneje pa do 
dve leti potem, ko je to delo prvič zagovarjal. 

32. člen 

Slušatelju, ki je uspešno zagovarjal magistrsko 
oziroma specialistično delo oziroma ki je opravil spe- 
cialistični izpit iz medicine, stomatologije ali farmacije 
na vojaški medicinski akademiji, se izda diploma o 
akademski stopnji magistra vojaških znanosti ali do- 
ločene vojaške znanstvene discipline oziroma o aka- 
demski stopnji specialista za določene vojaške strokov- 
ne discipline. 

33. člen 

Akademska stopnja magistra vojaških znanosti ali 
akademska stopnja specialista se lahko odvzame, če se 
ugotovi, da ni bila pridobljena. v skladu z določbami 
zakona in določbami tega pravilnika. 

V postopku za odvzem akademske stopnje magis- 
tra oziroma specialista se uporabljajo predpisi o od- 
vzemu doktoratov vojaških znanosti, pridobljenih v 
vojaških šolah. 

4. Padiplomski študij za kandidate, ki so končali po- 
veljniško-štabno akademijo oblike, visoko politično 

šolo a!i ljudskoobrambno šolo 

34. člen 

Kandidatu, ki je končal poveljniško-štabno akade- 
mijo oblike, visoko vojaško politično šolo JLA ali ljud- 
skoobrambno šolo, se prizna del programa, iz katerega 
je opravil izpite v teh šolah kot del programa podi- 
plomskega študija, če se vsebini programov skladata 
po obsegu in globini. 

35. člen 

Postopek za ugotovitev ekvivalentnosti programov 
iz 34. člena tega pravilnika sproži zbor za podiplomski 
študij. 

Ekvivalentnost programov ugotovi posebna komi- 
sija, ki jo določi zbor za podiplomski študij. 

36. člen 

V postopku za ugotavljanje ekvivalentnosti pro- 
gramov se določi kvantitativna in kvalitativna sklad- 
nost vsebin programa zadevnega podiplomskega študiia 
in programov navedenih šol, na podlagi tega pa komi- 
sija predlaga zboru za podiplomski študij, kateri pred- 
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met oziroma deli vsebine predmetov, ki jih je kandidat 
študiral v navedenih šolah, se lahko priznajo tudi za 
podiplomski študij. 

Odlok o priznanju izda učno-znanstveni zbor vi- 
soke vojaške šole, uprava visoke vojaške šole pa 
izda v upravnem postopku odločbo o tem, katerih 
izpitov ali delov izpita podiplomskega študija so taki 
kandidati oproščeni. 

III. KONČNE DOLOČBE 

37. člen 

Diploma akademske stopnje magistra oziroma spe- 
cialista, pridobljena na visokih vojaških šolah tujih 
držav, je zavezana postopku nostrifikacije po določbah 
pravilnika o nostrifikaciji spričeval in diplom, pridob- 
ljenih v tujih vojaških šolah. 

38. člen 

S pravilnikom visoke vojaške šole se natančneje 
uredi organiziranje in izvajanje podiplomskega študija 
v šoli. 

39. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo ve- 
ljati določbe členov 1 do 35 in 61., 62. in 63. člena 
pravilnika o organiziranju podiplomskega pouka in 
pridobitvi doktorata vojaških znanosti na visokih vo- 
jaških šolah (»Vojaški uradni list« št. 16/74). 

40. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
Vojaškem uradnem listu«. 

P.v.p. št. 21 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičic s. r. 

682. 

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 
O POSTOPKU ZA PRIDOBITEV DOKTORATA VO- 
JAŠKIH ZNANOSTI NA VISOKIH VOJAŠKIH ŠOLAH 

1. Skupne določbe 

1. člen 

Z vojaškimi znanostmi je smiselno določbam tega 
pravilnika mišljeno: vojaška znanost v ožjem smislu 
(strategija, operatika, taktika, vodstvo in poveljevanje, 
vojaška organizacija, vojaška zgodovina in vojaški 
zemljepis), vojaško tehnične in vojaške medicinske zna- 

nosti, kakor tudi tiste discipline družbenih znanosti 
(vojaška andragogija, vojaška psihologija, vojaška eko- 
nomika, vojaška sociologija, vojaške politične discipline 
idr.), ki so posebnega pomena za oborožene sile in obo- 
roženi boj. 

2. člen 

Da bi se pospešilo vojaško znanstveno delo in da 
bi se ustvarili znanstveni kadri na področju vojaške 
znanosti, na visokih vojaških šolah — centrih (v na- 
daljnjem besedilu: visoke vojaške šole), ki imajo or- 
ganiziran podiplomski študij, se lahko pridobi doktorat 
vojaških znanosti oziroma podeli častni doktorat vojaš- 
kih znanosti. 

Na vojaški medicinski akademiji se smiselno 115. 
členu zakona o vojaških šolah in znanstvenih razisko- 
valnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade ter 
po določbah tega pravilnika lahko dodeli oziroma pri- 
dobi doktorat medicinskih, stomatoloških in farma- 
cevtskih znanosti. 

Doktorat znanosti se lahko pridobi na visokih vo- 
jaških šolah tudi iz drugih znanstvenih disciplin, ki so 
pomembne za splošno ljudsko obrambo, če to odobri 
na predlog učno-znanstvenega zbora visoke vojaške 
šole — šolskega centra zvezni sekretar za ljudsko ob- 
rambo. 

3. člen 

Doktorat vojaških znanosti se pridobi praviloma 
na tisti visoki šoli — šolskem centru, kjer je kandidat 
končal podiplomski študij. 

2. Pogoji za pridobitev doktorata vojaških znanosti 

4. člen 

Doktorsko disertacijo lahko prijavi in zagovarja: 
1) kandidat z akademsko stopnjo magistra vojaških 

ali drugih ustreznih znanosti ali kandidat z akademsko 
stopnjo specialista s področja vojaških ali drugih us- 
treznih strokovnih disciplin, če je pokazal sposobnost 
za samostojno znanstveno delo na področju, s katerega 
želi pridobiti doktorat vojaških znanosti; 

2) kandidat, ki je končal eno izmed visokih vojaš- 
kih šol ali ustrezno civilno visoko šolo — fakulteto, 
nima pa akademske stopnje magistra oziroma specia- 
lista, če je objavil znanstvena dela s področja vojaške 
znanosti (1. člen) ali če se posebno izkaže s svojimi 
strokovnimi deli in uporabo rezultatov vojaške znanosti 
v praksi; 

3) kandidat, ki je končal eno izmed visokih vojaš- 
kih šol ali ustrezno civilno visoko šolo — fakulteto, 
nima pa akademske stopnje magistra oziroma specia- 
lista niti objavljenih strokovnih del s področja vojaške 
znanosti, in se ni posebno izkazal s svojimi strokovnimi 
deli — če opravi ustni doktorski izpit. 

Za kandidate iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena je kot pogoj za prijavo doktorske disertacije ob- 
vezno znanje tujega jezika, predvideno s predpisi o 
organiziranju podiplomskega študija na visokih vojaš- 
kih šolah. 

5. člen 

Sposobnost za samostojno znanstveno delo dokaže 
kandidat iz 1. točke prvega odstavka 4. člena tega pra- 
vilnika z verificiranimi rezultati znanstvenega in stro- 
kovnega dela in z njihovo uporabo v praksi. 

Z verificiranimi rezultati znanstvenega in strokov- 
nega dela so mišljena uresničena znanstvena razisko- 



Stran 670 — Številka 18 VOJAŠKI URADNI LIST Petek, 10. avgusta 1979. 

vanja in razvoj, objavljena dela v znanstvenih in stro- 
kovnih časopisih. O tem, koliko uspešno kandidat upo- 
rablja rezultate znanstvenega in razvojnega dela v 
praksi, da oceno nadrejeni starešina na stopnji povelj- 
nika polka ali na višji stopnji. 

Strokovno in znanstveno delo se šteje za objav- 
ljeno, če je potem, ko ga je sprejela strokovna recen- 
zija, dostopno armadni in širši javnosti. Dela, stopnje- 
vana zaupno ali strogo zaupno, se štejejo za objavljena, 
če so dovoljena za uporabo (študije, elaborati idr.). 

Za znanstveno delo se šteje tisto delo, ki pomeni 
prispevek k teoriji in praksi določenega znanstvenega 
področja (discipline). 

Za strokovno delo se smiselno določbam tega pra- 
vilnika šteje delo, ki s svojo vsebino v bistvu ne preide 
meja spoznanega v teoriji in praksi določenega podro- 
čja (discipline). 

Za razvojno delo na področju vojne tehnike, obo- 
rožitve in vojaške opreme se šteje delo, ki pomeni 
projektiranje novih konstrukcij in procesov, patenti- 
rane iznajdbe in izpeljane pomembnejše racionalizacije, 
uporabljene v praksi. 

Kandidat, ki se oprosti ustnega doktorskega izpita, 
mora imeti najmanj dve znanstveni ali razvojni deli 
z vojaškega strokovnega področja (discipline), s kate- 
rega je prijavil temo, od katerih eno mora glede znan- 
stvene in strokovne vrednosti izpolnjevati pogoje, ki so 
predpisani za magistrsko oziroma specialistično delo 
na visokih vojaških šolah. Brez ustnega doktorskega 
izpita lahko prijavi in zagovarja doktorsko disertacijo 
tudi kandidat, ki ima najmanj deset strokovnih del in 
ki se posebno izkaže z uporabo rezultatov vojaške zna- 
nosti v praksi — o čemer da mnenje nadrejeni stare- 
šina na stopnji poveljnika polka ali na višji stopnji. 

3. Postopek za pridobitev doktorata vojaških znanosti 

6. člen 

Doktorska disertacija mora biti samostojno delo 
na področju vojaških znanosti in mora pomeniti pris- 
pevek k vojaški znanosti in praksi. 

Doktorska disertacija kot samostojno znanstveno 
delo mora zadovoljiti glavna načela znanstvene ustvar- 
jalnosti: objektivnost, idejnost, progresivnost, original- 
nost in kritičnost, kot tudi to, da se navedene trditve 
lahko preverijo in da temeljijo na metodološkem pos- 
topku znanstvenih spoznaj. 

7. člen 

Pri ustnem zagovoru doktorske disertacije mora 
kandidat pokazati, da popolnoma obvlada snov, ki jo 
je v disertaciji obdelal, obrazložiti in obraniti mora 
znanstvene sklepe, do katerih je prišel v svojem delu, 
in pokazati, v čem pomeni njegova disertacija pris- 
pevek k vojaški znanosti. 

8. člen 

Kandidat, ki želi pridobiti doktorat vojaških zna- 
nosti, vloži pri učno-znanstvenemu zboru visoke vojaš- 
ke šole prijavo doktorske disertacije, katere obrazec 
je natisnjen v prilogi 1 tega pravilnika in je njegov 
sestavni del. 

Prijava mora vsebovati: naziv teme doktorske di- 
sertacije, pismeno oceno oziroma mnenje iz drugega in 
šestega odstavka 5. člena tega pravilnika, podatke o 
magistraturi oziroma o specializaciji ali o končani vi- 
soki šoli, število (seznam) objavljenih znanstvenih, raz- 
vojnih in strokovnih del. 

Prijavi se priložijo; 
1) struktura teme, ki obsega idejno zamisel (defi- 

niranje predmeta raziskovanja, njegovo operacionali- 
zacijo, prostorsko in časovno določitev, cilj raziskova- 
nja in hipoteze, ki se dokazujejo v temi), metodologijo, 
ki se bo uporabljala (metode, tehnike in instrumente, 
ki se bodo uporabili pri raziskovanju) in glavne vire, 
ki se bodo uporabljali; 

2) obrazložitev teme — ki obsega prepričljivo na- 
vajanje glavnih motivov kandidata, da se loti obdelo- 
vanja predlagane teme (teoretični in praktični pomen 
za oborožene sile, do kakšnih novih rezultatov priča- 
kuje, da bo prišel, kaj je do sedaj raziskano oziroma 
znano idr.); 

3) seznam znanstvenih, razvojnih in strokovnih del, 
ki vsebuje naznačbo naslovov del, založnika, naslov 
publikacije, kraj, leto in število strani vsakega dela; 

4) najmanj toliko del, kolikor jih je predvideno s 
sedmim odstavkom 5. člena tega pravilnika; 

5) življenjepis z glavnimi biografskimi podatki (da- 
tum in kraj rojstva, končane šole, dolžnosti, ki jih je 
kandidat opravljal, ter znanstvene in strokovne preo- 
kupacije); 

6) pismeno mnenje pristojnega starešine (5. člen) 
o uspešnosti kandidata pri uporabi rezultatov znan- 
stvenega in strokovnega dela v praksi. 

9. člen 

Temo za doktorsko disertacijo predlaga kandidat 
praviloma sam, lahko pa jo predlagajo tudi visoka vo- 
jaška šola, ustrezne uprave Zveznega. sekretariata za 
ljudsko obrambo, znanstvene ustanove Jugoslovanske 
ljudske armade, poveljstva vojaških enot, če je po- 
trebno, pa tudi strukture v sistemu splošne ljudske 
obrambe. Izbiro tem je treba, če je mogoče, uskladiti 
z načrti znanstvenega raziskovalnega dela v oboroženih 
silah. 

Za temo doktorske disertacije kandidat praviloma 
ne vzame temo svojega magistrskega oziroma specia- 
lističnega dela. Ce vzame kandidat za temo doktorske 
disertacije temo svojega magistrskega ali specialistič- 
nega dela, mora tema doktorske disertacije predstav- 
ljati nadaljnjo znanstveno poglobitev in osvetlitev za- 
devnega znanstvenega problema. 

Kandidat, ki sam predlaga temo doktorske diser- 
tncije, mora priskrbeti pismeno mnenje starešine na 
stopnji poveljnika divizije ali na višji stopnji o aktu- 
alnosti in smotrnosti obdelave predlagane teme z vidika 
potreb oboroženih sil in oboroženega boja. 

10. člen 
Učni-znanstveni zbor visoke vojaške šole določi, 

ko prejme prijavo kandidata, ki želi pridobiti doktorat 
vojaških znanosti, tričlansko komisijo, v kateri morata 
načelno biti najmanj dva profesorja, ki imata doktorat 
znanosti in se podrobneje ukvarjata z znanstveno dis- 
ciplino, iz katere želi kandidat doktorirati, da bi ocenila 
znanstvene in strokovne vrednosti del kandidatov, ugo- 
tovila, ali kandidat izpolnjuje pogoje, predpisane s 4. 
členom tega pravilnika, in da bi dala mnenje o pred- 
lagani temi. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena 
se v prehodnem obdobju štirih let od dne, ko začne 
veljati ta pravilnik — če ni doktorjev ustreznih zna- 
nosti na zadevni visoki šoli — v komisijo lahko določijo 
tudi profesorji visoke vojaške šole, ki nimajo doktorata 
znanosti, ki pa so uresničili znanstvene in visoko stro- 
kovne rezultate na področju, s katerega želi kandidat 
doktorirati. 

Komisijo sestavljajo praviloma profesorji zadevne 
visoke vojaške šole. 

Komisija oceni, ali je predlagana tema doktorske 
disertacije in problemi, ki se s to temo rešujejo, lahko 
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predmet doktorske disertacije. Komisija posebej oceni, 
ali je prijavljena tema in problemi, ki jih obsega, z 
vidika znanstvenega prispevka, aktualnosti in smotr- 
nosti za potrebe oboroženih sil lahko predmet doktor- 
ske disertacije. V tem smislu komisija lahko kandidatu 
priporoči, da temo spremeni ali dopolni. Ce kandidat 
ne sprejme priporočila, komisija to ugotovi v svojem 
referatu učno-znanstvenemu zboru in da svoje mnenje. 

Referat o vprašanjih iz prvega in tretjega odstavka 
tega člena vloži komisija učno-znanstvenemu zboru 
visoke vojaške šole v treh mesecih. V referatu se dajo 
podatki o delu komisije, kratka biografija in mnenje 
ustreznih organov o kandidatu in temi, ocena vrednosti 
dokumentacije — posebej znanstvenih in strokovnih 
del ter sklep komisije o primernosti kandidata in teme. 

11. člen 

Učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole izda na 
podlagi referata komisije iz 10. člena tega pravilnika 
sklep o sprejetju ali zavrnitvi predlagane teme za dok- 
torsko disertacijo. 

Ce učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole sprej- 
me predlagano temo doktorske disertacije, določi na 
predlog kandidata ali komisije iz 10. člena tega pravil- 
nika praviloma enega profesorja ali znanstvenega so- 
delavca ali drugega vidnega strokovnjaka za mentorja, 
ki bo kandidatu pomagal pri delu za doktorsko diser- 
tacijo. 

Ce se predlagana tema za doktorsko disertacijo 
zavrne, lahko učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole 
kandidatu priporoči, da temo spremeni ali dopolni. 

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena 
lahko učno-znanstveni zbor odloči ■—■ če ne sprejme 
referat komisije v celoti — da se ustanovi nova ko- 
misija za oceno primernosti kandidata in teme. 

Sklep o sprejemu teme za doktorsko dlnortacijo 
se kandidatu sporoči pismeno. Sklep o zavrnitvi teme 
za doktorsko disertacijo se kandidatu sporoči pismeno 
z obrazložitvijo. 

12. člen 

Ustni doktorski izpit (3. točka prvega odstavka 4. 
člena) opravlja kandidat pred zagovorom doktorske 
disertacije. Cas opravljanja (najdalj v enem letu) in 
podrobnejšo strukturo ustnega doktorskega izpita do- 
loči učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole, upošte- 
vajoč tudi predlog kandidata. 

Ustni doktorski izpit se opravlja iz vojaške znan- 
stvene discipline ali vojaških znanstvenih disciplin, ka- 
terim pripada tema doktorske disertacije. Ce tema 
doktorske disertacije ni s področja vojaških znanosti 
v ožjem smislu (1. člen), razen s področja medicine, 
opravlja kandidat ustni doktorski izpit tudi iz ene 
izmed znanstvenih disciplin vojne spretnosti (strate- 
gije, operatike ali taktike). 

Ustni doktorski izpit mora biti po obsegu in glo- 
bini na ravni magistrskega izpita. 

Ustni doktorski izpit se lahko ponovi enkrat v 
roku, ki ga določi učno-znanstveni zbor visoke vo- 
jaške šole. 

13. člen 

Ustni doktorski izpit se opravlja pred komisijo, ki 
jo na predlog učno-znanstvenega zbora imenuje uprava 
visoke vojaške šole. 

Komisija je sestavljena iz treh do petih članov. 
Člani komisije se določijo v skladu s 16. členom tega 
Pravilnika. 

14. člen 

Uspeh kandidata na ustnem doktorskem izpitu se 
oceni z »je izdelal« ali »ni izdelal«. Komisija izreče 
oceno brez prisotnosti kandidata. Predsednik komisije 
sporoči kandidatu oceno javno s potrebno obrazlo- 
žitvijo. 

Zapisnik z ustnega doktorskega izpita podpišejo 
vsi člani komisije in se pošlje učno-znanstvenemu zbo- 
ru najkasneje v 15 dneh po opravljenem izpitu. 

Kandidat, ki je opravil doktorski izpit, pridobi pra- 
vico do zagovora doktorske disertacije (3. točka prvi 
odstavek 4. člena). 

15. člen 

Visoka vojaška šola lahko organizira za kandidate, 
ki pripravljajo ustni doktorski izpit, kot tudi za kan- 
didate, ki pripravljajo doktorsko disertacijo, tele oblike 
pomoči: 

1) intenzivne tečaje, ki trajajo skupaj do dva 
meseca; 

2) potrebno število konzultacij, seminarjev in vaj; 
3) pomoč pri uresničevanju empiričnih razisko- 

vanj. 
Tečaj se organizira, če se za obiskovanje tečaja 

prijavi najmanj pet kandidatov. Pouk se organizira po 
programu za ustni doktorski izpit. Slušatelji tečaja 
morajo redno prihajati k pouku in izpolnjevati obvez- 
nosti, predvidene s programom tečaja. 

Seminarji in konzultacije se organizirajo na zah- 
tevo kandidata ali mentorja. Konzultacije se organizi- 
rajo za posamezne kandidate, seminarji pa za skupine 
najmanj treh kandidatov. 

Kandidatu, ki dela pri empiričnem raziskovanju 
v enoti ali šoli, se lahko pomaga v metodološkem in 
materialnem pogledu — o čemer odloča načelnik visoke 
vojaške šole ali drug pristojen starešina. 

S pravilnikom visoke vojaške šole se natančneje 
uredijo oblike in način dajanja pomoči kandidatom iz 
prvega odstavka tega člena. 

16. člen 

Izdelano doktorsko disertacijo vloži kandidat pri 
učno-znanstvenem zboru visoke vojaške šole najmanj 
v šestih izvodih. 

Po sprejemu doktorske disertacije učno-znanstveni 
zbor visoke vojaške šole določi, upoštevajoč tudi pred- 
log mentorja, komisijo, ki naj oceni veljavnost diser- 
tacije, kot tudi to, ali je primerna za predmet zagovora. 
Obrazec sklepa o določitvi komisije je natisnjen v 
prilogi 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del. 

Komisija je sestavljena najmanj iz treh članov, od 
katerih je eden mentor. Dva člana komisije morata 
imeti naziv profesorja zadevne visoke vojaške šole in 
praviloma doktorat znanosti, morata pa se tudi natan- 
čneje ukvarjati z znanstveno disciplino, ki je predmet 
doktorske disertacije. Tretji član komisije je lahko po 
potrebi profesor kakšne druge visoke vojaške šole ali 
civilne visoke šole — fakultete ali kakšen drug viden 
znanstveni delavec. 

Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena 
se v prehodnem obdobju štirih let, če ni doktorjev 
ustreznih znanosti, v komisijo lahko določijo tudi drugi 
profesorji zadevne visoke vojaške šole, ki nimajo dok- 
torata znanosti, ki pa so dosegli vidne znanstvene in 
visoko strokovne rezultate na področju, s katerega želi 
kandidat doktorirati. 
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17. člen 

Komisija iz 16. člena tega pravilnika mora v šti- 
rih mesecih predložiti učno-znanstvenemu zboru visoke 
vojaške šole pismeno poročilo o veljavnosti doktorske 
disertacije in o njeni primernosti za zagovor. 

V primeru nesoglašanja ima vsak član pravico, da v 
posebnem referatu prikaže svoje mnenje in da ga ob- 
razloži. Komisija predlaga v svojem poročilu komisijo 
za zagovor doktorske disertacije. 

Na podlagi pismenega poročila komisije za zagovor 
doktorske disertacije učno-znanstveni zbor visoke vo- 
jaške šole sprejme disertacijo, jo vrne kandidatu, da 
bi jo dodelal, ali jo zavrne. 

18. člen 

S sklepom, s katerim se sprejme doktorska diser- 
tacija za zagovor, določi učno-znanstveni zbor visoke 
vojaške šole na predlog komisije iz 16. člena tega pra- 
vilnika komisijo za zagovor doktorske disertacije, ki 
je sestavljena iz treh do petih profesorjev ali znanstve- 
nih sodelavcev, ki imajo naziv znanstvenega sveto- 
valca ali višjega znanstvenega sodelavca zadevne vi- 
soke vojaške šole ali drugih visokih vojaških šol ali 
civilnih visokih šol — faktultet (16. člen). Sklep se 
pošlje članom komisije in kandidatu. 

Dve tretjini članov komisije morata biti praviloma 
iz sestava zadevne visoke vojaške šole. 

Predsednik komisije se izbere iz vrst članov komi- 
sije in praviloma mora biti profesor zadevne visoke 
vojaške šole. 

Kandidat mora v dveh mesecih potem, ko dobi 
sklep, poslati učno-znanstvenemu zboru deset izvodov 
disertacije. 

19. člen 

Čas zagovora doktorske disertacije določi učno- 
-znanstveni zbor visoke vojaške šole na predlog komi- 
sije iz 18. člena tega pravilnika, ki se je poprej dogo- 
vorila s kandidatom. Zagovor doktorske disertacije je 
lahko najkasneje tri mesece po določitvi komisije za 
zagovor. 

20. člen 

Zagovor doktorske disertacije je praviloma javen. 
Izjemoma se javnost lahko izključi, če je to po- 

trebno zaradi varnosti in varstva interesov ljudske 
obrambe. 

Smiselno določbam tega pravilnika se bo štelo, 
da je bil zagovor disertacije javen v primeru, ko bodo 
na zagovoru navzoče brez omejitve samo vojaške osebe 
in civilne osebe v oboroženih silah Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije pod pogojem, da je to 
sporočeno javnosti na običajen način. 

Ce je disertacija glede tajnosti stopnjevana kot 
zaupna ali strogo zaupna, so pri zagovoru lahko nav- 
zoče samo povabljene osebe. 

21. člen 

Predsednik komisije začne zagovor in v uvodni 
besedi prikaže kratek historiat od prijave do zago- 
vora, sporoči temo, oceno in mnenje komisije o veljav- 
nosti in primernosti disertacije, sklep učno-znanstve- 
nega zbora o sprejemu disertacije in prikaže proceduro 
zagovora. 

Zagovor se začne z izvajanjem kandidata, ki poda 
vsebino svojega dela, vire za disertacijo in metodo- 
loške postopke, opozarja pa tudi na prispevek ki ga je 
uresničil v primerjavi s prejšnjimi rezultati, in sklene 
svoje izvajanje z upozoritvijo na funkcionalnost svo- 
jega dela in na njegovo možnost za uporabo v praksi. 

Po izvajanju kandidata postavljajo člani komisije 
vprašanja, ki se nanašajo na bistvene probleme diser- 
tacije in na katera kandidat odgovor j a, da bi jih po- 
polneje obrazložil in dokazal. 

Zagovor sklene predsednik komisije, če noben član 
nima več vprašanj. 

S pravilnikom visoke vojaške šole se podrobneje 
uredijo način zagovora doktorske disertacije ter po- 
stopki in roki v zvezi s tem. 

22. člen 

Po končanem zagovoru gre komisija na posvet, 
nato pa javno sporoči svojo oceno. 

Kandidat je obranil doktorsko disertacijo, če je 
večina članov komisije ugodno ocenila njegove odgo- 
vore in pojasnila oziroma njegovo delo in zagovor. 

Sklep komisije vsebuje oceno: »obranil« ali »ni 
obranil« z obrazložitvijo. Ob sklepu, ki ga podpišejo vsi 
člani komisije, se podajo kratki biografski podatki o 
kandidatu, o poteku, času in kraju zagovora. 

23. člen 

Sklep komisije o pridobitvi doktorata vojaških zna- 
nosti in zapisnik se pošljeta načelniku in učno-znan- 
stvenemu zboru visoke vojaške šole najkasneje v 15 
dneh. 

Doktorje vojaških znanosti promovira načelnik vi- 
soke vojaške šole. Promocija je slovesno dejanje vro- 
čitve diplome. Načelnik visoke vojaške šole odloča o 
tem, katere osebe morajo biti navzoče pri promo- 
viranju. 

Za promocijo se določi predsedstvo 5 do 7 članov, 
ki jih kot promotor določi načelnik visoke vojaške šole. 

Promoviranje doktorjev vojaških znanosti je pravi- 
loma javno. 

Promocijo začne promotor, ki v svoji uvodni besedi 
obvesti prisotne o značaju seje in navede po abeced- 
nem redu priimke in imena oseb, ki se promovirajo. 
Nato preberejo predsedniki komisij za zagovor po do- 
ločenem abecednem redu sklepe o pridobitvi doktorata 
vojaških znanosti z obrazložitvijo. Na koncu vroči pro- 
motor po tem vrstnem redu posamezno diplome o pri- 
dobitvi znanstvene stopnje doktorja vojaških znanosti. 
Po vpisu promoviranih oseb v knjigo doktorjev vojaš- 
kih znanosti promotor konča sejo. 

Podrobnejše določbe o postopku promoviranja dok- 
torjev vojaških znanosti se predpišejo s pravilnikom 
visoke vojaške šole. 

24. člen 

Kandidatu se ob promoviranju izda diploma o 
doktoratu vojaških znanosti z označbo vojaške znan- 
stvene discipline, iz katere je pridobljen doktorat. 

Diplomo doktorata vojaških znanosti izda visoka 
vojaška šola, podpišeta pa jo starešina, kateremu je 
šola podrejena, in načelnik visoke vojaške šole. 
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25. člen 

Uprava visoke vojaške šole mora poslati po en 
izvod ohranjene doktorske disertacije: predlagatelju 
teme, centru za vojaško znanstveno dokumentacijo in 
informacije, knjižnicam ostalih visokih vojaških šol, 
svetu za znanstveno delo v oboroženih silah in, če je 
potrebno, drugim informativno-dokumentacijskim cen- 
trom v Jugoslovanski ljudski armadi. Po en izvod dok- 
torske disertacije, ki se nanaša na področje pouka in 
vzgoje, se pošlje IV. upravi generalštaba Jugoslovanske 
ljudske armade. 

Po en izvod disertacije se lahko pošlje, če ne vse- 
buje podatkov, ki pomenijo vojaško tajnost, univerzi- 
tetnim — vseučiliškim knjižnicam v SFRJ. 

4. Odvzem doktorata vojaških Enanosti 

26. člen 

Doktorat vojaških znanosti se odvzame, če se poz- 
neje ugotovi, da doktorska disertacija ni samostojno 
znanstveno delo ali da zagovor disertacije ni izveden 
po določbah zakona o vojaških šolah in znanstvenih 
raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade, 
tega pravilnika in pravilnika visoke vojaške šole. 

Sklep o odvzemu doktorata vojaških znanosti izda 
učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole na način in 
po postopku, ki se predpišeta s pravilnikom visoke vo- 
jaške šole. 

Obrazložen pismeni predlog za sprožitev postopka 
o odvzemu doktorata lahko vloži učno-znanstvenemu 
zboru visoke vojaške šole vsaka oseba. 

27. člen 

Učno-znanstveni zbor določi komisijo za presojo 
resničnosti navedb v predlogu za odvzem doktorata vo- 
jaških znanosti. Komisija je sestavljena iz 3 do 5 čla- 
nov, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena tega pravilnika. 

Učno-znanstveni zbor odloča na podlagi poročila 
komisije iz prvega odstavka tega člena o tem, da se 
predlog o odvzemu doktorata vojaških znanosti sprejme 
ali zavrne. 

Ce se predlog sprejme, mora komisija za presojo 
resničnosti navedb o predlogu za odvzem doktorata 
vojaških znanosti v dveh mesecih vložiti učno-znan- 
stvenemu zboru podrobno poročilo o ugotovljenih 
dejstvih s predlogom, v katerem da svoje mnenje o 
obstoju podlage za odvzem doktorata vojaških zna- 
nosti. 

28. člen 

Na podlagi mnenja in predloga komisije iz 27. čle- 
na tega pravilnika učno-znanstveni zbor odloča o od- 
vzemu doktorata vojaških znanosti. Ce se predlog za- 
vrne — se sklep pošlje iniciatorju predloga in osebi, 
na katere doktorat se predlog nanaša. Sklep učno- 
-znanstvenega zbora o odvzemu doktorata vojaških 
znanosti se no*lie osebi, ki ji je doktorat odvzet, in se 
javno objavi v vojaškem tisku. 

5. Častni doktorat vojaških znanosti 

29. člen 
Znamenitim znanstvenikom, strokovnim in javnim 

delavcem, ki so s svojimi deli pospešili vojaško znan- 
stveno misel, kot tudi osebam, ki imajo za vojaško zna- 
nost, splošno ljudsko obrambo in za vojaško dejavnost 
posebne zasluge, se lahko dodeli častni doktorat vojaš- 
kih znanosti. 

30. člen 

Iniciativo za dodelitev častnega doktorata vojaških 
znanosti lahko sproži visoka vojaška šola, organizacij- 
ske enote Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, 
armadna poveljstva in njim enake enote in republiški 
oziroma pokrajinski štabi za teritorialno obrambo. 
Predlog mora biti vsestransko obrazložen. 

Predlog za dodelitev častnega doktorata vojaških 
znanosti da učno-znanstvenemu zboru visoke vojaške 
šole komisija, ki jo sestavljajo najmanj trije profesorji 
visokih vojaških šol, ali starešina organizacijskih enot 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. Soglasje k 
predlogu da zvezni sekretar za ljudsko obrambo. 

Sklep o dodelitvi častnega doktorata vojaških zna- 
nosti izda učno-znanstveni zbor visoke vojaške šole. 

31. člen 

Častni doktor vojaških znanosti se promovira na 
slovesni seji učno-znanstvenega zbora visoke vojaške 
šole ob navzočnosti povabljenih gostov na način, pred- 
viden v 23. in 24. členu tega pravilnika. 

Načelnik visoke vojaške šole razglasi na slovesni 
seji iz prvega odstavka tega člena dodelitev častnega 
doktorata vojaških znanosti in vroči častnemu doktorju 
posebno diplomo. 

6. Končne določbe 

32. člen 

Znanstvena stopnja doktorata vojaških znanosti, 
pridobljena na visokih vojaških šolah tujih držav, je 
zavezana nostrifikaciji po določbah pravilnika o nostri- 
fikaciji diolom in spričeval, pridobljenih v tujih vojaš- 
ših šolah (»Vojaški uradni list« št. 18/79). 

33. člen 

Visoke vojaške šole bodo s svojim pravilnikom po- 
sebej uredile pogoje in način, pod katerimi lahko ci- 
vilne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s 4. čle- 
nom tega pravilnika, pridobijo doktorat vojaških zna- 
nosti. 

34. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, nehajo ve- 
ljati določbe členov 36 do 60 pravilnika o organiziranju 
podiplomskega pouka in pridobitvi doktorata vojaških 
znanosti na visokih vojaških šolah (»Vojaški uradni 
list« št. 16/74). 

35. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 22 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičič s. r. 
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Priimek in ime Priloga 1 
Cin — razred 
Vojaška pošta 
Kraj in datum 
Telefon   

Prijava doktorske 
disertacije. 

UCNO-ZNANSTVENEMU ZBORU 

(naziv visoke vojaške šole — centra) 

Na podlagi   odstavka   člena zakona o vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade in    odstavka   člena pravilnika o pridobitvi doktorata vojaških 
znanosti na visokih vojaških šolah prijavljam doktorsko disertacijo pod delovnim naslovom:   

O vseh bistvenih vprašanjih predlagane teme sem kozultiral 

o čemer prilagam dokazilo. 
Mentor mi je bil  - i       , oziroma končal sem 

(naziv končane visoke vojaške šole oziroma fakultete) 

Objavil sem   strokovnih in   znanstvenih del. 
Kot magistrsko delo predlagam smiselno 2. točki 4. člena pravilnika o pridobitvi doktorata vojaških zna- 
nosti na visokih vojaških šolah    J..                     

Prosim, da se prijavljena tema sprejme in da se mi določi mentor. 

Priloge: 

1. Struktura teme 
2. Obrazložitev doktorske disertacije 
3. Prepis diplome o magistraturi (specializaciji) in končani visoki vojaški šoli 
4. Potrdilo o znanju tujega jezika 
5. Biografija 
6. Seznam objavljenih znanstvenih in strokovnih del 
7. Strokovna in znanstvena dela, ki se dajo v vpogled 
8. Mnenje o temi in o sposobnostih za samostojno znanstveno delo in uporabo znanstvenih rezultatov 

v praksi (4. člen pravilnika o pridobitvi doktorata vojaških znanosti na visokih vojaških šolah). 
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Priloga 2 

Učno-znanstveni zbor je na podlagi 16. člena pravilnika o pridobitvi doktorata vojaških znanosti na 
visokih vojaških šolah in   točke pravilnika    -  sprejel na seji, ki je bila 

SKLEP 

o določitvi komisije za oceno primernosti kandidata in teme 

1. Kandidat      -      - -   
(ime, priimek, čin — naziv) 

Prijavil je temo 

za doktorsko disertacijo. 

2. V komisijo za oceno primernosti kandidata in teme se določijo: 

D  - - - -   - -    -  (ime, priimek, čin — naziv) 

2)  - ,   - - - -  - - - -  (ime, priimek, čin — naziv) 

3)      -      (ime, priimek, čin — naziv) 

Prvi član komisije je hkrati tudi predsednik komisije. 

Komisija mora v vsem ravnati v skladu z določbami 4. in 10. člena pravilnika o pridobitvi doktorata 

vojaških znanosti na visokih vojaških šolah in pravilnika      - -  

Referat o primernosti kandidata in teme je treba poslati učno-znanstvenemu zboru najkasneje do   *  

Poslano: PREDSEDNIK 

1) članom komisije 
2) arhivu 
3) ob predmetu. 



Stran 676 — Številka 18 VOJAŠKI URADNI LIST Petek, 10. avgusta 1979. 

683. 

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena, 
prvega odstavka 123. člena, drugega odstavka 132. čle- 
na, petega odstavka 133. člena, petega odstavka 151. 
člena, drugega odstavka 152. člena, četrtega odstavka 
154. člena in drugega odstavka 167. člena zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 

O UČITELJIH IN SODELAVCIH VOJAŠKIH ŠOL IN 
SOLSKIH CENTROV IN ZNANSTVENIH DELAVCIH 

V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Določbe tega pravilnika se nanašajo na učitelje v 
srednjih, višjih in visokih vojaških šolah in šolskih 
centrih in na sodelavce na visokih vojaških šolah in 
šolskih centrih (v nadaljnjem besedilu: vojaške šole) 
— ki so v stalnem delovnem razmerju, ter na znan- 
stvene delavce v Jugoslovanski ljudski armadi (v na- 
daljnjem besedilu; JLA). 

2. člen 

Celotno vzgojno-izobraževalno delo učiteljev in 
sodelavcev vojaških šol in znanstvenih delavcev v JLA 
mora sloneti in se uresničevati na političnih stališčih 
Zveze komunistov Jugoslavije, marksističnem pojmo- 
vanju sveta in v skladu z našim socialističnim samo- 
upravnim družbenim sistemom. 

3. člen 

Za izbiro v učiteljske poklice s habilitacijo morajo 
kandidati, ki se izbirajo za znanstvene discipline (pred- 
mete): strategija, operatika in taktika — glede poprej- 
šnje vojaške strokovne izobrazbe izpolnjevati tele 
pogoje: 

1) za profesorja višje vojaške šole — da je končal 
najmanj vojaško akademijo; 

2) za docenta visoke vojaške šole: 
a) na vojaških akademijah, poveliniško-štabnih 

akademijah, visoki vojaški politični šoli JLA in na 
podiplomskem študiju — da je končal naimanj povelj- 
niško-štabno akademijo ali visoko vojaško politično 
šolo JLA; 

b) v ljudskoobrambni šoli — da je končal Ijudsko- 
-obrambno šolo; 

3) za rednega in izrednega profesorja, na katerikoli 
visoki vojaški šoli (vojaški akademiji, poveljniško- 
-štabni akademiji, visoki vojaški politični šoli JLA in 
ljudskoobrambni šoli) in podiplomskem študiju vojaš- 
kih ali političnih znanosti — da je končal Ijudsko- 
obrambno šolo. 

Višje in visoke vojaške šole in vojaška medicinska 
akademija bodo s svojimi pravilniki podrobneje uredile, 
za katere učitelje vojaških predmetov poleg strategije, 
operatike in taktike se bodo zahtevali pogoji, navedeni 
v prvem odstavku tega člena, kot način izvajanja ha- 
bilitacijskega postopka. 

4. člen 

Naziv predavatelja tujega jezika na visoki vojaški 
šoli lahko dobi z izbiro oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 
drugega odstavka 135. člena zakona o vojaških šolah 
in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske 
ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: zakon). 

Za predavatelja tujega jezika na visoki vojaški 
šoli se lahko izbere oseba, ki izpolnjuje pogoje iz četr- 
tega odstavka 136. člena, za višjega predavatelja pa 
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 136. 
člena zakona. 

II. IZBIRA UČITELJEV IN SODELAVCEV 
VOJAŠKIH SOL 

5. člen 

Natečaj za izbiro in ponovno izbiro učiteljev, znan- 
stvenih delavcev in drugih sodelavcev na vojaških 
šolah razpiše vojaška šola ob poprejšnjem soglasju 
načelnika personalne uprave Zveznega sekretariata za 
ljudsko obrambo. 

Za učitelje, ki bodo izvajali pouk v dveh vojaških 
šolah različne stopnje, se razpiše natečaj za učitelje 
vojaških šol višje stopnje ob poprejšnjem soglasju sta- 
rešine iz prvega odstavka tega člena. 

Natečaj za učitelje v šolskih centrih rodov in služb 
razpišejo šolski centri ob poprejšnjem soglasju stare- 
šine iz prvega odstavka tega člena. 

Ob ustanovitvi vojaške šole razpiše natečaj za iz- 
biro učiteljev in sodelavcev pristojna uprava (povelj- 
stvo) oblike (sektorja) ob poprejšnjem soglasju stare- 
šine iz prvega odstavka tega člena. 

1. Delo strokovne komisije za izbiro učiteljev 
in sodelavcev 

6. člen 

Strokovna komisija za izbiro in ponovno izbiro 
učiteljev in sodelavcev v srednjih šolah in na vojaški 
medicinski akademiji (v nadaljnjem besedilu: komisija) 
je sestavljena iz 3 do 5 članov iz sestava zadevne vo- 
jaške šole. 

Komisijo iz prvega odstavka tega člena ustanovi 
učni zbor višje vojaške šole, učno-znanstveni zbor vi- 
soke vojaške šole oziroma učni zbor srednje vojaške 
šole (v nadaljnjem besedilu: zbor). 

7. člen 

Komisija ocenjuje sprejeta dela in daje poročilo 
o vseh prijavljenih kandidatih v roku, ki ga določi 
zbor. 

Komisija mora v poročilu, poleg tega da ugotovi, 
ali kandidat izpolnjuje predpisane pogoje glede izo- 
brazbe, navesti za vsakega kandidata: biografske po- 
datke, pregled in oceno znanstvenih oziroma strokovnih 
del, podatke o tem, kje so dela objavljena, oceno idej- 
no-politične, moralne in druge primernosti za oprav- 
ljanje nalog vojaške šole oziroma znanstvene razisko- 
valne ustanove JLA, oceno sposobnosti za učiteljski 
poklic oziroma ukvarjanje z znanstvenim raziskoval- 
nim delom za oborožene sile in mnenje v zvezi z 
izbiro. 

Kandidati morajo dati komisiji na vpogled svoja 
strokovna oziroma znanstvena dela, kandidati z aka- 
demsko stonnio magistra oziroma specialista in kan- 
didati z znanstveno stopnjo doktorja znanosti pa samo 
v prvem izbirnem nostonku tudi svoia mч"istrska 
oziroma specialistična dela in doktorske disertacije 
(teze). 
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8. člen 

Komisija izdaja sklepe z večino glasov svojih čla- 
nov. Član komisije, ki se ne strinja s predlogom ko- 
misije, ima pravico v poročilu izreči svoje posebno 
mnenje z obrazložitvijo. 

Poročilo o kandidatih za izbiro oziroma ponovno 
izbiro učiteljev in znanstvenih delavcev da komisija 
v obravnavo zboru, da bi izdal sklepe na način in v 
roku, ki sta določena s pravilnikom vojaške šole. 

9. člen 

Zbor določi iz svojega sestava ali iz sestava komi- 
sije iz 6. člena tega pravilnika poročevalca, ki mora 
imeti učiteljski naziv oziroma naziv sodelavca enak 
ali višji od naziva, za katerega se kandidat izbira, uk- 
varjati pa se mora z istim področjem znanosti oziroma 
znanstvene ali strokovne discipline. 

10. člen 

Zbor obravnava poročilo, ki ga je pripravila komi- 
sija, kot tudi obrazložene pripombe svojih članov, če 
je potrebno, pa lahko obravnava tudi dela kandidatov. 

Zbor izda sklepe o izbiri učiteljev in znanstvenih 
delavcev oziroma sodelavcev, če je na seji navzoča 
dvotretjinska večina. Ce je dvotretjinska večina sestava 
zbora manjša od pet članov, zbor lahko odloča o izbiri, 
če so na seji navzoči najmanj trije člani zbora. 

Na seji zbora so lahko navzoči tudi člani komisije, 
nimajo pa pravice glasovati. 

11. člen 

Po obravnavi poročila in po predlogu poročevalca 
člani zbora lahko zahtevajo dopolnilna obvestila o kan- 
didatih. O izbiri se izrekajo z glasovanjem. 

Kandidat je izbran in dobi ustrezen učiteljski ali 
znanstveni naziv oziroma naziv sodelavca, če je za 
njegovo izbiro glasovala dvotretjinska večina navzo- 
čih članov zbora. 

Po izvedbi postopka izbire sestavi komisija, ki jo 
določi zbor, zapisnik, ki ga pošlje načelniku vojaške 
šole v nadaljnji postopek. 

12. člen 

Načelnik visoke vojaške šole pošlje za kandidate, 
ki so izbrani in dobijo učiteljske nazive — rednega 
profesorja, izrednega profesorja in docenta ali naziv 
znanstvenega svetovalca, višjega znanstvenega sode- 
lavca in znanstvenega sodelavca, dva izvoda zapis- 
nika starešini pristojne nadrejene uprave (povelj- 
stva), da bi se pripravil predlog zveznemu sekre- 
tarju za ljudsko obrambo za potrditev izbire. En izvod 
tega zapisnika se pošlje učni upravi generalštaba JLA 
(v nadaljnjem besedilu: učna uprava) za znanstvene 
delavce, izbrane v naziv v znanstvenih raziskovalnih 
ustanovah JLA, pa svetu za znanstveno delo v oboro- 
ženih silah SFRJ. 

Izbiro v nazive samostojnega raziskovalca in ra- 
ziskovalca potrdi starešina registrirane znanstvene ra- 
ziskovalne ustanove JLA. 

13. člen 

O rezultatih natečaja se pismeno obvestijo vsi kan- 
didati, ki so se udeležili natečaja, v desetih dneh od 
dne, ko je bila opravljena izbira. 

Osebe, ki niso izbrane za učitelja ali znanstvenega 
delavca oziroma sodelavca se obvestijo o tem, pri ka- 
terem organu in v katerem roku lahko vložijo pri- 
tožbo s poukom, da se jim lahko dajo v vpogled po- 
datki o osebah, ki se bile izbrane. 

Oseba, ki sodi, da je kršen predpisani postopek za 
izbiro v določen učiteljski naziv oziroma naziv znan- 
stvenega delavca ali sodelavca, kršitev pa je lahko 
bistveno vplivala na sklep o izbiri kandidata, ali da 
izbrani kandidat ne izpolnjuje predvidenih pogojev, 
ali sodi, da ima glede na predpisane pogoje natečaja 
prednost v primerjavi z izbranim kandidatom, se lahko 
pritoži v osmih dneh po prejemu obvestila o opravljeni 
izbiri kandidatov. 

Ce načelnik vojaške šole ugotovi, da je kršen pred- 
pisani postopek za izbiro kandidatov v določen uči- 
teljski naziv ali v naziv sodelavca, kršitev postopka 
pa je lahko bistveno vplivala na sklep o izbiri kan- 
didata, bo razveljavil postopek in sklep o izbiri kandi- 
datov, če pa ugotovi, da izbrani kandidat ne izpolnjuje 
določenih pogojev ali da ima vložnik pritožbe pred- 
nosti v primerjavi z izbranim kandidatom — razveljavi 
samo sklep o njegovi izbiri. 

Sklep iz četrtega odstavka tega člena mora na- 
čelnik vojaške šole izdati v 30 dneh po dnevu, ko iz- 
teče rok za vložitev, pritožbe. 

14. člen 

Ce se delovno mesto učitelja — vojaške osebe 
smiselno drugemu odstavku 126. člena zakona ne more 
popolniti z natečajem, se postopek izbire v učiteljske 
nazive teh oseb izvede, ne da bi se razpisal natečaj — 
po 128. členu zakona. 

2. Postopek za imenovanje in delo začasne strokovne 
komisije za izbiro prvih učiteljev v višjih in visokih 
vojaških šolah oziroma znanstvenih delavcev v znan- 

stvenih raziskovalnih ustanovah JLA 

15. člen 

Za prvo izbiro učiteljev za učiteljske nazive in 
za opravljanje drugih priprav za začetek dela ob us- 
tanovitvi višjih in visokih vojaških šol oziroma za prvo 
izbiro učiteljev in druge priprave za prehod višjih in 
visokih vojaških šol na delo po določbah zakona se 
ustanovi začasna strokovna komisija (v nadaljnjem be- 
sedilu: začasna komisija) najmanj petih članov. 

V šolskih centrih, v katerih sta dve ali več višjih 
oziroma visokih vojaških šol, se lahko ustanovi enotna 
začasna komisija. 

16. člen 

Predlog za imenovanje začasne komisije pošlje 
načelnik pristojne uprave (poveljstva) oblike (sektorja) 
učni upravi. 

Predlog za imenovanje začasne komisije vsebuje: 
podatke o nazivu in sedežu vojaške šole, stopnji in 
vrsti vojaške strokovne izobrazbe, ki se v tej vojaški 
šoli pridobi, število članov te komisije, ime, priimek, 
kot tudi čin in naziv oseb, ki se predlagajo, naziv us- 
tanove oziroma organa, kjer so zaposlene, za osebe iz 
civila pa tudi privolitev teh oseb. 
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17. člen 

Prvo sejo začasne komisije skliče eden izmed nje- 
nih članov, ki ga določi starešina, ki je komisijo ime- 
noval, in ji predseduje do izvolitve predsednika. 

Začasna komisija dela na sejah. Seje so lahko, če 
je navzoča dvetretjinska večina članov začasne komi- 
sije, odloča pa se z večino glasov. 

18. člen 

Začasna komisija neha z delom, ko se izbere pot- 
rebno število učiteljev, najmanj pet, in ko izbiro potrdi 
pristojni nadrejeni starešina. 

Po končanem delu da začasna komisija poročilo 
o svojem delu pristojnemu starešini, ki jo je imenoval. 
En izvod poročila se pošlje učni upravi. 

Določbe 6., 7., 12. in 13. člena tega pravilnika se 
uporabljajo smiselno tudi v postopku pri izbiri prvih 
učiteljev na višjih in na visokih vojaških šolah. 

III. NORME OBREMENITVE UČITELJEV VOJAŠKIH 
ŠOL Z REDNIM POUKOM 

19. člen 

Predpisana tedenska obremenitev učiteljev, ki iz- 
vajajo pouk v razmerah, škodljivih za zdravje ali v 
dveh ali več oddaljenih centrih za pouk, učitelja le- 
talca, učitelja na vojaški medicinski akademiji ter 
učiteljev, ki izvajajo pouk iz dveh ali več predmetov 
oziroma v dveh ali več šolah različne stopnje — se 
zmanjša za 20 — 300/o, kar se natančneje določi s pra- 
vilnikom vojaške šole. 

20. člen 

Učiteljem, ki so na dolžnosti načelnika vojaške 
šole, načelnika katedre, načelnika razreda, vodje stro- 
kovnega aktiva profesorjev, komandirja gojenčevskega 
voda (čete), starešine skupine učiteljev ali slušateljev, 
razrednika ali na podobni dolžnosti — se predpisana 
tedenska obremenitev zmanjša za 30—600/o, kar se na- 
tančneje določi s pravilnikom vojaške šole. 

21. člen 

Učiteljem, ki se po 26. členu tega pravilnika šte- 
jejo za učitelje začetnike, se v prvem letu učiteljske 
službe zmanjša predpisana tedenska obremenitev za 
30—50°/o. Točen odstotek zmanjšanja določi za vsakega 
učitelja posebej načelnik vojaške šole. 

IV. STROKOVNO, PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IN 
METODIČNO IZPOPOLNJEVANJE UČITELJEV OZI- 
ROMA IZPOPOLNJEVANJE ZNANSTVENIH DE- 

LAVCEV 

1. Skupne določbe 

22. člen 

Učitelji vojaških šol imajo pravico in dolžnost, da 
se strokovno, pedagoško-andragoško in metodično iz- 
popolnjujejo, učitelji visokih vojaških šol pa tudi znan- 

stveno izpopolnjujejo v skladu z zahtevami in razvojem 
vojaške znanosti in tehnike ter teorije in prakse vo- 
jaške vzgoje in izobraževanja, da bi se poglobilo in 
razširilo strokovno znanje in sprejele nove oblike izo- 
braževalno-vzgojnega dela. 

23. člen 

Vojaške šole in drugi organi, v katerih pristojnosti 
je delo vojaških šol, morajo poskrbeti za sistematično, 
strokovno, pedagoško-andragoško in metodično izpopol- 
njevanje učiteljev in zagotoviti za to potrebne razmere. 

Pogoje in način, kako zagotoviti izpopolnjevanje 
učiteljev, natančneje določi šola s svojim pravilnikom. 

24. člen 

Za strokovno, pedagoško-andragoško in metodično 
izpopolnjevanje učiteljev se lahko organizirajo semi- 
narji, tečaji, konzultacije in druge organizacijske ob- 
like izpopolnjevanja. 

Izpopolnjevanje učiteljev organizirajo vojaške šole, 
v katerih učitelji delajo, določene oblike izpopolnje- 
vanja pa lahko organizirajo tudi pristojne nadrejene 
uprave (poveljstva) oblik (sektorjev) in učna uprava. 

25. člen 

Strokovno, pedagoško-andragoško in metodično 
izpopolnjevanje učiteljev obsega: 

1) izpopolnjevanje učiteljev začetnikov; 
2) strokovni izpit; 
3) izpopolnjevanje učiteljev srednjih šol z oprav- 

ljenim strokovnim izpitom in učiteljev višjih in visokih 
vojaških šol; 

4) stažiranje učiteljev vojaških oseb v enotah, po- 
veljstvih in ustanovah. 

2. Izpopolnjevanje učiteljev začetnikov 

26. člen 

Za učitelja začetnika se šteje: asistent pripravnik, 
asistent, ki ni opravil pripravniškega staža, učitelj 
srednje vojaške šole in učitelj višje in visoke vojaške 
šole — ne glede na učiteljski naziv, za katerega je 
izbran, če pred tem ni izvajal pouka v vojaških šolah 
ali v civilnih šolah oziroma na fakultetah. 

27. člen 

Izpopolnjevanje učiteljev začetnikov se organizira 
zato, da bi se načrtno in postopoma uvajali in uspo- 
sabljali za izobraževalno vzgojno dejavnost v vojaški 
šoli. 

Izpopolnjevanje učiteljev začetnikov traja pravi- 
loma eno leto. 

Učna uprava in vojaške šole morajo za učitelje 
začetnike organizirati v sklopu izpopolnjevanja posebne 
oblike izpopolnjevanja, in sicer: 

1) stažiranje v vojaški šoli; 
2) uvodni pedagoško-andragoški seminar; 
3) didaktično-metodični tečaj; 
4) strokovno-metodlčni seminar ali konzultacije. 
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28. člen 

Stažiranje učiteljev v šoli se organizira, da bi se 
učitelji začetniki seznanili z organizacijsko-pedagoškimi 
in metodično-programskimi vprašanji iz življenja in 
dela vojaške šole. 

Učitelji stažirajo praviloma v vojaški šoli, v ka- 
teri delajo, in sicer 30 do 60 dni. 

29. člen 

Uvodni pedagoško-andragoški seminar se organizi- 
ra za učitelje začetnike, ki nimajo ustrezne pedagoško- 
-andragoške izobrazbe, ki se pridobi na vojaških aka- 
demijan po novem predmetniku in učnem načrtu ali na 
civilnih učiteljskih fakultetah, in sicer praviloma pred 
začetkom dela pri pouku. 

Cilj uvodnega pedagoško-andragoškega seminarja 
je, da se učitelji začetniki brez pedagoško-andragoške 
izobrazbe seznanijo z osnovami pedagoško-andragoške 
znanosti. 

30. člen 

Didaktično-metodične tečaje za učitelje začetnike 
v srednjih, višjih in visokih vojaških šolah planira 
učna uprava, organizirajo pa se in potekajo po do- 
ločbah navodila za natečaje v oboroženih silah. 

31. člen 

Strokovno metodični seminar ali konzultacije or- 
ganizirajo in izvajajo vojaške šole, da bi se na njih 
z vidika praktičnega strokovnega in metodičnega dela 
učiteljev obdelala strokovno-metodična vprašanja 
pouka. 

S pravilnikom vojaške šole se natančneje določita 
način in čas stažiranja učiteljev začetnikov, postopek 
organiziranja in izvajanja uvodnega pedagoško-andra- 
goškega seminarja, strokovno metodičnega seminarja 
in konzultacij. 

32. člen 

Delo učitelja začetnika spremljajo uprave vojaških 
šol in katedre, na letalski vojaški akademiji pa tudi po- 
veljstvo šolskega centra. 

Za spremljanje dela učitelja začetnika se lahko, 
če je potrebno, ustanovi tudi posebna komisija, ki jo 
imenuje zbor vojaške šole. 

Cilj spremljanja dela učiteljev začetnikov je. da bi 
se dobil vpogled v njihovo delo in ustvarili pogoji za 
organizirano in sistemično usmerjanje učiteljev pri 
delu. O vpogledu se sestavi pismeno poročilo. To po- 
ročilo se za profesorje in učitelje srednjih vojaških šol 
priloži prijavi za opravljanje strokovnega izpita. 

3. Strokovni izpit 

33. člen 

Oseba, ki se prvič izbere za profesorja ali učitelja 
v srednji vojaški šoli, mora smiselno določbi 133. člena 
zakona opraviti v enem letu strokovni izpit, če ni op- 
ravila, preden je bila izbrana, ustreznega izpita v civilu. 

Cilj strokovnega izpita je, da se ugotovi, v kolikšni 
meri profesor oziroma učitelj poglablja in razširja 
znanje iz svojega predmeta (stroke) in kako ga prak- 
tično uporablja, v kolikšni meri je pridobil teoretično 
in praktično sposobnost pri uporabi pedagoško-andra- 

goških, psiholoških in metodičnih zakonitosti in koliko 
je seznanjen z izobraževalno vzgojnim sistemom in 
organizacijo dela v vojaških šolah. 

34. člen 

Učitelji začetniki srednjih vojaških šol pridobijo 
pravico do opravljanja strokovnega izpita po končanih 
posebnih oblikah izpopolnjevanja iz 30. člena tega pra- 
vilnika. 

Strokovni izpit profesorja in učitelja srednjih vo- 
jaških šol obsega: 

1) izdelavo in zagovor strokovnega dela iz vsebine 
predmeta oziroma discipline, za katero je izbran; 

2) ustni izpit iz teorije vojaške vzgoje in izobra- 
ževanja ter metodike predmeta, ki ga poučuje; 

3) ustni izpit iz poznavanja zakonov in predpisov, 
s katerimi se ureja vzgojno-izobraževalna dejavnost 
vojaških šol. 

35. člen 

Strokovni izpit se opravlja pred komisijo, ki jo 
za srednje vojaške šole v sestavi šolskih centrov usta- 
novi na predlog srednje vojaške šole načelnik šolskega 
centra, za srednje vojaške šole zunaj šolskih centrov 
pa starešina nadrejene uprave (poveljstva). 

Komisijo sestavljajo učitelji zadevne srednje vo- 
jaške šole in predstavniki učnega organa uprave šol- 
skega centra oziroma nadrejene uprave (poveljstva). 
Komisija je sestavljena iz 3 do 5 članov. 

Strokovni izpit se lahko opravlja največ trikrat. 
Srednja vojaška šola oziroma šolski center mora 

izdelati za vsebine iz 2. in 3. točke drugega odstavka 
34. člena tega pravilnika programe strokovnega izpita. 

36. člen 

Učitelji srednjih vojaških šol, ki so opravili stro- 
kovni ali podoben izpit v civilu, so oproščeni tega iz- 
pita v celoti. 

Osebe z akademsko stopnjo magistra oziroma spe- 
cialista in osebe z znanstveno stopnjo doktorja zna- 
nosti so oproščene dela izpita iz 1. točke drugega od- 
stavka 43. člena tega pravilnika, če se njihovo magis- 
trsko oziroma specialistično delo ali doktorska diserta- 
cija nanaša na področje predmeta ali discipline, ki jo 
poučujejo. 

Osebe, ki so končale civilne učiteljske fakultete, 
in osebe, ki so magistri ali doktorji pedagoških, andra- 
goških ali psiholoških znanosti, se oprostijo dela izpita 
iz 2. točke drugega odstavka 34. člena tega pravilnika. 

Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo op- 
raviti del izpita iz 3. točke drugega odstavka 43. člena 
tega pravilnika, osebe, ki so končale učiteljske fakul- 
tete pa tudi del izpita iz 1. točke tega člena. 

4. Izpopolnjevanje učiteljev srednjih vojaških šol г 
opravljenim strokovnim izpitom in učiteljev višjih in 
visokih vojaških šol po dobi, v kateri se štejejo za 

začetnike 

37. člen 

Da bi nepretrgoma razširjali in poglabljali stro- 
kovno, pedagoško-andragoško in metodično izobraže- 
vanje, imajo profesorji in učitelji srednjih vojaških 
šol z opravljenim strokovnim izpitom, kot tudi učitelji 
višjih in visokih vojaških šol pravico in dolžnost, do 
nadaljnjega izpopolnjevanja. 
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Vojaške šole morajo s svojimi pravilniki v mejah 
pouka starešin ob funkciji (ob delu) določiti: čas, orga- 
nizacijske oblike in vsebine izpopolnjevanja učiteljev. 

38. člen 

Strokovno, pedagoško-andragoško in metodično iz- 
popolnjevanje učiteljev se izvaja na podlagi načrta in 
programa. 

Skupne temelje načrta in programa strokovnega, 
pedagoško-andragoškega in metodičnega izpopolnjeva- 
nja učiteljev izdela učna uprava, potrdi pa jih načelnik 
generalštaba JLA. • 

Skupni temelji vsebujejo skupne temelje: izpopol- 
njevanja učiteljev začetnikov, strokovnega izpita profe- 
sorjev in učiteljev srednjih vojaških šol in izpopolnje- 
vanja učiteljev z opravljenim strokovnim izpitom ozi- 
roma učiteljev na višjih in visokih vojaških šolah po 
dobi, ko se štejejo za začetnike. 

39. člen 

Vojaške šole morajo, izhajajoč iz skupnih temeljev 
iz 38. člena tega pravilnika, izdelati načrte in programe 
izpopolnjevanja učiteljev, in sicer: 

1) za izpopolnjevanje učiteljev začetnikov iz 26. 
člena tega pravilnika — za eno leto; 

2) za izpopolnjevanje učiteljev srednjih vojaških 
šol z opravljenim izpitom — srednjeročni, za dobo pe- 
tih let, in letni; 

3) za izpopolnjevanje učiteljev višjih in visokih vo- 
jaških šol — srednjeročni, za obdobje, za katero so 
učitelji izbrani, in letni. 

Načrt in program iz prvega odstavka tega člena 
potrdi načelnik vojaške šole. 

5. Izpopolnjevanje znanstvenih delavcev 

40. člen 

Določbe 22., 23. in 24. člena ter 1. in 3. točke prvega 
odstavka 25. člena, 26. člena in prvega in drugega od- 
stavka 30. člena, 32., 37. in 38. člena ter 1. in 3. točke 
prvega odstavka 39. člena in drugega odstavka 39. člena 
tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi zd znan- 
stvene delavce v JLA, kar se natančneje uredi s pra- 
vilnikom znanstvene raziskovalne ustanove JLA. 

Skupne temelje načrta in programa iz 38. člena 
tega pravilnika izdelajo ustrezne uprave in sektorji 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo — nosilci 
znanstvenega raziskovalnega dela za posamezna znan- 
stvena področja oziroma discipline. 

6. Stažiranje učiteljev vojaških šol v enotah, 
poveljstvih in ustanovah 

41. člen 

Za izmenjavo izkušenj med vojaškimi šolami in 
enotami, poveljstvi in ustanovami, kot tudi za nepo- 
sredno usposabljanje učiteljev vojaških šol za mirno- 
dobne in vojne dolžnosti se v enotah, poveljstvih in 
ustanovah JLA organizira stažiranje učiteljev — vo- 
jaških oseb. 

42. člen 

V enem izbirnem roku na višjih in visokih vojaš- 
kih šolah oziroma v petih letih v srednjih vojaških 
šolah prebije vsak učitelj na stažiranju praviloma naj- 
manj 45 koledarskih dni. 

43. člen 

Učitelj stažira odvisno od profila, čina in naziva 
v enotah in ustanovah svoje oblike, rodu oziroma služ- 
be — na dolžnostih, ki ustrezajo namenu stažiranja 
iz 41. člena tega pravilnika, in na položajih, ki ustre- 
zajo njegovemu oziroma vojnemu razporedu, če je tak 
razpored zunaj šole. 

Vojaške šole in nadrejene uprave (poveljstva) mo- 
rajo pri organiziranju in načrtovanju stažiranja učite- 
ljev upoštevati: 

1) da se učitelji napotijo na stažiranje na različne 
dolžnosti oziroma da ne stažirajo večkrat na istih dol- 
žnostih; 

2) da stažirajo, ko je to mogoče, v času, ko staži- 
rajo tudi gojenci oziroma slušatelji; 

3) da se stažiranje učiteljev, ko je mogoče, planira 
v času izvajanja skupnih vaj enot oziroma vaj povelj- 
stev — štabov in da se v te vaje vključijo tudi učitelji. 

44. člen 

Čas, ki ga učitelj prebije na vaji v vojni enoti, 
se šteje v stažiranje, ki je določeno s 45. členom tega 
pravilnika. 

45. člen 

Vojaške šole izdelajo v sodelovanju s pristojno up- 
ravo (poveljstvom) načrt stažiranja svojih učiteljev, 
in sicer: 

1) v srednjih vojaških šolah — za pet let; 
2) v višjih in visokih vojaških šolah odvisno od 

učiteljskega naziva pa za dobo, za katero so učitelji 
izbrani. 

Načrt stažiranja vsebuje: čas stažiranja, razpore- 
ditev učiteljev, ki se pošljejo na stažiranje, naziv enote 
oziroma ustanove, v katero se pošljejo, dolžnosti, na 
katerih bodo stažirali, način spremljanja stažiranja in 
drugo. 

Na podlagi načrta stažiranja in določenih možnosti 
in pogojev izda pristojna nadrejena uprava (poveljstvo) 
vsako leto poseben ukaz za stažiranje učiteljev iz po- 
drejenih vojaških šol. 

V. IZBIRA ZNANSTVENIH DELAVCEV V ZNAN- 
STVENIH RAZISKOVALNIH USTANOVAH JLA 

46. člen 

Določbe členov 5 do 13 tega pravilnika se uporab- 
ljajo tudi pri izbiri v naziv znanstvenih delavcev oseb, 
zaposlenih v znanstvenih ustanovah in znanstvenih 
enotah JLA, s tem da se poročilo iz prvega odstavka 
12. člena tega pravilnika o izbiri v znanstvene nazive 
pošlje svetu za znanstveno delo v oboroženih silah 
SFRJ. 

Izbiro v naziva samostojnega raziskovalca in razi- 
skovalca potrdi starešina znanstvene ustanove JLA. 

47. člen 

Prvo izbiro v naziv znanstvenih delavcev v znan- 
stvenih raziskovalnih ustanovah JLA ob ustanovitvi 
znanstvene ustanove oziroma v znanstvenih ustanovah 
JLA, ki so ustanovljene, preden začne veljati zakon, 
opravi izbirno telo najmanj petih članov, ki izpolnjujejo 
pogoje, predvidene z določbami 1. točke drugega od- 
stavka 149. člena craanjenega zakona. 
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Izbirno telo iz prvega odstavka tega člena imenuje 
na predlog sveta za znanstveno delo v oboroženih silah 
SFRJ zvezni sekretar za ljudsko obrambo. 

48. člen 

Določbe drugega odstavka 16. člena ter 17. in 18. 
člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi v 
postopku za prvo izbiro v znanstvene nazive. 

49. člen 

Ce ni pogojev, da bi se izmed oseb, zaposlenih v 
znanstveni ustanovi JLA, izbralo potrebno število oseb 
za ustanovitev znanstvenega zbora v znanstveni usta- 
novi, bo izbirno telo iz 47. člena tega pravilnika pred- 
lagalo, da se smiselno določbi četrtega odstavka 154. 
člena zakona imenuje v sestavo znanstvenega zbora po- 
trebno število oseb v službi v oboroženih silah. 

50. člen 

Ce v znanstveni ustanovi ni zadosti oseb za usta- 
novitev posebne komisije za izbiro v nazive samostoj- 
nega raziskovalca in raziskovalca iz tretjega odstavka 
151. člena zakona, znanstveni zbor lahko izjemoma ime- 
nuje v sestavo komisije tudi osebe, ki niso zaposlene 
v znanstveni ustanovi. 

Posebne komisije iz prvega odstavka tega člena 
se lahko ustanovijo za posamezne znanstvene discipline 
ali skupine sorodnih znanstvenih disciplin, s katerimi 
se ukvarja znanstvena ustanova. 

V zvezi s pritožbo na sklep komisije iz prvega od- 
tavka tega člena se uporablja postopek, predviden s 
13. členom tega pravilnika, načelnik znanstvene usta- 
nove JLA pa lahko določi v primeru, da se odpravi 
postopek oziroma sklep o izbiri pritožnika v določeni 
naziv, da izvede ponovni postopek izbire in opravi iz- 
biro znanstveni zbor znanstvene ustanove JLA. 

51. člen 

Za imenovanje oseb, ki ne delajo v znanstveni us- 
tanovi JLA, v sestav znanstvenega zbora, mora izbirno 
telo iz 47. člena tega pravilnika oziroma zbor znan- 
stvene ustanove dobiti soglasje osebe, ki jo predlaga 
za imenovanje, kot tudi soglasje prvega nadrejenega 
starešine te osebe. 

VI. REGISTER ZNANSTVENIH DELAVCEV JLA 

52. člen 

V register znanstvenih delavcev JLA (v nadaljnjem 
besedilu: register) se vpišejo znanstveni delavci v služ- 
bi v JLA, ki so navedeni v 149. členu zakona. 

Register se vodi v centru za vojaško znanstveno 
dokumentacijo in informacije (v nadaljnjem besedilu: 
center za VZDI) po obrazcu RNR, ki je natisnjen v pri- 
logi tega pravilnika in je njegov sestavni del. 

53. člen 

Znanstveni delavci JLA se vpišejo v register na 
podlagi prijave, ki jo izpolni in podpiše zainteresirana 
oseba in vloži pri starešini registrirane znanstvenora- 
ziskovalne ustanove oziroma visoke vojaške šole, ki je 

opravila izbiro v znanstvene nazive na obrazcu RNR. 
Starešina iz prvega odstavka tega člena pošlje prijavo 
neposredno centru za VZDI. 

Po postopku iz prvega odstavka tega člena se čr- 
tajo iz registra osebe, ki ob ponovni izbiri niso izbrane 
v znanstveni naziv in se vpišejo vse spremembe po- 
datkov, ki se morajo evidentirati v registru. 

54. člen 

Prijava za vpis v register in za črtanje iz registra 
(v nadaljnjem besedilu: prijava) se vloži pri centru za 
VZDI s potrebno dokumentacijo v 15 dneh po nastanku 
dejstev, ki se morajo evidentirati (izbira v naziv, iz- 
guba naziva idr.). 

S prijavo se vloži: seznam znanstvenih in strokov- 
nih del z bibliografskimi podatki in ustrezni dokumenti, 
posebno pa: 

— sklep o izbiri in o potrditvi izbire v znanstveni 
naziv, če je potrditev izbire predpisana kot obvezna; 

— sklep o ponovni izbiri oziroma o tem, da zadev- 
na oseba ni ponovno izbrana v znanstveni naziv; 

— dokazila o spremembi osebnega imena ali pri- 
imka in o pridobitvi akademske oziroma znanstvene 
stopnje magistra, specialista in doktorja znanosti. 

Prijave za vpis sprememb evidentiranih podatkov 
z ustreznimi dokazali in dopolnitve seznama znanstve- 
nih in strokovnih del se vložijo pri centru za VZDI 
dvakrat na leto, in sicer v času od 16. do 30. junija 
in 16. do 31. decembra tekočega leta. 

55. člen 

Rigister se vodi praviloma v obliki potrjene ve- 
zane knjige, tako da se podatki o vsakem znanstvenem 
delavcu vpišejo na enem listu velikosti 40X30 cm (re- 
gistrski list), ki se označi s tekočimi številkami, strani 
tega lista pa s številkama 1 in 2. 

Register se lahko vodi z uporabo sredstev za av- 
tomatsko obdelavo podatkov pod pogojem, da se za- 
gotovi zanesljivost evidentiranih podatkov, lahek vpog- 
led v podatke in njihovo pravočasno ažuriranje. 

Dokumentacija o znanstvenem delavcu se vodi v 
obliki dosjeja ali se mikrofilmira, lahko pa se vodi 
tudi z uporabo sredstev za avtomatsko obdelavo po- 
datkov. 

56. člen 

V register, ki se vodi v obliki knjige, se podatki 
vpisujejo s črnilom ali s kemičnim svinčnikom, po- 
pravki pa z rdečim črnilom. Napačno vpisane besede 
se prečrtajo s tanko črto, tako da se besedilo lahko 
prebere, popravki pa se vpišejo nad prečrtanim be- 
sedilom. 

Spremembe se vpisujejo v ustrezne rubrike, v novi 
vrsti pod poprej vpisanimi podatki. Pod vsakim vpisom 
se potegne vodoravna črta čez celo stran registrskega 
lista. 

Vsak popravek v registru mora podpisati oseba, 
pooblaščena za vodenje registra. 

57. člen 

Pravico do uporabe podatkov iz registra, razen tis- 
tih podatkov, ki so z ukazom zveznega sekretarja za 
ljudsko obrambo zaznamovani kot podatki, ki pomenijo 
vojaško tajnost, ima vsaka oseba, pri kateri je zani- 
manje za uporabo podatkov verjetno in upravičeno. 



Stran 682 — Številka 18 VOJAŠKI URADNI LIST Petek, 10. avgusta 1979. 

Znanstvenemu delavcu JLA, vpisanemu v register, 
se na njegovo zahtevo izda potrdilo, da ima ustrezen 
znanstveni naziv. Potrdilo se lahko uporabi pod pogo- 
jem, da taka uporaba ni v nasprotju s predpisi o var- 
nosti tajnih podatkov ali s predpisi o službi v oboro- 
ženih silah Jugoslavije. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

58. člen 

Vojaške šole in znanstvene raziskovalne ustanove 
JLA morajo v skladu z določbami tega pravilnika s 
svojimi pravilniki natančneje urediti: izbiro, stažiranje 
in izpopolnjevanje svojih učiteljev, znanstvenih delav- 
cev in drugih sodelavcev, kot tudi norme obremenitve 
svojih učiteljev in sodelavcev. 

59. člen 

Center za VZDI mora ustanoviti register znanstve- 
nih delavcev JLA najkasneje v petih letih potem, ko 
začne veljati ta pravilnik. 

Prijave za vpis v register znanstvenih delavcev 
JLA, ki so ta status pridobili po 149. členu zakona pred 

Priloga 
Obrazec RNR 

(format 40 X 30 cm) 

REGISTRSKI LIST ŠTEVILKA  , stran i 

1. Priimek (ime 
roditelja) in ime 

2. 

3. 

Leto in kraj rojstva 

Narodnost, 
državljanstvo 

4. Naslov stanovanja, 
telefon 

5. Naziv končane fakul- 
tete in leto diplomi- 
ran j a 

6. Podiplomski študij: 
— magisterij ali 

specializacij a 
— kdaj in kje je bila 

zagovarjana teza 
— naziv teze 

7. Doktorat znanosti: 
— kdaj in kje je zago- 

varjana disertacija 
— naziv disertacije 
— častni doktorat 

znanosti (kdaj in 
kje) 

ustanovitvijo registra, se vložijo pri centru za VZDI 
najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o ustano- 
vitvi registra. 

60. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 
pravilnik o učiteljih in sodelavcih vojaških šol (»Vo- 
jaški uradni list« št. 21/73). 

61. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 23 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičic s. r. 
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8. Znanje jezika 
— govori in piše 
— bere in prevaja 

9. Članstvo v družbeno- 
političnih organizaci- 
jah 

10. Cin, razred za aktivno 
vojaško osebo ali na- 
ziv za civilno osebo v 
službi v JLA 

11. Od kdaj je v službi v 
JLA (navesti) 

\ 

12. Znanstveni oziroma 
učno-znanstveni naziv 

13. Ožja specialnost (dis- 
ciplina in področje 
znanosti) 

14, Članstvo na akademi- 
jah znanosti oziroma 
v znanstvenih društvih 
(navesti SR oziroma 
SAP) 

1 

15. Nagrade in priznanja 
za znanstveno delo 

16. Število znanstvenih 
del: 
— knjige 
— članki in referati 
— dela, objavljena v 

domovini 
— dela, objavljena v 

tujini 
— študije in projekti 

(neobjavljeni) 
17. Izpopoln j evanj e: 

— v domovini (leto; 
število in skupno 
trajanje v mesecih; 
naziv ustanove) 

— v tujini (leto; šte- 
vilo in skupno tra- 
janje v mesecih; 
naziv ustanove) 

18. Članstvo v tujih med- 
narodnih društvih, or- 
ganizacijah in institu- 
cijah (naziv in kraj; 
od kdaj je član; kak- 
šno funkcijo ima) 
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684. 

Na podlagi drugega odstavka 88. člena zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 

O IZREDNEM ŠOLANJU V VOJAŠKIH ŠOLAH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se predpišejo splošni pogoji za 
izredno šolanje v vojaških šolah in šolskih centrih Ju- 
goslovanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu; 
vojaške šole). 

2. člen 

V vojaških šolah se lahko šolajo izredno aktivne 
vojaške osebe, rezervni starešine in osebe brez vojaš- 
kega čina na starešinskih položajih v teritorialni ob- 
rambi, kot tudi osebe, ki se v civilu ukvarjajo z za- 
devami ljudske obrambe, če izpolnjujejo pogoje za 
sprejem v te šole, predvidene z zakonom o vojaških 
šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslo- 
vanske ljudske armade (v nadaljnjem besedilu: zakon) 
in s tem pravilnikom. 

3. člen 

Vojaške šole lahko organizirajo izredno šolanje, 
če je taka oblika šolanja potrebna in če imajo us- 
trezne kadre in opremo. 

4. člen 

Na vojaških akademijah in višjih vojaških šolah 
se lahko organizira izredno šolanje aktivnih nižjih ofi- 
cirjev in drugih oseb iz 2. člena tega pravilnika. 

Na vojaških akademijah in višjih vojaških šolah 
se mora organizirati izredno šolanje za gojence vojaš- 
kih šol iz 76. člena in tretjega in petega odstavka 
108. člena zakona. 

5. člen 

Na poveljniško-štabnih akademijah, visoki vojaški 
politični šoli Jugoslovanske ljudske armade (v nadalj- 
njem besedilu: JLA), vojaški medicinski akademiji in 
v ljudskoobrambni šoli se lahko organizira izredno šo- 
lanje za aktivne in rezervne starešine oboroženih sil 
Jugoslavije. 

Na poveljniško-štabnih akademijah in na visoki 
vojaški politični šoli JLA se lahko šola izredno aktivni 
oficir, ki je končal višjo vojaško šolo oziroma, ki je 
dobil čin aktivnega oficirja na podlagi opravljenega 
izpita za čin aktivnega podporočnika, kot tudi oseba, 
ki je končala študij smeri splošne ljudske obrambe na 
civilni fakulteti ali visoki šoli, če opravi ustrezni spre- 
jemni izpit. 

V ljudskoobrambni šoli se lahko šola izredno oseba, 
ki je pridobila akademsko stopnjo magistra ali specia- 
lista v vojaških znanostih. 

6. člen 

Z vstopom na izredno šolanje v eni izmed vo- 
jaških šol iz 4. in 5. člena tega pravilnika dobi kandi- 
dat status izrednega slušatelja. 

7. člen 

Osebam na izrednem šolanju mora to šolanje za- 
gotoviti enako raven znanja in strokovne izobrazbe 
kot redno šolanje v zadevni vojaški šoli. 

8. člen 

Sklep o organiziranju izrednega šolanja da na 
predlog načelnika generalštaba JLA, razen v primeru 
iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, zvezni 
sekretar za ljudsko obrambo. 

Predlog za organiziranje izrednega šolanja vlo- 
žijo pri načelniku generalštaba JLA prek učne up- 
rave generalštaba JLA pristojne uprave (poveljstva) 
oblik (sektorjev). 

9. člen 

Na vojaških akademijah, na katerih traja redno 
šolanje do štiri leta, traja izredno šolanje največ šest 
let. 

Na vojaških akademijah, na katerih traja šolanje 
štiri in pol do pet let, traja izredno šolanje največ 
sedem let. 

Izredno šolanje na vojaških šolah iz 5. člena 
tega pravilnika traja največ dvakrat toliko kot redno 
šolanje v zadevni šoli. 

S pravilnikom vojaške šole se natančneje določi 
trajanje izrednega šolanja v skladu z določbami pr- 
vega, drugega in tretjega odstavka tega člena. 

10. člen 

Vojaške šole lahko organizirajo, če je to smotrno, 
izvajanje posameznih oblik pouka tudi zunaj svojega 
sedeža. Za te oblike pouka se lahko angažirajo poleg 
učiteljev iz šole tudi posamezni starešine iz garnizije, 
v kateri se organizira izvajanje pouka, če izpolnjujejo 
pogoje za izvajanje določenih oblik pouka. 

11. člen 

Posamezne vojaške šole lahko organizirajo in iz- 
vajajo pod pogoji iz 7. člena tega pravilnika dopisno 
obliko izrednega šolanja — v celoti ali za določene 
učne predmete. 

12. člen 

Izredno šolanje v določeni vojaški šoli se izvaja 
po predmetniku in učnem načrtu za redno šolanje, 
s tem da se organizacija in metodika izvajanja pouka 
prilagajata možnostim in potrebam izrednega šolanja, 
kar se uredi z aneksom predmetnika in učnega načrta. 

13. člen 

Osebe na izrednem šolanju proučujejo z individu- 
alnim delom v prostem času učno snov, predvideno 
s programom določene vojaške šole. 
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Po načrtu določene vojaške šole prisostvujejo 
osebe, ki so na izrednem šolanju, občasno obveznim 
oblikam dela, razen v opravičenih primerih iz tretjega 
odstavka 15. člena tega pravilnika. Glede na osebne 
možnosti lahko prisostvujejo tudi neobveznim oblikam 
dela. 

Ce je v sedežu šole na izrednem šolanju pet ali 
več oseb, lahko šola organizira zanje v popoldanskih 
urah predavanja, konzultacije in seminarje. 

14. člen 

Predpisi o izpitih, ocenjevanju in izpitnih rokih 
za osebe na rednem šolanju se nanašajo tudi na osebe 
na izrednem šolanju, če s tem pravilnikom in s pra- 
vilnikom vojaške šole ni drugače določeno. 

15. člen" 

Vojaške šole, v katerih je organizirano izredno 
šolanje, lahko določijo za osebe na izrednem šolanju 
največ tri izpitne roke. 

Izrednim slušateljem, ki so iz opravičenih razlo- 
gov zadržani, da bi v določenem izpitnem roku oprav- 
ljali izpite, prijavljene za ta rok, bo uprava vojaške 
šole na njihovo zahtevo določila poseben izpitni rok 
ne glede na roke, predvidene s pravilnikom šole. 

Za opravičene razloge se smiselno drugemu od- 
stavku tega člena štejejo: bolezen, ki traja več kot tri 
mesece, huda bolezen ali smrt kakega izmed članov 
ožje družine in druge hude družinske razmere, obis- 
kovanje tečaja doma ali v tujini tri ali več mesecev 
m neodložljiva službena zadržanost zaradi posebnih 
nalog in obveznosti v enoti — ustanovi. 

Za opravljanje izpita v kasnejšem izpitnem roku 
vloži oseba na izrednem šolanju šoli prošnjo, kateri 
priloži dokazila o opravičenih razlogih iz tretjega od- 
stavka tega člena. Za dokaz se šteje tudi navedba v 
prošnji, ki jo je potrdil nadrejeni starešina na stopnji 
poveljnika samostojnega bataljona ali na višjem po- 
ložaju. 

16. člen 
Oseba na izrednem šolanju mora vložiti prijavo 

za opravljanje izpita pri upravi vojaške šole najkas- 
neje en mesec pred začetkom izpitnega roka, razen 
v primerih iz drugega odstavka 15. člena tega pra- 
vilnika, ko vloži prijavo najkasneje deset dni pred 
opravljanjem izpita. 

Uprava vojaške šole določi razpored opravljanja 
izpitov in o tem pravočasno obvesti, najkasneje deset 
dni pred opravljanjem izpita, vložnika prijave. 

17. člen 
Osebi na izrednem šolanju, ki je v kakšni drugi 

vojaški šoli ali civilni šoli oziroma na izpitu za čin 
majorja opravila izpit iz predmeta ali dela predmeta, 
ki je po vsebini ekvivalenten vsebini programa pred- 
meta oziroma dela predmeta šole, ki jo obiskuje iz- 
redno, se ta predmet oziroma del predmeta prizna 
kot izdelan. 

Sklep o priznanju izpita iz prvega odstavka tega 
člena izda načelnik vojaške šole na predlog ustrezne 
katedre oziroma skupine učiteljev. 

Za priznanje opravljenega predmeta oziroma dela 
predmeta vloži oseba, ki je na izrednem šolanju, pra- 
vočasno pri vojaški šoli prošnjo z izpisom programa 
predmeta oziroma dela predmeta, ki ga je opravil in 
ki ga potrdi ustanova, v kateri je opravljal izpit. 

II. SPREJEM KANDIDATOV IN POSEBNE PRA- 
VICE IN DOLŽNOSTI OSEB NA IZREDNEM ŠO- 

LANJU 

1. Sprejem kandidatov 

18. člen 

Kandidati se za izredno šolanje na višjih vojaških 
šolah in vojaških akademijah sprejemajo z natečajem. 
Natečaj razpišejo s soglasjem načelnika personalne 
uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo viš- 
je vojaške šole oziroma vojaške akademije. 

Splošni pogoji za izredno šolanje na višjih vojaš- 
kih šolah in vojaških akademijah so enaki, razen 
starosti, kot za sprejem na redno šolanje. Kandidati 
za izredno šolanje ne smejo biti starejši od 29 let. 
Posebni pogoji za sprejem kandidatov se določijo z 
natečajem. 

Za sprejem na izredno šolanje v višjih vojaških 
šolah in vojaških akademijah vloži kandidat prošnjo 
neposredno nadrejenemu starešini. Nadaljnji postopek 
s prošnjo se predpiše z natečajem. 

19. člen 

Kandidati za izredno šolanje na poveljniško-štab- 
nih akademijah, visoki vojaški politični šoli JLA in 
ljudskoobrambni šoli se izberejo v postopku in po 
splošnih in posebnih merilih, ki so predpisana z navo- 
dilom kriterijev za postavljanje aktivnih vojaških oseb 
na začetne dolžnosti, povišanje na višje dolžnosti in 
pošiljanje oficirjev na šolanje v najvišje vojaške šole 
(»Vojaški uradni list« št. 7-1/77). 

20. člen 

Za sprejem na izredno šolanje v vojaških šolah 
iz 19. člena tega pravilnika vloži kandidat prošnjo ne- 
posredno nadrejenemu starešini. 

Cas za vložitev prošenj se določi z letnim ukazom 
o šolanju kadrov JLA. 

21. člen 

Kandidati za izredno šolanje v vojaških šolah iz 
18. in 19. člena tega pravilnika navedejo v prošnji 
tele podatke: priimek, očetovo ime in ime; dan, mesec 
in leto rojstva; kraj rojstva in socialistično republiko 
— pokrajino; narodnost; čin in datum napredovanja; 
osebno vojaško evidenčno specialnost; sedanjo dolž- 
nost in vojaško enoto; številko vojaške pošte in gar- 
nizijo; končane vojaške šole (točen naziv šole) in do- 
sežene uspehe; zdravstveno stanje (priloži se odločba 
pristojne vojaške zdravniške komisije); ali soglašajo 
s postavitvijo na dolžnost po potrebi službe. 

Nadrejeni starešina na stopnji poveljnika polka 
ali višji starešina dopolni prošnjo kandidata z nasled- 
njimi podatki: sklep zadnje službene ocene; moralno- 
politične kvalitete kandidata; ali je na položaju viš- 
jega čina ali je na listi kandidatov za povišanje na 
položaj višjega čina; za katere dolžnosti je predviden 
po koncu šolanja. Na koncu prošnje napiše starešina 
svoj predlog v zvezi s sprejemom kandidata na iz- 
redno šolanje v zadevni vojaški šoli. 

Prošnji se priloži overjen prepis spričevala (dip- 
lome) o končani najvišji vojaški šoli ali drugi šoli, 
na podlagi katere se prijavi za sprejem na izredno 
šolanje. 
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Na podlagi 16. točke navodila za dokumentacijo in evidenco 
v vojaških šolah in šolskih centrih Jugoslovanske ljudske armade 
(»Vojaški uradni list« št. 18/79) daje načelnik IV. uprave general- 
štaba Jugoslovanske ljudske armade 

POJASNILO 

O OBLIKOVANJU, VODENJU IN HRAMBI UČNE 
DOKUMENTACIJE 

1. Glavna (matična) knjiga 

Glavna (matična) knjiga je temeljni izvirni dokument, ki 
vsebuje pet rubrik: rubriko o imenu šole, rubriko s statističnimi 
podatki, rubriko s podatki o učiteljih in predmetih, rubriko z oseb- 
nimi podatki gojencev — učencev in slušateljev ter o njihovem 
uspehu, v šoli in rubriko o potrditvi verodostojnosti vpisanih po- 
datkov. 

Glavna (matična) knjiga se vodi na vsaki vojaški šoli (srednji, 
višji in visoki), za vsako učno enoto (vod, skupina) in za vsako 
šolsko leto. Vodi jo starešina učne enote, ki je odgovoren za točno 
in ažurno vpisovanje podatkov. Na koncu šolskega leta (po poprav- 
nih izpitih) se podatki, vpisani v glavno (matično) knjigo, komi- 
sijsko primerjajo z izvirnimi podatki (izpisek iz rojstne matične 
knjige, dnevnik dela in drugi dokumenti) in se preverja izdano 
spričevalo. Nato vsako glavno (matično) knjigo potrdita komisija 
in načelnik vojaške šole oziroma šolskega centra. Glavna (matična) 
knjiga se na koncu vsakega šolskega leta potem, ko je potrjena 
verodostojnost podatkov, veže v eno knjigo po zaporednih števil- 
kah učnih enot v razredu. Ta knjiga dobi drugo ovojnico, v katero 
se vpišejo statistični podatki za cel razred. V glavno (matično) 
knjigo zaključnega letnika šolanja se vloži še ena ovojnica, v ka- 
tero se vpišejo statistični podatki za celo vojaško šolo oziroma 
šolski center za zadevno šolsko leto. Glavna (matična) knjiga se 
vpiše pod eno številko za cel razred in za eno šolsko leto. Učne 
enote se označijo s številkami po vrstnem redu v razredu (na pri- 
mer; glavna (matična) knjiga zaup. št. 171-1-3/33, kar pomeni: 
številka delovodnika, prvi letnik šolanja, tretja učna enota v raz- 
redu in zaporedna številka učenca, gojenca in slušatelja). Tako 
urejene glavne (matične) knjige, vezane in potrjene za vsak šolski 
letnik, se hranijo kot trajni dokumenti vojaške šole oziroma šol- 
skega centra (100 let). Glavne (matične) knjige rabijo kot izvirni 
dokumenti in ni dovoljeno vanje vpisovati nobenih popravkov po 
potrditvi. Izpolnjujejo se po obrazcih v glavni (matični) knjigi. 
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2. Dnevnik dela učne enote (voda, skupine) 

Dnevnik dela učne enote (voda, skupine) se vodi v vsaki učni 
enoti med poukom. Dnevnik dela vsebuje podatke o: vojaški šoli, 
razredu in vodu, učiteljih in predmetih, razporedu ur, razporedu 
pismenih šolskih nalog, o pismenih nalogah, stažiranju in praksi, 
ekskurzijah in delu gojenčevskega kolektiva. Poleg tega pa vsebuje 
dnevnik dela: imenik učencev —gojencev in slušateljev, delovni 
načrt, prostor za zapisnik s seje zbora letnika in pogovora s starši 
ter statistični pregled ocen po predmetih na koncu polletja in šol- 
skega leta. 

Dnevnik dela rabi kot dokument, iz katerega se lahko ugoto- 
vijo: stopnja realizacije učnih načrtov, oblike učnega dela, meto- 
dični postopki, uporaba učil, odsotnost učencev, gojencev in slu- 
šateljev s pouka, evidenca izgubljenih ur, na srednjih vojaških 
šolah pa tudi podatki o ocenah, dobljenih med šolanjem, ter za- 
ključne ocene. Dnevnik vodijo učitelji, kontrolira pa ga starešina 
učne enote (razredni starešina). Po sklenitvi se dnevnik dela hrani 
v elaboratu razreda. 

3. Zapisnik o opravljanju zaključnega oziroma 
diplomskega izpita 

Zapisnik o opravljanju zaključnega oziroma diplomskega iz- 
pita se vodi za vsakega učenca, gojenca in slušatelja, ki pride 
k zaključnemu oziroma diplomskemu izpitu. Zapisnik se izpolnjuje 
po rubrikah na predpisanem obrazcu. Potrdijo ga člani komisije. 
Potrjeni zapisniki se vežejo v eno knjigo za cel razred. Knjiga 
zapisnikov se hrani v vojaški šoli oziroma šolskem centru kot 
dokument, ki ima trajno vrednost, ob glavni (matični) knjigi. 

4. Knjiga izdanih spričeval in diplom 

Knjiga izdanih spričeval in diplom se vodi enotno za vsako 
šolo in šolski center po predpisanem obrazcu in se vanjo vpisujejo 
podatki o kandidatu, uspehu in izdanem spričevalu ali diplomi ter 
o izdanih duplikatih spričeval in diplom. 

Knjiga je trajen dokument in se hrani v vojaški šoli oziroma 
šolskem centru. 

5. Vpisnica (indeks) gojenca — slušatelja 

Vpisnica (indeks) se vodi za vsakega gojenca in slušatelja višje 
in visoke vojaške šole. Vpisnica vsebuje podatke o: višji oziroma 
visoki vojaški šoli, gojencu in slušatelju, vpisu in potrditvi semes- 
tra in o izpitih. Vpisnica se vodi v upravi višje in visoke vojaške 
šole oziroma šolskega centra. 



DODATEK »VOJAŠKEGA URADNEGA LISTA« g_2 

6. Legitimacija učenca — gojenca 

Legitimacija učenca — gojenca je osebni dokument in rabi za 
identifikacijo učencev —gojencev srednjih vojaških šol in gojencev 
višjih vojaških šol in vojaških akademij. Legitimacija se izda vsa- 
kemu učencu — gojencu po sprejemu na vojaško šolo, po končanem 
šolanju ali ob zapustitvi šolanja pa se obvezno vrne šoli, ki jo 
uniči. 

7. Učna beležnica 

Učno beležnico uporablja učitelj kot pomožni učni dokument 
za spremljanje gojencev, učencev in slušateljev med šolanjem. 
Podatki iz učne beležnice se ne smejo uporabljati neposredno kot 
izvirni podatki, ampak se vpišejo v dnevnik dela ali vpisnico kot 
uradne dokumente. Oblika, velikost in način vodenja učne belež- 
nice se prilagajajo potrebam. 

8. Elaborat razreda 

Elaborat razreda je dokument, ki ima trajno vrednost in se 
oblikuje za vsak razred ter se hrani v arhivu vojaške šole oziroma 
šolskega centra. 

Elaborat razreda vsebuje: ukaz o začetku šolanja razreda; 
predmetnik in učni načrt za razred (po smereh); redna poročila 
razreda o začetku šolanja z zbirnimi podatki o uspehu po letih; 
podatke o stažiranju, taborjenju in drugih pomembnih aktivnostih 
razreda (izleti, ekskurzije, obiski); poročilo o končanju šolanja; 
ukaz o podelitvi čina gojencem; odredbo o razporeditvi gojencev 
(slušateljev) na dolžnosti; pohvale; nagrade in drugo. 

9. Historiat vojaške šole in šolskega centra 

Historiat vojaške šole in šolskega centra vodi vsaka vojaška 
šola in šolski center za vsako šolsko leto. Historiat je skupek kro- 
nološko urejenih dokumentov in podatkov o vseh pomembnejših 
dogodkih in aktivnostih vojaške šole oziroma šolskega centra. Nače- 
loma vsebuje podatke o: začetku dela šole oziroma šolskega centra; 
začetku šolanja vsakega razreda; prehodu razreda v naslednji let- 
nik šolanja in o končanju šolanja vsakega razreda; ustanovitvi ali 
odpravi tečajev; šolanju razredov tujcev; sodelovanju vojaške šole 
in šolskega centra in trupe; stažiranju gojencev in o drugih po- 
sebnih oblikah pouka gojencev in slušateljev; kadrovskih in infor- 
macij sko-organizaci j skih spremembah; inovacijah v učnem pro- 
cesu; obiskih v drugih vojaških šolah in šolskih centrih; obiskih 
predstavnikov drugih vojaških šol in šolskih centrov; obiskih tujih 
vojaških delegacij ter delegacij in predstavnikov šol in ustanov 
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iz domovine in o obiskih na vojaški šoli oziroma šolskem centru 
državnih in vojaških voditeljev; izpopolnjevanju učiteljev; po- 
membnejših družbenopolitičnih, znanstvenih, kulturnih in drugih 
manifestacijah v vojaški šoli in šolskem centru, če je potrebno, pa 
tudi drugo. 

Vsi dogodki v vojaški šoli oziroma šolskem centru med letom 
se vpišejo v določeno knjigo historiata in se označijo dokumenti, 
ki bodo vloženi v historiat. Ob koncu šolskega leta se ureja, izloča 
in obdeluje zbrano gradivo in se veže v knjigo historiata vojaške 
šole oziroma šolskega centra za zadevno šolsko leto. 

10. Zapisnik (knjiga) sej sveta oziroma zbora 

Zapisnik (knjiga) sej sveta oziroma zbora se vodi v prosti 
obliki. Knjiga mora biti oštevilčena in potrjena. Po potrditvi za- 
pisnika za zadevno sejo se ne smejo vpisovati nobeni popravki. 
Vsebina zapisnikov s seje sveta oziroma zbora vojaške šole se 
lahko v celoti ali delno vpiše v historiat vojaške šole oziroma 
šolskega centra. 

Na vsaki vojaški šoli oziroma šolskem centru se posebej vodi 
zapisnik (knjiga) sej sveta, posebej pa knjiga zbora šole oziroma 
šolskega centra. 

11. Dosje učiteljev 

Dosje učiteljev oblikuje in vodi vojaška šola in šolski center 
za vsakega učitelja. V dosje se vpišejo podatki o: učitelju, njegovi 
šolski, vojaški strokovni in pedagoško-psihološki izobrazbi; znanju 
tujih jezikov; končanih tečajih, seminarjih in opravljenih strokov- 
nih izpitih; poznavanju tehnike in oborožitve; dolžnosti do prihoda 
v vojaško šolo oziroma šolski center, spodbujevalnih ukrepih; po- 
govorih z učiteljem; prispevkih k razvoju in ugledu šole oziroma 
šolskega centra in o oceni primernosti za pedagoško delo v šoli 
oziroma šolskem centru. Lahko se vpišejo tudi podatki o drugih 
dejavnostih, nujnih za ocenitev osebnosti učitelja. Dosje se hranj 
v upravi šole oziroma šolskega centra kot zaupen dokument. Dosje 
lahko vsebuje tudi druge podatke, odvisno od posebnosti vojaške 
šole oziroma šolskega centra in njihovih potreb. 

12. Lista spremljanja razvoja gojenca — učenca 

Listo spremljanja razvoja gojenca —učenca izpolnjuje in vodi 
komandir voda — razredni starešina s sodelovanjem psihologa, uči- 
teljev in drugih strokovnih organov vojaške šole oziroma šolskega 
centra. Le-ta se izpolnjuje in se vodi na podlagi navodila za vo- 
denje liste spremljanja razvoja gojenca — učenca (IV. uprava ge- 
neralštaba JLA, zaup. št. 03/80—20/78). 
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13. Statistična učna dokumentacija 

Statistične podatke vsebuje učna dokumentacija, kot so: dnev- 
nik dela in glavna (matična) knjiga ter druga dokumentacija vo- 
jaških šol in šolskih centrov (dosje učiteljev in drugo). 

Poročila, ki se predložijo pristojnim poveljstvom in upravam 
ZSLO in generalštaba JL.A, vsebujejo v bistvu dve rubriki: rub- 
riko statističnih podatkov, katere vir je v temeljnih učnih doku- 
mentih in dokumentih vojaške šole oziroma šolskega centra, in 
rubriko za pismeno poročilo, s katerim se komentirajo navedeni 
statistični podatki. 

Rok za dostavo poročila pristojnim upravam ZSLO in gene- 
ralštaba JLA je 30 dni po začetku oziroma koncu šolskega leta, 
v vojni pa 15 dni po začetku oziroma končanju oficirske šole ozi- 
roma tečaja. 

14. Drugi dokumenti 

Druga dokumentacija se oblikuje, vodi in hrani na podlagi 
vsebin in posameznih pojasnil, ki so podana ob vsakem obrazcu. 
Vojaške šole in šolski centri posebno določajo način vodenja in 
hrambe za vse dokumente in skrbijo, da bo to v skladu z določba- 
mi navodila za dokumentacijo in evidenco v vojaških šolah in šol- 
skih centrih Jugoslovanske ljudske armade in s tem pojasnilom. 

Številka 03/1089-1 
Beograd, 11. julija 1979. 

Načelnik 
generalpodpolkovnik 

Veljko Kadijevio s. r. 
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Vojaške šole lahko predpišejo tudi druge podatke, 
ki jih morajo kandidati in nadrejeni starešine navesti 
ob prošnji, oziroma dokumente, ki jih morajo prilo- 
žiti prošnji. 

22. člen 

Število oseb, ki se lahko v enem šolskem letu 
sprejmejo na izredno šolanje v vojaških šolah iz 18. 
in 19. člena tega pravilnika, se določi v skladu z zmog- 
ljivostjo teh vojaških šol na predlog uprav (poveljstev) 
oblik (sektorjev), politične uprave Zveznega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo, centra visokih vojaških šol 
in republiških oziroma pokrajinskih sekretariatov za 
ljudsko obrambo. 

23. člen / 
Odredbo o sprejemu slušateljev na izredno šolanje 

v vojaških šolah iz 18. člena tega pravilnika izda 
načelnik te šole, v vojaških šolah iz 19. člena tega 
pravilnika pa starešina, pristojen za sprejem sluša- 
teljev na redno šolanje. 

O osebah na izrednem šolanju vodi vojaška šola 
evidenco, predpisano za osebe na rednem šolanju. 

24. člen 

Status osebe na izrednem šolanju se izgubi poleg 
razlogov, predvidenih z 69. členom zakona, tudi v teh 
primerih: 

1) s prehodom na redno šolanje; 
2) z iztekom roka iz 9. člena tega pravilnika; 
3) z odnehanjem od nadaljnjega šolapja. 

2. Posebne pravice in dolžnosti 

25. člen 

Poleg pravic, predvidenih v 58., 59. in 64. členu 
zakona, imajo aktivne vojaške osebe na izrednem šo- 
lanju še tele pravice: 

1) pravico do odsotnosti z dela zaradi opravljanja 
izpitov, navzočnosti pri obveznih učnih urah, ki jih 
organizira vojaška šola, in zaradi neposrednega pri- 
pravljanja in zagovora diplomatskega dela po predpi- 
sih o letnih dopustih in drugih dopustih vojaških 
oseb; 

2) pravico do povračila potnih stroškov: 
a) med navzočnostjo na obveznih oblikah pouka, 

ki jih organizira vojaška šola; 
b) za prvo in drugo opravljanje izpita iz pred- 

meta; 
c) za zagovor diplomskega dela; 
d) za sklepno slovesnost oziroma vročitev diplome. 

26. člen 
Aktivne vojaške osebe, ki so z izrednim šolanjem 

končale ustrezno vojaško šolo, imajo na podlagi pri- 
dobljene izobrazbe enake pravice kot aktivne vojaške 
osebe, ki so to šolo končale z rednim šolanjem. 

27. člen 

Aktivne vojaške osebe na izrednem šolanju, ki 
končajo šolsko leto z odličnim uspehom, lahko v na- 
slednjem šolskem letu, če želijo, če izpolnjujejo pogoje 

za redno šolanje in če to dovoljujejo zmogljivosti vo- 
jaške šole, nadaljujejo kot redni slušatelji. 

S pravilnikom vojaške šole se natančneje uredi 
postopek za uveljavljanje pravic oseb na rednem šo- 
lanju, ki so določene z zakonom in tem pravilnikom. 

28. člen 

Poleg dolžnosti, ki so določene s 63. členom za- 
kona, ima oseba na izrednem šolanju še tele dolžnosti: 

1) da učno gradivo, ki ga dobi od šole, hrani in 
uporablja v skladu s predpisi o ukrepih tajnosti in 
varnosti; 

2) da vojaško šolo obvešča o nastalih spremembah 
začasnega prebivališča, zadržanosti, da prisostvuje ob- 
veznim oblikam pouka in drugemu, ki je pomembno 
za izpolnjevanje vzajemnih pravic in obveznosti v 
zvezi s šolanjem; 

3) da neposredno nadrejenega starešino pravo- 
časno obvešča o potrebi po tem, da je odsoten z de- 
lovnega mesta zaradi: prisostvovanja obveznim obli- 
kam pouka, ki jih organizira šola, opravljanja izpita, 
priprave in zagovora diplomskega izpita in prisostvo- 
vanj a sklepni slovesnosti šolanja. 

III. OBVEZNOSTI VOJAŠKIH SOL, POVELJSTEV 
IN USTANOV DO OSEB NA IZREDNEM ŠOLANJU 

29. člen 

Vojaške šole, ki organizirajo in izvajajo izredno 
šolanje, morajo: 

1) na začetku šolanja obvestiti osebe na izrednem 
šolanju o: režimu šolanja; vsebini predmetnika in uč- 
nega načrta; času konzultacij, seminarjev, kontrolnih 
nalog, kolokvijev, izpitov in drugih obveznih oblik 
dela, ki jih šole organizirajo; načinu zagotavljanja, 
pošiljanja in uporabe pisanega učnega gradiva in 
drugem; 

2) osebam na izrednem šolanju pošiljajo pravo- 
časno, neposredno ali prek poveljstev oziroma usta- 
nov: pravila, navodila, učbenike, naloge in drugo pi- 
sano učno gradivo; 

3) osebe na izrednem šolanju obveščajo pravo- 
časno prek njihovih poveljstev oziroma ustanov o času 
posameznih oblik obveznega pouka, ki jih zanje or- 
ganizirajo, času opravljanja izpitov, izročitvi in za- 
govoru diplomskega dela in drugem; 

4) osebe na izrednem šolanju obveščajo pravo- 
časno o spremembah, pomembnih za potek in režim 
izrednega šolanja; 

5) načrtujejo in zagotavljajo materialna in finan- 
čna sredstva za izredno šolanje, razen za potne stroške 
slušateljev; 

6) pod pogoji iz prvega odstavka 27. člena tega 
pravilnika vložijo pri personalni upravi Zveznega se- 
kretariata za ljudsko obrambo po pristojni poti pred- 
log za sprejem na redno šolanje; 

7) obveščajo poveljstvo oziroma ustanovo izred- 
nega slušatelja o njegovem uspehu na šolanju. 

30. člen 

Poveljstva oziroma ustanove, iz katerih sestave so 
osebe na izrednem šolanju, morajo: 

1) osebam na izrednem šolanju omogočiti uve- 
ljavljanje pravic, predvidenih s tem pravilnikom in 
s pravilnikom vojaške šole; 
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2) spremljati potek in uspehe izrednega šolanja 
svojih starešin; 

3) za svoje starešine na izrednem šolanju orga- 
nizirati dajanje pomoči pri obvladovanju vsebine 
predmetnika in učnega načrta, posebno pri reševanju 
nalog; 

4) svojim starešinam na izrednem šolanju omo- 
gočiti uporabo zaupnega gradiva v uradnih prostorih 
poveljstva oziroma ustanove; 

5) načrtovati in zagotoviti finančna sredstva za 
potne stroške svojih starešin na izrednem šolanju, ki 
jim gredo po 2. točki prvega odstavka 25. člena tega 
pravilnika. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha ve- 
ljati pravilnik o izrednem šolanju v vojaških šolah 
(»Vojaški uradni list« št. 18/73). 

32. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 24 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičić s. r. 

685. 

Na podlagi 173. člena zakona o vojaških šolah 
in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske 
ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 12/78) pred- 
pisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 

O DOLOČANJU STOPNJE VOJAŠKE STROKOVNE 
IZOBRAZBE OSEBAM, KI SO KONČALE VOJAŠKE 

ŠOLE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Osebam, ki so končale kakšno izmed vojaških šol 

iz členov 168 do 172 zakona o vojaških šolah in znan- 
stvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljud- 
ske armade (v nadaljnjem besedilu: zakon) ali so op- 
ravile izpit za določeni čin oziroma določeni razred 
vojaških uslužbencev, se v zvezi z razporejanjem in 
napredovanjem v aktivni vojaški službi priznajo stop- 
nje vojaške strokovne izobrazbe, določene s tem pra- 
vilnikom. 

II. STOPNJE VOJAŠKE STROKOVNE IZOBRAZBE 

1. Srednja vojaška strokovna izobrazba 

2. člen 

Osebam, ki niso pridobile srednjo vojaško stro- 
kovno izobrazbo smiselno določbi 172. člena zakona, 

se prizna srednja vojaška strokovna izobrazba, če so 
do uveljavitve zakona končale kakšno izmed šol ali 
tečajev iz tega člena, in sicer: 

1) v kopenski vojski: tečaj za izpopolnjevanje 
aktivnih pehotnih podoficirjev, ki je trajal devet me- 
secev; tečaj za izpopolnjevanje aktivnih podoficirjev 
kopenske artilerije, ki je trajal eno leto; nižji podo- 
ficirski artilerijski tečaj, ki je trajal šestnajst mese- 
cev; tečaj za aktivne podoficirje oklepnih enot, ki 
je trajal devet mesecev (I. — V. razred); tečaj za 
izpopolnjevanje aktivnih podoficirjev za zvezo, ki je 
trajal eno leto (II. —■ VI. razred); tečaj za podoficirje 
šifroteleprinterske specialnosti, ki je trajal eno leto 
(I. in II. razred); tečaj za prekvalifikacijo podoficir- 
jev za zvezo, ki je trajal eno leto (I. — IV. razred) 
in radijsko-izvidniški tečaj aktivnih podoficirjev za 
zvezo; 

2) v vojni mornarici: višji podcificirski strojni 
tečaj (I. in II. razred); višji podoficirski motorni 
tečaj; višji podoficirski električarski tečaj (I. in II. 
razred); višji podoficirski tečaj za elektronike; podo- 
ficirski tečaj za prekvalifikacijo; višji podoficirski 
signalni tečaj; višji podoficirski radiotelegrafski tečaj; 
višji podoficirski radiosignalni tečaj; višji podoficirski 
ladijskonavigacijski tečaj, ki je trajal 15 mesecev; nižji 
podoficirski ladij skonavigacijski tečaj, ki je trajal 15 
mesecev; podoficirski baražnostrojni tečaj; podoficirski 
pomorskoinženirski tečaj; nižji podoficirski strojni te- 
čaj, ki je trajal 15 mesecev; višji podoficirski artile- 
rijski tečaj in višji podoficirski minerski tečaj, ki je 
trajal najmanj eno šolsko leto; 

3) v vojnem letalstvu in protizračni obrambi: šolo 
za prekvalifikacijo podoficirjev VL in PZO; šolo za 
izpopolnjevanje podoficirjev za zvezo; tečaj za izpo- 
polnjevanje podoficirjev za zvezo; stalni tečaj za iz- 
popolnjevanje podoficirjev za zvezo; tečaj za radarske 
mehanike; tečaj za radijsko napravo sCr-624; tečaj 
za radarske merilce; tečaj za goniometriste; osnovni 
tečaj za goniometriste; tečaj za preusposobitev radio- 
goniome tristo v; tečaj za mehanike avtomatskih tele- 
fonskih central; tečaj za preusposobitev radiomeha- 
nikov in radarskih mehanikov; tečaj za prekvalifi- 
kacijo v meteorološko službo in dopolnilni tečaj za 
meteorološke tehnike; 

4) v prometni službi: tečaj za izpopolnjevanje po- 
doficirjev prometne službe; 

5) v tehniški službi; šola za dopolnilno izobraže- 
vanje tehniških podoficirjev; tečaj za izpopolnjevanje 
aktivnih artilerijskih tehniških podoficirjev; tečaj za 
izpopolnjevanje aktivnih podoficirjev tehniške službe; 
tečaj za izpopolnjevanje aktivnih podoficirjev panoge 
za zvezo tehniške službe in tečaj za podoficirje inže- 
nirske panoge tehnične službe; 

6) v sanitetni službi: srednjo medicinsko šolo (I. in 
II. razred), ki je trajala štiri leta; 

7) v veterinarski službi: nižjo vojaško veterinar- 
sko šolo, ki je trajala eno leto; vojaško podkovsko šolo 
JA, ki je trajala dve leti oziroma tri leta; tečaj za 
veterinarske bolničarje in tečaj za izpopolnjevanje po- 
doficirjev — dreserjev za pse; 

8) v glasbeni službi: glasbeno vojaško učilišče, ki 
je trajalo tri leta in pol; šolo za vojaške glasbenike, 
ki je trajala štiri leta, in vojaško glasbeno šolo, ki 
je trajala štiri leta; 

9) v geodetski službi: razred kartografskih risar- 
jev pri šoli za aktivne geodetske oficirje, ki je trajala 
eno leto; 

10) v administrativni službi: vojaško administra- 
tivno šolo — tečaj za podoficirje; tečaj knjigovodstva 
in administrativnega osebja MNO, ki je trajal osem 
mesecev ali več in administrativni tečaj JLA, ki je 
trajal osem mesecev in več; 

11) opravljen izpit za IX., VII., VI. in V. razred 
vojaškega uslužbenca. 
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2. Višja vojaška strokovna izobrazba 

3. člen 
Osebam, ki niso pridobile visoko vojaško stro- 

kovno izobrazbo smiselno določbi 169. člena zakona, 
se prizna višja vojaška strokovna izobrazba, če so do 
uveljavitve zakona končale kakšno izmed šol ali te- 
čajev iz tega člena, in sicer: 

1) vojaško učilišče oblike, rodu ali službe; vojaško 
politično učilišče; vojaško sanitetno učilišče JA: I. 
razred za medicinske sestre, ki je trajalo dve leti; 
I. razred za zdravniške pomočnike, ki je trajal dve 
leti in pol, in I. in II. razred farmacevtskih pomoč- 
nikov, ki je trajal dve leti; dentistično učilišče JA (I. 
in II. razred), ki je trajalo dve leti; tečaj za zdrav- 
niške in lekarnarske pomočnike in dentiste, ki je tra- 
jal eno leto; višjo oficirsko šolo oblike, rodu ali službe; 
tečaj za komesarje čete in bataljona; šolo za aktivne 
oficirje oblike, rodu ali službe; vojaško pomorsko 
oficirsko šolo (I. — IV. razred); šolo za pehotne ko- 
mandirje; šolo oziroma tečaj za prekvalifikacijo ofi- 
cirjev iz ene oblike rodu ali službe v drugo obliko, 
rod ali službo; radiotelegrafsko šolo UDV ministr- 
stva za notranje zadeve FLRJ, ki je trajala dve šolski 
leti; tečaj za usposabljanje oficirjev oklepnih enot; 
tečaj za učitelje letenja; tečaj za radiotelegrafiste; te- 
čaj za izpopolnjevanje oficirjev za zveze radiotele- 
grafske specialnosti in telegrafskotelefonske special- 
nosti; tečaj za fotoobveščevalne oficirje; tečaj za ofi- 
cirje za zvezo (v VL in PZO); tečaj za zvezo (v VL in 
PZO); tečaj za zračno opazovanje, javljanje in nava- 
janje; tečaj za došolanje tehniških oficirjev (I., II. in 
III. razred); kriptografsko šolo; tečaj za oficirje ad- 
ministrativne službe; statističnomehanografski tečaj; 
fiskulturno oficirsko šolo, ki je trajala eno leto; šolo 
za telesno vzgojo JLA, ki je trajala eno leto, šolo za 
telesno vzgojo JLA, ki je trajala eno leto, in šolo za 
referente in učitelje telesne vzgoje v JLA, ki je tra- 
jala eno leto; 

2) šolo ali tečaj za izpopolnjevanje oziroma apli- 
kacijsko šolo oblike, rodu ali službe (nižji ali višji 
tečaj oziroma integralna šola); nižji tečaj za izpopol- 
njevanje oficirjev gradbene službe, ki je trajal eno leto; 
vojaško politično šolo; politično šolo JLA; artilerijsko 
šolo streljanja (poveljniško-štabni ali nižji tečaj); te- 
čaj za izpopolnjevanje oficirjev ABK obrambe; pro- 
tiletalsko šolo streljanja; tečaj za izpopolnjevanje ko- 
mandirjev baterije v protiletalski artileriji; tečaj za 
izpopolnjevanje poveljnikov divizij in načelnikov pro- 
tizračne obrambe pehotne divizije; kriptografski tečaj 
za oficirje; izvidniško šolo —- obveščevalno-izvidniški 
tečaj (nižji in višji); izvidniško-diverzantski tečaj; ra- 
dio-izvidniški tečaj in kriptografski tečaj za aktivne 
oficirje; šolo varnosti — tečaj za usposabljanje in iz- 
popolnjevanje aktivnih oficirjev; oficirsko šolo kor- 
pusa ljudske obrambe Jugoslavije; stalno območno 
šolo protiobveščevalne službe; šolo protiobveščevalne 
službe ministrstva za ljudsko obrambo; oficirski min- 
ski tečaj; oficirski protipodmorniški tečaj; oficirski ar- 
tilerijski tečaj (VM); oficirski tečaj za zveze (VM) in 
oficirski torpedni tečaj; 

3) opravljen izpit za III. razred vojaškega usluž- 
benca; 

4) v prometni službi; avtomobilsko oficirsko šolo 
in šolo za izpopolnjevanje (nižji in višji tečaj) za ofi- 
cirje prometne službe; 

5) v tehniški službi: višjo tehniško oficirsko šolo 
(I. in II. razred), ki je trajala dve leti, in artilerijsko 
tehniško oficirsko šolo, ki je trajala dve leti; 

6) v sanitetni službi: šolo za aktivne sanitetne ofi- 
cirje, ki je trajala dve leti; višjo šolo za medicinske 
sestre (I. — IX. razred), ki je trajala tri leta; višjo 
šolo za medicinske tehnike — razred anestetikov, ki 
je trajala devet ali več mesecev (če že imajo srednjo 
strokovno izobrazbo); 

7) v veterinarski službi: veterinarsko vojaško uči- 
lišče, ki je trajalo dve leti; 

8) v geodetski službi: geodetsko učilišče J A (raz- 
red topografov in kartografov), ki je trajalo dve leti; 
šolo za aktivne geodetske oficirje (razred topografov 
in kartografov), ki je trajala dve leti, in kartografsko 
šolo pri geodetskem inštitutu JLA, ki je trajala dve 
leti; geodetsko oficirsko šolo, ki je trajala dve leti; 
višji kartografski tečaj (I. — VI.'razred), ki je trajal 
eno leto; višji reprodukcijski tečaj (I. in II. razred), 
ki je trajal'eno leto, in astronomski tečaj, ki je trajal 
eno leto; 

9) v gradbeni službi: nižji tečaj šole za izpopol- 
njevanje oficirjev gradbene službe, ki je trajal eno 
leto; šolo za izpopolnjevanje oficirjev gradbene službe 
— višji tečaj, ki je trajal dve leti, in tečaj za prekva- 
lifikacijo oficirjev iz geodetske v gradbeno službo, ki 
je trajal eno leto; 

10) v administrativni službi: vojaško administra- 
tivno šolo — tečaj za oficirje, ki je trajal devet mese- 
cev, in statistično-mehanografski tečaj, ki je trajal 
devet mesecev; 

11) v finančni službi: blagajniški tečaj, ki je tra- 
jal osem mesecev; računovodski tečaj, ki je trajal 
osem mesecev, in finančni tečaj, ki je trajal osem me- 
secev. 

3. Visoka vojaška strokovna izobrazba 

4. člen 

Osebam, ki niso pridobile visoko vojaško strokovno 
izobrazbo smiselno določbi 168. člena zakona, se prizna 
visoka vojaška strokovna izobrazba, če so do uvelja- 
vitve zakona končale kakšno izmed šol ali tečaj av iz 
tega člena, in sicer: fakultete rodov višje vojaške 
akademije; šolo taktike in šolo operatike višje vojaške 
akademije; višje artilerijsko šolanje (I., II. in III. raz- 
red); tankovsko oficirsko šolo (IV. — VIII. razred) 
— tečaj za poveljnike polkov — brigad; tečaj in višji 
tečaj specializacije oficirjev pomorstva v vojni mor- 
narici JLA, ki je trajal najmanj eno šolsko leto; štab- 
ni tečaj mornariško-tehniških oficirjev, ki je trajal 
najmanj eno šolsko leto; zrakoplovno fakulteto; višjo 
zrakoplovnotehnično oficirsko šolo; šolo za vojaške ka- 
pelnike JA; višjo vojaško geodetsko akademijo (I. in 
II. razred); geodetsko vojaško akademijo (VIII. raz- 
red), ki je trajala tri leta; šolo za aktivne oficirje 
sanitetne službe J A, ki je trajala najmanj tri leta; 
tehniško vojaško akademijo, ki je trajala najmanj tri 
leta; šolo za aktivne geodetske oficirje, ki je trajala 
najmanj tri leta, in šolo za aktivne veterinarske ofi- 
cirje, ki je trajala tri oziroma štiri leta. 

5. člen 

Visoka vojaška strokovna izobrazba se prizna tudi 
osebam, ki so končale kakšno izmed šol iz 1. točke 3. 
člena, nato pa tudi kakšno izmed šol iz 2. točke 3. 
člena tega pravilnika oziroma I. in II. razred geo- 
detske oficirske šole, ki je trajala dve leti. 

Visoka strokovna izobrazba se prizna tudi ose- 
bam, ki so po končali šoli za aktivne geodetske ofi- 
cirje končale višji kartografski tečaj (I. — VI. razred), 
ki je trajal eno leto; višji reprodukcijski tečaj (I. 
in II. razred), ki je trajal eno leto, in astronomski 
tečaj, ki je trajal eno leto. 

Visoka strokovna izobrazba se prizna tudi osebam, 
ki so opravile izpit za čin aktivnega podporočnika v 
obliki, rodu ali službi, nato pa končale kakšno izmed 
šol iz 3. člena tega pravilnika, ki je trajala najmanj 
eno leto. 
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6. člen 

Osebi, ki je končala šolo taktike, višjo vojaško 
akademijo oblik (za poveljniški in štabni kader) ali 
višjo vojaško tehniško akademijo oblike (za tehniški 
kader), se priznajo isti pogoji v zvezi z razporejanjem 
in napredovanjem v aktivni vojaški službi kot osebi, 
ki je končala poveljniško-štabno akademijo. 

7. člen 

Osebi, ki je končala šolo operatike oziroma tečaj 
operatike, se priznajo isti pogoji v zvezi z razpore- 
janjem in napredovanjem v aktivni vojaški službi kot 
osebi, ki je končala ljudskoobrambno šolo. 

III. KONČNE DOLOČBE 

8. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 
pravilnik o določanju stopnje vojaške strokovne izo- 
brazbe osebam, ki so končale vojaške šole do uvelja- 
vitve zakona o vojaških šolah in znanstvenih razisko- 
valnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade (»Vo- 
jaški uradni list« št. 17/74, 23/75 in 12/76). 

9. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 25 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičić s. r. 

686. 

Na podlagi drugega odstavka 174. člena zakona 
o vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 

O NOSTRIFIKACIJI DIPLOM IN SPRIČEVAL, 
PRIDOBLJENIH V TUJIH VOJAŠKIH ŠOLAH 

1. člen 

S tem pravilnikom se uredi nostrifikacija diplom 
in spričeval, ki jih občani SFRJ pridobijo v tujih 
vojaških šolah. 

Pod pogoji in na način, predviden s tem pravil- 
nikom, se bo izvršila nostrifikacija tudi drugih listin 
o končani tuji vojaški šoli, če se po predpisih države, 
v kateri je vojaška šola, ne izdajo diplome oziroma 
spričevala ali se ne izdajo tujim državljanom. 

2. člen 

Z nostrifikacijo se diploma ali spričevalo tuje vo- 
jaške šole izenači z diplomo ali spričevalom ustrezne 

šole Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem be- 
sedilu; JLA) glede pridobljenega strokovnega naziva, 
akademske stopnje magistra oziroma specialista, dok- 
torata vojaških znanosti, kot tudi drugih pravic, ki 
jih daje taka diploma ali spričevalo. 

3. člen 

Oseba, ki je končala tujo vojaško šolo, pridobila 
akademsko stopnjo magistra, specialista ali doktorat 
vojaških znanosti, lahko zahteva nostrifikacijo prido- 
bljene diplome ali spričevala. 

4. člen 

V postopku nostrifikacije diplome ali spričevala, 
pridobljenega v tuji vojaški šoli, se upoštevajo: sistem 
vojaškega šolstva države, v kateri je pridobljena dip- 
loma oziroma spričevalo, predmetnik in učni načrt vo- 
jaške šole, ki je izdala diplomo ali spričevalo, trajanje 
šolanja, pravice, ki jih daje diploma oziroma spriče- 
valo v državi, v kateri je pridobljeno, kot tudi druge 
okoliščine, ki so pomembne za nostrifikacijo. 

Nadrejena uprava (poveljstvo) oblike, rodu ali 
službe vojaške šole, v kateri se vodi postopek nostri- 
fikacije diplome ali spričevala, mora preskrbeti pred- 
metnik in učni načrt tuje vojaške šole, ki je izdala 
diplomo ali spričevalo. 

5. člen 

Nostrifikacijo diplom in spričeval opravljajo: 
1) diplome in spričevala tuje srednje vojaške šole 

— učna uprava generalštaba JLA na predlog posebne 
strokovne komisije, ki jo ustanovi načelnik te uprave; 

2) diplome in spričevala višje ali visoke tuje vo- 
jaške šole oziroma vojaške znanstvene ustanove — 
uprava ustrezne ali sorodne višje in visoke šole JLA 
na predlog posebne strokovne komisije, ki jo ustanovi 
načelnik te vojaške šole; 

3) spričevala akademske stopnje magistra, speci- 
alista ali doktorata vojaških znanosti — uprava us- 
trezne ali sorodne visoke šole JLA na predlog posebne 
strokovne komisije, ki jo ustanovi načelnik te usta- 
nove. 

Visoke šole JLA lahko nostrificirajo diplome in 
spričevala iz 3. točke prvega odstavka tega člena 
samo za tiste akademske stopnje magistra in doktorate 
vojaških znanosti, ki se lahko pridobijo v teh šolah. 

6. člen 

Ce se v postopku nostrifikacije diplome ali spri- 
čevala ugotovi, da se predmetnik in učni načrt tuje 
vojaške šole precej razlikuje od predmetnika in 
učnega načrta ustrezne oziroma sorodne šole JLA, 
je za nostrifikacijo diplome ali spričevala take šole lah- 
ko pogoj preveritev znanja vložnika zahteve, in sicer: 
opravljanje določenih izpitov, izdelava del, rešitev 
taktične ali strokovne naloge ali kaj drugega, kar dolo- 
či na predlog strokovne komisije načelnik učne uprave 
generalštaba JLA oziroma načelnik vojaške šole, ki 
vodi postopek za nostrifikacijo. 

Strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena 
določijo način in roke opravljanja izpitov oziroma iz- 
delave taktične ali strokovne naloge. 

Diploma ali spričevalo o akademski stopnji ma- 
gistra oziroma specialista in o doktoratu vojaških zna- 



Stran 690 — Številka 18 VOJAŠKI URADNI LIST Petek, 10. avgusta 1979. 

nosti se lahko npstrificira, če se ugotovi, da taka 
akademska oziroma znanstvena stopnja ustreza aka- 
demski oziroma znanstveni stopnji, ki se pridobi v 
ustrezni visoki šoli JLA. 

7. člen 

Ce v JLA ni ustrezne ali sorodne višje ali visoke 
šole, ustanovi za postopek nostrifikacije diplome ali 
spričevala višje oziroma visoke tuje vojaške šole ali 
za postopek nostrifikacije diplome ali spričevala aka- 
demske stopnje magistra oziroma specialista ali dok- 
torata vojaških znanosti učna uprava generalštaba 
JLA posebno strokovno komisijo. 

Na podlagi mnenja posebne strokovne komisije 
iz prvega odstavka tega člena izda učna uprava gene- 
ralštaba JLA odločbo o nostrifikaciji diplome ali spri- 
čevala, pridobljenega v tuji vojaški šoli. 

8. člen 

Ce nadrejena uprava (poveljstvo) iz drugega od- 
stavka 4. člena tega pravilnika ne more priskrbeti 
predmetnika in učnega načrta tuje vojaške šole, ki je 
izdala diplomo ali spričevalo, se bo postopek nostri- 
fikacije izvedel na način, predpisan v 7. členu tega 
pravilnika. 

9. člen 

Strokovna komisija iz 1. točke prvega odstavka 
5. člena tega pravilnika ima pet članov, od katerih 
se predsednik in dva člana imenujeta kot stalna člana, 
dva člana pa se določita občasno, odvisno od oblike, 
rodu ali službe, kateri pripada tuja srednja vojaška 
šola. 

Cbčasni člani komisije se določijo iz ustrezne ali 
sorodne srednje šole JLA. 

10. člen 

^ Strokovna komisija iz 2. točke prvega odstavka 
5. člena tega pravilnika ima najmanj pet članov. 

Najmanj trije člani komisije iz prvega odstavka 
tega člena morajo imeti končano srednjo ali sorodno 
višjo oziroma visoko šolo JLA. 

11. člen 

Strokovna komisija iz 3. točke prvega odstavka 
.5 člena tega pravilnika je sestavljena iz najmanj petih 
članov. 

Komisija iz prvega odstavka tega člena mora imeti 
najmanj dva člana, ki se podrobneje ukvarjata z vo- 
jaško znanstveno disciplino, na katero se nanaša dip- 
loma ali spričevalo, ki se nostrificira. 

12. člen 

Strokovna komisija iz prvega odstavka 7. člena 
tega pravilnika je sestavljena iz najmanj petih članov, 
ki se določijo iz učne uprave generalštaba JLA, per- 
sonalne uprave ZSLO, pravne uprave ZSLO, ustrezne 
uprave (poveljstva) oblike, rodu ali službe in ustrezne 
višje oziroma visoke šole JLA. 

Ko se nostrificira diploma ali spričevalo akadem- 
ske stopnje magistra oziroma specialista ali doktorat 
vojaških znanosti, se določba iz drugega odstavka 11. 
člena nanaša tudi na komisijo iz prvega odstavka tega 
člena. 

13. člen 

Komisije iz 9., 10., 11. in 12. člena tega pravilnika 
izdajo sklepe z večino glasov svojih članov. 

Komisije iz 1. točke prvega odstavka 5. člena in 
prvega odstavka 7. člena tega pravilnika lahko zah- 
tevajo med postopkom za nostrifikacijo diplome ali 
spričevala, pridobljenega v tuji vojaški šoli, mnenje 
ustrezne srednje, višje ali visoke šole JLA oziroma 
šolskega centra oblike, rodu ali službe. 

14. člen 

Zahteva za nostrifikacijo diplome ali spričevala 
tuje vojaške šole se vloži pri učni upravi general- 
štaba JLA. 

Zahtevi za nostrifikacijo se priloži originalna dip- 
loma ali spričevalo in trije overjeni prevodi. 

Učna uprava generalštaba JLA ali vojaška šola, 
ki opravlja nostrifikacijo diplome ali spričevala, lahko 
zahteva tudi druga dokazila v originalu ali overjenem 
prevodu, iz katerih so razvidni pogoji in potek šolanja 
v zadevni tuji vojaški šoli. 

15. člen 

Ne glede na določbe drugega odstavka 14. člena 
tega pravilnika priložijo osebe, ki so končale tujo vo- 
jaško šolo v državi, ki ne izda diplome ali spričevala, 
ob zahtevi za nostrifikacijo potrdilo ministrstva za 
obrambo te države o končanem šolanju. 

16. člen 

Učna uprava generalštaba JLA obravnava spre- 
jeto zahtevo ali pa jo s prilogama iz drugega odstavka 
14. člena oziroma 15. člena tega pravilnika pošlje us- 
trezni višji oziroma visoki šoli JLA v postopek za 
nostrifikacijo. Odločbo o nostrifikaciji mora učna up- 
rava generalštaba JLA oziroma ustrezna višja ali vi- 
soka šola izdati v 60 dneh po prejemu zahteve. 

17. člen 

Ce postopek o zahtevi za nostrifikacijo ni končan 
do izteka roka za vpis v določene semestre in če oseba, 
ki je vložila zahtevo za nostrifikacijo diplome ali 
spričevala višje ali visoke tuje vojaške šole, izpolnjuje 
ostale predpisane pogoje, se lahko pogojno vpiše v 
posamezne semestre kot reden slušatelj določene 
šole JLA. 

Odločbo o vpisu osebe iz prvega odstavka tega 
člena v posamezne semestre višje oziroma visoke šole 
JLA izda učna upirava generalštaba JLA na podlagi 
mnenja uprave vojaške šole, ki vodi postopek za no- 
strifikacijo diplome ali spričevala. 

Oseba, katere diploma ali spričevalo daje na pod- 
lagi opravljene nostrifikacije pravico do vpisa v se- 
mester, nižji od semestra, v katerega je pogojno vpi- 
sana, preide v ta nižji semester in se šteje, da je po- 
gojno vpisana. 

Oseba iz prvega odstavka tega člena, ki ne iz- 
polnjuje drugih predpisanih pogojev za rednega slu- 
šatelja določene šole JLA, se lahko pogojno vpiše 
v posamezne semestre kot izreden slušatelj, če iz- 
polnjuje pogoje iz 19., 20. in 21. člena pravilnika o 
izrednem šolanju v vojaških šolah (»Vojaški uradni 
list« št. 18/79) in pogoje, predpisane s pravilnikom 
zadevne vojaške šole. 
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18. člen 

Vsebina odločbe, s katero se diploma ali spriče- 
valo nostrificira, se napiše na hrbtni strani oziroma 
na desni polovici (na diplomi ali spričevalu s trdim 
povezom) originalne diplome ali spričevala in over- 
jenih prevodov (klavzula o nostrifikaciji). 

Original diplome ali spričevala in en izvod nje- 
govega overjenega prevoda se izročita osebi, ki zah- 
teva nostrifikacijo. Drugi izvod prevoda obdrži višja 
oziroma visoka šola JLA, ki opravlja nostrifikacijo, 
tretji izvod pa se pošlje učni upravi generalštaba JLA. 

19. člen 

Učna uprava generalštaba JLA in višje in visoke 
šole JLA hranijo dokumentacijo in vodijo evidenco o 
nostrificiranih diplomah in spričevalih. 

20. člen 

Odločbo o zavrnitvi nostrifikacije diplome ali spri- 
čevala tuje vojaške šole, ki jo na prvi stopnji izda 
učna uprava generalštaba JLA, je končna in zoper 
njo se ne more izjaviti pritožba. 

Na odločbe o zavrnitvi nostrifikacije diplome ali 
spričevala tuje vojaške šole, ki jih izdajo višje oziroma 
visoke šole JLA, se lahko v 15 dneh po sprejemu od- 
ločbe izjavi pritožba pri učni upravi generalštaba JLA. 
Pritožba se vloži pri šoli, ki je izdala odločbe, šola 
pa pošlje sprejeto pritožbo s spisi predmeta prek na- 
drejenega poveljstva — uprave oblike, rodu ali službe 
učni upravi generalštaba JLA. 

21. člen 

S pravilniki višjih in visokih vojaških šol se lahko 
podrobneje določita način in postopek za nostrifikacijo 
diplom ali spričeval tujih vojaških šol. 

22. člen 

Diplome in spričevala, pridobljena v tujih vojaš- 
kih šolah, ki so nostrificirani po dosedanjih predpisih, 
ostanejo v veljavi tudi po določbah tega pravilnika. 

23. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 
pravilnik o nostrifikaciji spričeval in diplom, prido- 
bljenih v tujih vojaških šolah (»Vojaški uradni list» 
št. 16/75). 

24. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi 
v »Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 26 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola LJubičić s. r. 

687. 

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

PRAVILNIK 

O DOPOLNILNEM ŠOLANJU UČENČEV, KI SO 
KONČALI SPLOŠNE SREDNJE VOJAŠKE SOLE, NA 
SREDNJIH VOJAŠKIH ŠOLAH RODOV IN SLUŽB 

1. člen 

Splošni namen dopolnilnega šolanja učencev sploš- 
in način ter druga vprašanja dopolnilnega šolanja na 
srednjih vojaških šolah rodov in služb učencev sploš- 
nih srednjih vojaških šol, ki iz določenih razlogov ne 
nadaljujejo šolanja na vojaških akademijah. 

2. člen 

Splošni namen dopolnilnega šolanja učencev sploš- 
nih srednjih vojaških šol je usposabljanje za oprav- 
ljanje ustrezne dolžnosti nižjih oficirjev v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi (v nadaljnjem besedilu: JLA). 

Posebne namene in naloge dopolnilnega šolanja 
bodo določile srednje vojaške šole rodov in služb ob 
sodelovanju ustreznih uprav, katerih kader se šola. 

Dopolnilno šolanje mora osebam na tem šolanju 
zagotoviti takšno raven znanja in takšno strokovno 
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje ustreznih 
dolžnosti nižjih oficirjev v enotah in ustanovah JLA. 

3. člen 

Na dopolnilno šolanje se pošljejo učenci, ki so 
končali splošno srednjo vojaško šolo in ki ne nadalju- 
jejo šolanja na vojaških akademijah (v nadaljnjem 
besedilu: učenec). 

Učenec iz prvega odstavka tega člena je lahko 
poslan na dopolnilno šolanje: na podlagi svoje pismeno 
izražene želje ali na podlagi predloga uprave splošne 
srednje vojaške šole s pismenim soglasjem učenca. 

4. člen 

Predlog za pošiljanje učenca na dopolnilno šolanje 
pripravijo uprave splošnih vojaških šol in ga pošljejo 
po pristojni poti personalni upravi Zveznega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo (v nadaljnjem besedilu: 
ZSLO) najpozneje do konca tekočega šolskega leta. 

Učenci se pošljejo na dopolnilno šolanje na srednje 
vojaške šole rodov in služb po končani splošni srednji 
vojaški šoli, najpozneje pa do začetka drugega pol- 
letja naslednjega šolskega leta v šoli, v katero se 
pošljejo. 

5. člen 

Število učencev, ki se lahko pošljejo na dopolnilno 
šolanje, določi personalna uprava ZSLO na podlagi 
ugotovljenih potreb in predlogov uprav (poveljstev) 
oblik, rodov in služb, v skladu z zmogljivostmi sred- 
njih vojaških šol rodov in služb oziroma šolskih 
centrov. 
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Ce se odloči za dopolnilno šolanje majhno število 
učencev, odloča o organiziranju tega šolanja perso- 
nalna uprava Z SLO. 

6. člen 

Dopolnilno šolanje učencev splošnih srednjih 
vojaških šol se organizira in izvaja praviloma na 
srednjih vojaških šolah rodov in služb oziroma v 
šolskih centrih. 

7. člen 

S tem, da nastopi dopolnilno šolanje na kateri 
izmed srednjih vojaških šol rodov in služb oziroma 
v šolskem centru, postane učenec gojenec vojaške 
šole. 

8. člen 

Osebe, ki končajo dopolnilno šolanje na srednjih 
vojaških šolah rodov in služb, dobijo čin aktivnega 
vodnika ustreznega rodu oziroma službe, pridobijo 
srednjo vojaško izobrazbo in možnost za napredovanje 
v čine aktivnih nižjih oficirjev kot osebe, ki so kon- 
čale srednjo vojaško šolo rodov in služb. 

9. člen 

Predmetnike in učne načrte za dopolnilno šolanje 
izdelajo ustrezne srednje vojaške šole rodov in služb 
v skladu z določenimi nameni in nalogami šolanja, 
ki naj bi bili doseženi med dopolnilnim šolanjem, in 
v skladu s potrebami po določenem profilu kadrov. 

Pri izdelavi predmetnikov in učnih načrtov mo- 
rajo srednje vojaške šole rodov in služb konzultirati 
ustrezne uprave oblik, rodov in služb, za katere se 
šola kader, ter druge zainteresirane organe. 

10. člen 

Cas dopolnilnega šolanja se določi poleg drugega 
na podlagi naslednjih splošnih kriterijev: 

a) dopolnilno šolanje traja praviloma šest me- 
secev; 

b) tedenski efektivni pouk traja 35 ur, izjemoma, 
kadar se izvajajo praktične vaje na zemljišču, pa 
lahko traja tudi več; 

c) ■ redni pouk se organizira v petdnevnem delov- 
nem tednu, če pa se realizirajo posebne oblike pouka, 
je tudi sobota delovni dan. 

11. člen 

Za gojence na dopolnilnem šolanju vodijo po- 
trebno evidenco v skladu z določbami predpisov o 
učni dokumentaciji in evidenci na vojaških šolah sred- 
nje vojaške šole rodov in služb oziroma šolski centri. 

12. člen 

Da bi se spremljalo in spodbujalo delo gojencev, 
se ocenjuje njihovo celotno delo pri obvladanju pro- 
grama izobraževalno-vzgojnega dela. 

Določbe o ocenjevanju na srednjih vojaških šolah 
iz zakona o vojaških šolah in znanstvenih raziskoval- 

nih zavodih Jugoslovanske ljudske armade se smiselno 
uporabljajo tudi pri ocenjevanju gojencev na dopol- 
nilnem šolanju. 

13. člen 

Gojenci, ki imajo na koncu dopolnilnega šolanja 
negativne ocene iz več kot dveh predmetov, se od- 
pustijo z dopolnilnega šolanja. 

Na popravne izpite se napotijo tisti gojenci, ki 
imajo negativne ocene iz enega ali dveh predmetov. 

Popravni izpiti se opravljajo najpozneje 15 dni po 
končanem rednem pouku. Ce gojenec ne naredi po- 
pravnega izpita, se odpusti z dopolnilnega šolanja. 

14. člen 

Na koncu dopolnilnega šolanja se dela zaključni 
izpit, da bi se ugotovila usposobljenost gojencev za 
opravljanje ustreznih dolžnosti in zadev v JLA. 

Zaključni izpit se dela iz dveh vojaških strokovnih 
oziroma specialističnih predmetov. 

Gojenec, ki ni izdelal zaključnega izpita med do- 
polnilnim šolanjem, ima pravico ponavljati ta izpit 
še enkrat, in sicer najpozneje 30 dni po času, ki je 
predpisan za dokončanje dopolnilnega šolanja. 

15. člen 

Gojencem, ki uspešno končajo dopolnilno šolanje, 
se izda diploma v skladu z določbami 119. člena za- 
kona o vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih 
zavodih Jugoslovanske ljudske armade. 

16. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Vojaškem uradnem listu«. 

R.vp. št. 27 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičić s. r. 

688. 

Na podlagi drugega odstavka 116. člena zakona 
o ljudski obrambi (»Uradni list SFRJ« št. 22/74) in 
prvega odstavka 29. člena zakona o vojaških šolah 
in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske 
ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 12/78) izdaja 
zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

ODREDBO 

O DOLOČITVI NAZIVOV VOJAŠKIH SOL IN ŠOL- 
SKIH CENTROV JUGOSLOVANSKE LJUDSKE AR- 

MADE 

1. Za izvajanje določb členov 8 do 20 zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade se s to odredbo dolo- 
čijo v skladu z navedenimi zakonskimi določbami na- 
zivi vojaških šol in šolskih centrov Jugoslovanske 
ljudske armade. 
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2. Vojaške šole in šolski centri imajo naslednje 
formacijske nazive, in sicer: 

a) srednje vojaške šole rodov in služb: 

1) srednja vojaška šola kopenske vojske s sede- 
žem v Sarajevu; 

2) tehniška srednja vojaška šola kopenske vojske 
s sedežem v Zagrebu; 

3) letalska tehniška srednja vojaška šola s sede- 
žem v Raj lovcu; 

4) mornariška tehniška srednja vojaška šola s se- 
dežem v Splitu; 

5) intendantska srednja vojaška šola s sedežem v 
Sarajevu; 

6) sanitetna srednja vojaška šola s sedežem v 
Novem Sadu; 

7) glasbena srednja vojaška šola s sedežem v Beo- 
gradu; 

b) splošne srednje vojaške šole: 

1) splošna srednja vojaška šola »Bratstvo-jedin- 
stvo« s sedežem v Beogradu; 

2) splošna srednja vojaška šola »Ivo-Lola Ribar« 
s sedežem v Zagrebu; 

3) splošna srednja vojaška šola »Franc Rozman- 
-Stane« s sedežem v Ljubljani; 

4) letalska splošna srednja vojaška šola »Maršal 
Tito« s sedežem v Mostarju; 

c) visoke vojaške šole: 

1) vojaška akademija kopenske vojske s sedežem 
v Beogradu; 

2) tehniška vojaška akademija kopenske vojs.ke s 
sedežem v Zagrebu; 

3) letalska vojaška akademija s sedežem v Za- 
dru (Zemuniku); 

4) letalska tehniška vojaška akademija s sedežem 
v Raj lovcu; 

5) mornariška vojaška akademija s sedežem v 
Splitu; 

6) poveljniško-štabna akademija kopenske vojske s sedežem v Beogradu; 
7) poveljniško-štabna akademija vojnega letalstva 

m protizračne obrambe s sedežem v Beogradu; 
8) povelj niško-štabna akademija vojne mornarice 

s sedežem v Splitu; 
9) visoka vojaška politična šola Jugoslovanske 

ljudske armade s sedežem v Beogradu; 
10) ljudskoobrambna šola s sedežem v Beogradu; 

d) šolski centri: 

1) center visokih vojaških šol Jugoslovanske Ijud- 
e armade s sedežem v Beogradu; 

2) tehniški šolski center kopenske vojske s se- 
dežem v Zagrebu; 

3) mornariški šolski center s sedežem v Splitu; 

lov teniški tehniški šolski center s sedežem v Raj- 
5) center vojaških šol kopenske vojske s sedežem 

v Sarajevu; 
6) artilerijski šolski center s sedežem v Zadru; 

7) šolski center oklepnih enot »Petar Drapšin« s 
sedežem v Banja Luki; 

8) inženirski šolski center, s sedežem v Karlovcu; 
9) šolski center atomsko-biološko-kemične obram- 

be s sedežem v Kruševcu; 
10) šolski center artilerijsko-raketnih enot proti- 

zračne obrambe s sedežem v Zadru; 
11) šolski center za zveze s sedežem v Beogradu; 
12) sanitetni šolski center s sedežem v Novem 

Sadu; 
13) obveščevalno-varnostni šolski center s sedežem 

v Pančevu; 
14) raketni šolski center vojnega letalstva in pro- 

tizračne obrambe s sedežem v Batajnici; 
15) prometni šolski center s sedežem v Kralj evu; 

e) šole za rezervne oficirje: 

1) šola za rezervne oficirje pehote; 
2) šola za rezervne oficirje artilerije; 
3) šola za rezervne oficirje za zvezo; 
4) šola za rezervne oficirje atomsko-biološko-ke- 

mične obrambe; 
5) šola za rezervne oficirje inženirstva; 
6) šola za rezervne oficirje oklepnih enot; 
7) šola za rezervne oficirje artilerijsko-raketnih 

enot protizračne obrambe; 
8) šola za rezervne oficirje tehnične službe ko- 

penske vojske; 
9) šola za rezervne oficirje intendantske službe; 
10) šola za rezervne oficirje sanitetne službe; 
11) šola za rezervne oficirje prometne službe; 
12) šola za rezervne oficirje veterinarske službe; 
13) šola za rezervne oficirje vojne mornarice; 
14) šola za rezervne oficirje tehnične službe voj- 

nega letalstva in protizračne obrambe; 
15) šola za rezervne oficirje aviacije; 
16) šola za rezervne oficirje artilerijsko-raketnih 

enot vojnega letalstva in protizračne obrambe. 
3. Vojaške šole in šolski centri, navedeni v 2. toč- 

ki te odredbe, katerih dosedanji naziv se spremeni, 
bodo izdelale pečate z novimi formacijskimi nazivi do 
1. decembra 1979. 

4. V vseh dokumentih je treba v prihodnje upo- 
rabljati nazive šol po določbi 2. točke te odredbe. 

5. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha ve- 
ljati odredba o nazivih vojaških šol (»Vojaški uradni 
list« št. 5/74 in 27/74). 

6. Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi 
v »Vojaškem uradnem listu«, uporabljala pa se bo od 
1. septembra 1979. 

R.v.p. št. 28 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičić s. r. 
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689. 

Na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena 
zakona o vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih 
zavodih Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list 
SFRJ» št. 12/78) prepisuje zvezni sekretar za ljudsko 
obrambo 

NAVODILO 

ZA DELO PEDAGOGOV, ANDRAGOGOV IN 
PSIHOLOGOV V VOJAŠKIH ŠOLAH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE i 
1. S tem navodilom se določijo temeljne naloge 

pedagogov, andragogov in psihologov v srednjih vo- 
jaških šolah, višjih in visokih vojaških šolah in šolskih 
centrih Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljnjem 
besedilu: vojaške šole). 

2. Naloge, ki jih pedagogi, andragogi in psihologi 
rešujejo v vojaških šolah, so strokovno specializirane 
in posebnega interesa in pomena za vzgojno-izobra- 
ževalno delo v vojaških šolah. To so: pedagoško-an- 
dragoške, didaktično-metodične in psihološke naloge. 

3. Na cfelovna mesta vojaških pedagogov in psi- 
hologov se postavljajo vojaške in civilne osebe s kon- 
čano filozofsko fakulteto — skupina: pedagogika, an- 
dragogika ali psihologija. 

Andragogi in psihologi se na višjih in visokih 
vojaških šolah izbirajo po splošnih predpisih členov 
134 do 144 zakona o vojaških šolah in znanstvenih 
raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade 
in so, odvisno od tega, kako izpolnjujejo pogoje na- 
tečaja, lahko izbrani v znanstveni naziv: znanstvenega 
svetovalca, višjega znanstvenega sodelavca in znan- 
stvenega sodelavca ali strokovni naziv: strokovnega 
sodelavca, višjega strokovnega sodelavca in strokov- 
nega svetovalca. 

4. Ce izvajajo pedagogi, andragogi in psihologi v 
vojaških šolah tudi pouk, se nanje nanašajo določbe 
členov 123 do 144 zakona o vojaških šolah in znan- 
stvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske 
armade in predpisi, izdani na podlagi tega zakona. 

5. Pedagogi, andragogi in psihologi v vojaških 
šolah delajo pri uresničevanju nalog iz tega navodila 
praviloma teamsko in pri opravljanju nalog sodelu- 
jejo s pristojnimi upravnimi in posvetovalnimi organi 
šole, s katedrami, z Učitelji in drugimi organi šole, z 
drugimi vojaškimi šolami, vojaškimi enotami in vo- 
jaškimi ustanovami, kot tudi z ustreznimi strokovnimi 
in znanstvenimi ustanovami in s civilnimi poklicnimi 
združenji pedagogov in psihologov. 

6. Pedagogi, andragogi in psihologi v vojaških šo- 
lah pri uresničevanju svojih nalog predlagajo in iz- 
vajajo ustrezne pedagoško-andragoške, didaktično-me- 
todične in psihološke ukrepe za izpopolnjevanje vzgoj- 
no-izobraževalnega dela v šolah in za uresničevanje 
ciljev in nalog šolanja. 

Težišče dela pedagogov, andragogov in psihologov 
v vojaških šolah je na izpopolnjevanju procesa izo- 
braževanja in vzgoje gojencev oziroma slušateljev in 
na pedagoško-andragoškem, didaktično-metodičnem in 
psihološkem izpopolnjevanju učiteljev. 

7. Za uspešnejše opravljanje nalog, določenih s 
tem navodilom, so pedagogi, andragogi in psihologi 
praviloma člani posvetovalnih organov vojaških šol. 

8. Pedagogi, andragogi in psihologi opravljajo v 
vojaških šolah svoje naloge na teh področjih: 

1) pouka in vzgoje; 
2) pri izvenšolskem pedagoško-andragoškem in 

psihološkem delu; 

3) znanstvenem raziskovalnem delu pri operativ- 
nih vzgojno-izobraževalnih problemih na visokih šo- 
lah za racionalizacijo in modernizacijo vzgojno-izo- 
braževalnega dela. 

II. NALOGE PEDAGOGOV — ANDRAGOGOV 
V VOJAŠKIH ŠOLAH 

1. Naloge na področju pouka in vzgoje 

9. Temelj celotne aktivnosti pedagogov — andra- 
gogov v vojaških šolah je spremljanje, preučevanje 
stanja, izvajanje in predlaganje ukrepov na področju 
racionalizacije in modernizacije vzgojno-izobraževal- 
nega procesa in pouka v vojaških šolah in v zvezi 
s tem: 

a) sodelujejo pri načrtovanju in programiranju 
vzgojno-izobraževalnega dela in pouka in skrbijo, da 
se pri tem delu zagotovijo in uporabljajo pedagoško- 
-andragoški in metodični ukrepi in kriteriji; posebno 
pozornost posvečajo kvantitativnim in kvalitativnim 
značilnostim programskih vsebih in njihovemu uskla- 
jevanju z možnostmi gojencev oziroma slušateljev; 

b) s psihologi sodelujejo pri delu komisije za spre- 
jem kandidatov v vojaško šolo, vodijo potrebno doku- 
mentacijo za to delo in predlagajo ukrepe za zbolj- 
šanje dela komisije; 

c) spremljajo, proučujejo in predlagajo pedagoš- 
ko-andragoške ukrepe za izpopolnjevanje učnega pro- 
cesa, dela učiteljev in učnega procesa gojencev oziroma 
slušateljev; 

d) neposredno organizirajo pedagoško-andragoško 
in metodično izpopolnjevanje učiteljev in smiselno 
predpisom o učiteljih in sodelavcih vojaških šol sode- 
lujejo pri realizaciji vseh oblik tega izpopolnjevanja; 

e) predlagajo ukrepe za izpopolnjevanje izobraže- 
valnega procesa v vojaških šolah skladno s strukturo 
predmetnika in učnega načrta in z nalogami posa- 
meznih učnih predmetov; 

f) s psihologom sodelujejo pri izdelavi pedagoško- 
-andragoških in psiholoških ukrepov za pomoč šibkej- 
šim gojencem oziroma slušateljem in za hitrejše na- 
predovanje nadarjenih gojencev; 

g) sodelujejo pri odkrivanju vzrokov upadanja 
števila gojencev med šolanjem in predlagajo ukrepe, 
da bi se to zmanjšalo; 

h) prispevajo k izpopolnjevanju sistema vredno- 
tenja rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela gojen- 
cev oziroma slušateljev in učiteljev. 

2. Naloge na področju izvenućnega pedagoško-andra- 
goškega dela 

10. Na področju izvenučnega pedagoško-andragoš- 
kega dela pedagogi — andragogi spremljajo in prou- 
čujejo organizacijo in realizacijo izvenučnih in prostih 
aktivnosti gojencev s pedagoško-andragoškega vidika 
in predlagajo ukrepe za zboljšanje te aktivnosti in za 
njeno usklajevanje z vzgojno-izobraževalnimi nalo- 
gami šole. 

3. Naloge na področju znanstvenega raziskovalnega 
dela 

11. Težišče znanstvenega raziskovalnega dela pe- 
dagogov— andragogov v vojaških šolah mora biti na 
uporabnih raziskovanjih za izpopolnjevanje vzgojno- 
-izobraževalnega dela v šoli in v zvezi s tem morajo: 

a) inicirati delo pri znanstvenem raziskovanju na 
področju vzgojno-izobraževalnega dela v vojaški šoli 
in sodelovati pri realizaciji teh nalog; 
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b) sodelovati in izmenjavati izkušnje z znanstve- 
nimi raziskovalnimi institucijami in organi v drugih 
vojaških šolah, z institucijami v Jugoslovanski ljudski 
armadi in s civilnimi institucijami, ki se ukvarjajo 
z raziskovanjem vzgojno-izobraževalnih problemov. 

12. Pomembnejše projekte znanstvenega razisko- 
vanja zlasti empiričnega značaja izdelujejo pedagogi 
— andragogi v vojaških šolah s poprejšnjim soglasjem 
šolskega sveta. Projekte potrdi uprava vojaške šole. 

III. NALOGE PSIHOLOGOV V VOJAŠKIH ŠOLAH 

1. Naloge na področju pouka in vzgoje 

13. Glavne naloge psihologov v vojaških šolah na 
področju pouka in vzgoje so tele: 

a) ukvarjajo se s proučevanjem psiholoških teme- 
ljev pouka in učenja gojencev oziroma slušateljev in 
predlagajo ukrepe za usklajevanje izobraževalno-vz- 
gojih zahtev v predmetnikih in učnih načrtih s psiho- 
fizičnimi možnostmi gojencev oziroma slušateljev; 

b) s pedagogi in andragogi sodelujejo pri delu 
komisij za sprejem kandidatov v vojaške šole in na 
podlagi opravljenih psiholoških raziskav predlagajo 
ukrepe za izpopolnjevanje vsebine in načina dela ko- 
misij za sprejem kandidatov; 

c) predlagajo ukrepe in instrumente za poklicno 
usmerjanje gojencev pri izbiri smeri, odseka oziroma 
specialnosti; 

d) predlagajo načrt in uresničujejo del programa 
psihološkega izpopolnjevanja učiteljev in predlagajo 
ukrepe za izpopolnjevanje psihološkega usposabljanja 
učiteljev v vojaški šoli; 

e) spremljajo, proučujejo in predlagajo ukrepe; za 
večjo motiviranost gojencev oziroma slušateljev za 
učenje, za zmanjšanje upadanja števila gojencev med 
šolanjem in za spodbujanje gojencev oziroma slušate- 
ljev, ki dosežejo slabše uspehe, k uspešnejšemu uče- 
nju, in bolj nadarjenih k hitrejšemu napredovanju; 

f) ukvarjajo se z vrednotenjem, preverjanjem in 
ocenjevanjem v učnem procesu, predlagajo ukrepe, 
da bi bil sistem vrednotenja, preverjanja in ocenje- 
vanja objektivnejši, in sodelujejo pri izdelavi in stan- 
dardizaciji testov za preveritev znanja, spretnosti in 
navad; 

g) s psihološkega vidika predlagajo ukrepe za ize- 
načenje strukture učnih enot (vodov, in skupin) gojen- 
cev oziroma slušateljev. 

2. Naloge na področju izvenučnih aktivnosti 

14. Psihologi imajo v vojaških šolah na področju 
izvenučnih aktivnosti tele naloge; 

a) spremljajo in proučujejo organizacijo in reali- 
zacijo izvenučnih in prostih aktivnosti gojencev ozi- 
roma slušateljev z vidika njihovih nagnjenosti, spo- 
sobnosti in želja in predlagajo ukrepe za usklajevanje 
teh aktivnosti z vzgojno-izobraževalnimi nalogami 
šole; 

b) sodelujejo s starši gojencev oziroma učencev, 
da bi bil njihov vzgojni vpliv na gojence oziroma 
učence uspešnejši in predlagajo ukrepe za zboljšanje 
tega sodelovanja. 

3. Naloge na področju znanstvenega raziskovalnega 
dela 

15. Psihologi v vojaških šolah načrtujejo, organi- 
zirajo in sodelujejo pri raziskovanjih (zlasti empirič- 
nih) tistih psiholoških problemov, ki imajo operativno- 

-uporabni značaj, nanašajo pa se na naloge, navedene 
v 13. in 14. točki tega navodila, posebno pa; 

1) raziskovanja na področju prilagajanja in mo- 
tiviranosti gojencev oziroma učencev za vojaški poklic; 

2) raziskovanja vzrokov upadanja števila gojencev 
oziroma učencev med šolanjem; 

3) raziskovanja vzrokov slabšega uspeha pri 
učenju; 

4) raziskovanja za zboljšanje sistema vrednotenja, 
preverjanja in ocenjevanja v učnem procesu in drugo. 

16. Pomembnejše projekte znanstvenega razisko- 
vanja problemov, navedenih v 15. točki tega navodila, 
kot tudi drugih raziskav empiričnega značaja izdelu^ 
jejo psihologi v vojaških šolah s poprejšnjim soglasjem 
sveta vojaških šol. Projekte potrdijo uprave vojaš- 
kih šol. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

17. Pedagogi, andragogi in psihologi izdelajo v vo- 
jaških šolah letni delovni načrt, ki ga potrdi njihov 
prvi nadrejeni starešina. 

18. Za uspešno delo pedagogov, andragogov in 
psihologov morajo vojaške šole po svojih možnostih 
zagotoviti; 

1) potrebne pogoje za delo; 
2) didaktično-metodični kabinet, ki rabi hkrati 

za pouk z gojenci iz predmeta osnove vojaške andra- 
gogike in psihologije in za strokovno in raziskovalno 
delo pedagogov, andragogov in psihologov; 

3) pedagoško-andragoško in psihološko literaturo 
in periodiko ter drugo pedagoško-andragoško in psiho- 
loško dokumentacijo in evidenco. 

19. Pedagogi, andragogi in psihologi imajo v vo- 
jaških šolah pravico — za opravljanje nalog iz tega 
navodila — prisostvovati pouku in spremljati druge 
vzgojno-izobraževalne aktivnosti v svoji šoli. 

V sestavi ekip za obhod in kontrolo pouka so pra- 
viloma tudi pedagogi, andragogi in psihologi. 

20. Uprave vojaških šol vključujejo pri načr- 
tovanju in uresničevanju vseh pomembnejših vzgojno 
izobraževalnih nalog, posebno pa pri izdelavi učnih 
načrtov in predmetnikov, določanju ciljev šolanja, iz- 
delavi letnih analiz pouka, definiranju koncepcije šo- 
lanja ipd., v to delo tudi pedagoge, andragoge in psi- 
hologe. 

21. Vojaške šole morajo v svojih pravilnikih pod- 
robneje določiti delo in naloge pedagogov, andragogov 
in psihologov. 

22. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha ve- 
ljati navodilo za naloge andragogov, pedagogov in psi- 
hologov v vojaških šolah (»Vojaški uradni list« št. 7/74). 

23. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi 
v »Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 29 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičić s. r. 
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690. 

Na podlagi prvega odstavka 91. člena zakona o 
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih 
Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
12/78) predpisuje zvezni sekretar za ljudsko obrambo 

NAVODILO 

ZA DOKUMENTACIJO IN EVIDENCO V VOJAŠKIH 
ŠOLAH IN ŠOLSKIH CENTRIH JUGOSLOVANSKE 

LJUDSKE ARMADE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Dokumentacijo in evidenco v vojaških šolah in 
šolskih centrih Jugoslovanske ljudske armade (v na- 
daljnjem besedilu: vojaške šole) sestavlja skupek do- 
kumentov, s katerimi se ureja njihova ustanovitev, 
organizacija in izobraževalno-vzgojna dejavnost. 

2. Glavni namen dokumentacije in dokumentov je, 
da se zagotovi vpogled v: pravno, organizacijsko; ka- 
drovsko in andragoško-didaktično aktivnost vojaške 
šole; zakonitost funkcioniranja šole, načrtovanje uč- 
nega procesa, organizacijo dela, zboljšanje učnega 
procesa, spremljanje, evidenco in verifikacijo rezul- 
tatov pouka, spremljanje razvoja učencev, gojencev, 
slušateljev in učiteljev. Z dokumentacijo se zagotovijo 
tudi statistični podatki, enotni za vse vojaške šole, na 
podlagi katerih se izdajo določeni dokumenti, dajejo 
nujno potrebna poročila in zagotavlja personalna evi- 
denca v vojaških šolah. 

3. S tem navodilom se predpišejo dokumentacija 
in dokumenti za delo vojaških šol, kot tudi pristojnosti 
za njeno izdelavo, razmnoževanje in uporabo. Vojaške 
šole lahko predpišejo glede na svoje specifične potrebe 
in v skladu z načeli tega navodila pomožno (interno) 
dokumentacijo. 

II. KLASIFIKACIJA DOKUMENTACIJE 

4. Dokumentacijo vojaških šol sestavljajo: 
1) temeljna dokumentacija za delo vojaške šole; 
2) učna dokumentacija; 
3) šolska dokumentacija. 

Temeljna dokumentacija za delo vojaške šole 

5. Za zagotovitev zakonitega funkcioniranja vo- 
jaške šole in uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ci- 
ljev in nalog ima vsaka vojaška šola naslednje temelj- 
ne dokumente za delo: 

1) akt o ustanovitvi vojaške šole; 
2) predmetnike in učne načrte vojaške šole; 
3) formacijo vojaške šole; 
4) pravilnik o delu vojaške šole. 

Učna dokumentacija 

6. Učna dokumentacija obsega: 
1) temeljno učno dokumentacijo; 
2) statistično učno dokumentacijo. 
7. V temeljno učno dokumentacijo vojaških šol 

spadajo: 
1) glavna (matična) knjiga; 
2) dnevnik dela učne enote (voda, skupine); 
3) zapisnik o opravljanju zaključnega oziroma dip- 

lomskega izpita; 

4) zapisnik o opravljanju popravnega izpita v 
srednjih vojaških šolah; 

5) spričevalo in diploma; 
6) knjiga izdanih spričeval in diplom; 
7) vpisnica (indeks) za gojenca — slušatelja višjih 

in visokih vojaških šol; 
8) legitimacija gojenca — učenca; 
9) učna beležnica; 
10) elaborat razreda; 
11) historiat vojaške šole; 
12) zapisnik (knjiga) sej sveta vojaške šole; 
13) .zapisnik (knjiga) sej zbora vojaške šole (uči- 

teljski zbor, učni zbor, učno-znanstveni zbor); 
14) dosje učiteljev; 
15) lista spremljanja razvoja gojenca — učenca. 
Temeljno učno dokumentacijo iz prvega odstavka 

te točke morajo voditi vse vojaške šole. 
8. Statistična učna dokumentacija vsebuje: 
1) poročilo o začetku šolanja; 
2) poročilo o končanju šolskega leta; 
3) poročilo o končanju šolanja razreda; 
4) poročilo o strokovni in pedagoško-metodični us- 

posobljenosti učiteljev. 

Šolska dokumentacija 

9. Vojaške šole vodijo naslednjo šolsko dokumen- 
tacijo: 

1) načrt koordinacije pouka z gantogramom; 
2) razpored ur (tedenski, mesečni); 
3) pregled obremenitve učiteljev s poukom; 
4) načrt uporabe učnih prostorov in objektov; 
5) načrt metodične prakse in hospitiranja; 
6) načrt stažiranja in izpopolnjevanja učiteljev; 
7) načrt stažiranja gojencev in slušateljev; 
8) načrt ure (vaje); 
9) prijavo za diplomski oziroma zaključni izpit; 
10) prijavo za izpit na višjih in visokih vojaških 

šolah; 
11) potrdilo o prekinitvi šolanja; 
12) obvestilo roditelju — skrbniku. 

III. KONČNE DOLOČBE 

10. Obliko in vsebino učnih dokumentov iz 7. točke 
tega navodila, razen spričeval in diplom, predpiše IV. 
uprava generalštaba JLA, obliko in vsebino šolskih 
dokumentov, predvidenih z 9. točko tega navodila, pa 
predpišejo vojaške šole. 

11. Dokumentacija iz 9. točke tega navodila se po 
svoji obliki in vsebini prilagaja predpisani temeljni 
učni dokumentaciji. Vojaške šole podrobneje uredijo 
s svojimi pravilniki vprašanja učne dokumentacije, ki 
niso urejena s predpisi Zveznega sekretariata za ljud- 
sko obrambo, kot tudi vprašanja šolske dokumentacije^ 
iz 9. točke tega navodila. 

12. Dokumente, predpisane z določbami 7. in 9. 
točke tega navodila, oblikujejo, vodijo, hranijo, izde- 
lujejo in tiskajo oziroma razmnožujejo vojaške šole 
v skladu s pojasnilom o oblikovanju, vodenju in hram- 
bi učne dokumentacije, s predpisanimi obrazci, ki jih 
daje IV. uprava generalštaba JLA. 

13. Dokumenti in dokumentacija, predpisani s tem 
navodilom, se hranijo v vojaški šoli kot dokumenti 
trajne vrednosti in se ne arhivirajo na koncu vsakega 
leta. 
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14. Dokumentacija in evidenca, ki sta predpisani 
s tem navodilom, s pojasnilom o oblikovanju, vodenju 
in hrambi učne dokumentacije, z navodilom za tečaje 
v oboroženih silah in s temelji sistema šolanja in iz- 
popolnjevanja starešinskega kadra oboroženih sil v 
vojni, se prilagajajo potrebam vojaških šol oziroma 
tečajev in se vodijo tudi v vojnih razmerah. 

Vojaške šole in tečaji vodijo naslednjo dokumen- 
tacijo: glavno (matično) knjigo, potrdilo in diplomo, 
knjigo izdanih potrdil in diplom, načrt koordinacije 
pouka z gantogramom, razpored ur. dnevnik dela, po- 
ročilo o začetku šolanja in poročilo o končanju šolanja. 

15. Temeljna učna in šolska dokumentacija, dolo- 
čena s tem navodilom, se vodi tudi za pripadnike tujih 
oboroženih sil, ki so na šolanju v naših vojaških šolah. 

16. Pojasnila za uporabo tega navodila bo dajala, 
če bo potrebno, IV. uprava generalštaba JLA. 

17. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha ve- 
ljati navodilo o dokumentaciji in evidenci v vojaških 
šolah (»Vojaški uradni list« št. 22/73). 

18. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi 
v »Vojaškem uradnem listu«. 

R.v.p. št. 31 
Beograd, 11. julija 1979. 

Zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo 

armadni general 
Nikola Ljubičic s. r. 

691. 

Na podlagi 55. člena pravilnika o prehrani v Ju- 
goslovanski ljudski armadi v miru (»Vojaški uradni 
list« št. 28/75, 11/76, 15/77 in 12/78) izdaja pomočnik 
zveznega sekretarja za ljudsko obrambo 

ODLOČBO 

O CENAH DNEVNIH OBROKOV IN DODATKOV 
HRANE V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI 

1. Cene dnevnih obrokov in dodatkov hrane za 
ljudi se določijo, in sicer: 

a) za aktivne vojaške osebe, civilne osebe v službi 
v oboroženih silah in rezervne nižje oficirje, rezervne 
oficirje in rezervne vojaške uslužbence, ko so na vo- 
jaški vaji v Jugoslovanski ljudski armadi ali v terito- 
rialni obrambi: 

— obrok številka 1 — — — 
— obrok številka 2 — — — 
— obrok številka 3/1 — — — 
— obrok številka 3/II — — — 
— obrok mešani (jedilnik 136) — 
— obrok suhi za KoV — redni 
— obrok suhi za KoV — redu- 

cirani — — — — — — 
— obrok konservirani za moštvo 

podmornic — — — — — 
— obrok konservirani za moštvo 

torpednih čolnov — — — 
— obrok konservirani za letalce 

in padalce — — — — — 

43,00 dinarjev, 
49,00 dinarjev, 
26,50 dinarjev, 
60,00 dinarjev, 
51,50 dinarjev, 
60,00 dinarjev, 

49,00 dinarjev, 

108,00 dinarjev, 

89,00 dinarjev, 

102,00 dinarjev. 

obrok konservirani za pomor- 
ske diverzante in lahke po- 
tapljače — — — — — 
obrok vojni nedotakljivi za 
letalce (LNV-o) — _ — — 
obrok tekoči številka 1 (T/o-1) 
brez cigaret — — — — 
obrok tekoči številka 2 (T/o-2) 
brez cigaret — — — — 
dodatek D-I — — — — 
dodatek D-II — — — — 
dodatek številka I — — — 
dodatek številka II — — 
dodatek številka III — — 
dodatek številka IV — — 
dodatek številka V — — 
dodatek številka VI — — 
topli obed — malica — — 
navadna dieta (dieta številka 
1) v garnizijskih ambulantah 

104,00 dinarjev, 

37,50 dinarjev, 

43,00 dinarjev. 

58,50 
1,00 
3,70 
1,30 
4,30 

12,00 
5,90 

11,20 
13,60 
8,70 

dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev, 
dinarjev. 

53,00 dinarjev; 

b) za osebe, ki se hranijo v vojaških restavracijah 
s posebnim dovoljenjem, in sicer: 

ko se hranijo: 
v vojaških I v poljskih 
restavracijah| razmerah 

dinarjev 
— obrok številka 1 — — — 80,50 
— obrok številka 2 — — — 92,00 
— obrok številka 3/1 — — 52,00 
— obrok številka 3/II — — 117,00 
— obrok mešani (jedilnik 136) 102,00 
— obrok suhi za KoV — redni 84,50 
— obrok suhi za KoV — re- 

ducirani — — — — _ 68,50 
— obrok tekoči številka 1 

(T/o-1) brez cigaret — — 82,50 
— obrok tekoči številka 2 

(T/o-2) brez cigaret — — 113,00 
— dodatek D-I — — — 1,80 
— dodatek D-II — — — 7,00 
— dodatek številka I — — 2,20 
— dodatek številka III — — 22,00 
— topli obed — malica — — 17,00 

104,50, 
119,50, 
52,00, 

117,00, 
102,00, 

84,50, 

68,50, 

107,00, 

147.00, 
2,30, 
9,20, 
2,90, 

28,70, 
22,00; 

c) za osebe, ki se hranijo v vojaškili restavraci- 
jah, če ne vzamejo celega obroka, se cena posameznih 
obedov določi v odstotku polne cene ustreznega ob- 
roka, in sicer: 

— za zajtrk — — — — — — — — 
— za malico — — — — — — — 160/o, 
— za kosilo — — --- — — — — — 37%, 

— za večerjo — — — — — — — 250/o; 

d) kruh, pečen v vojaških pekarnah, se prodaja: 

— vojaškim gostinskim ustanovam — po ceni 
6,20 dinarjev za 1 kg iz moke tip 800 in po ceni 8,40 
dinarjev za 1 kg iz moke tip 400; 

uporabnikom zunaj Jugoslovanske ljudske ar- 
made — po tržnih cenah v zadevni garniziji. 

Cene diet, predpisanih z normami za prehrano 
bolnikov v Jugoslovanski ljudski armadi, ki niso do- 
ločene s to odločbo, določijo garnizijske ambulante 
na podlagi nakupnih cen živil, ki so porabljena za 
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pripravljanje zadevnih diet, zvišanih za 100/o. K tako 
določeni ceni se dodajo prevozni stroški za nabavo 
živil. 

2. Cene obrokov krme določijo poveljstva enot 
oziroma uprave ustanov na podlagi nakupnih cen kr- 
me, porabljene za zadevne obroke. K tako določeni 
ceni se dodajo vsi stroški, nastali v zvezi z nabavo, 
transportom, hrambo in delitvijo le-teh. 

3. Z dnem, ko začne veljati ta odločba, neha ve- 
ljati odločba o cenah dnevnih obrokov in dodatkov 
hrane v Jugoslovanski ljudski armadi (»Vojaški urad- 
ni list« št. 2/79 in 9/79). 

4. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi 
v »Vojaškem uradnem listu«. 

Številka 970-1 
Beograd, 20. julija 1979. 

Pomočnika zveznega sekretarja 
za ljudsko obrambo zastopa 

generalpolkovnik 
Tihomir Šareski s. r. 

c) pranje: 
Brez j Z lika- likanja | njem 

dinar j ev 
1) srajca za starešine letna — 5,00 8,00, 
2) srajca za starešine navadna 3,50 5,00, 
3) spodnje hlače dolge — — 3,50 5,00, 
4) spodnje hlače kratke — — 2,50 4,00, 
5) majica — majica z rokavi 2,50 5,00, 
6) pižama (komplet) — — — 5,50 9,00, 
7) brisača —, — — — — 2,00 3,50, 
8) spodnja rjuha — — —- 6,00 9,00, 
9) zgornja rjuha (kapna) — 8,00 13,00, 

10) druga oprema (1 kg) — — 10,00 17,00; 

d) cene nastanitve in prenočišča: 
dinarjev 

1) za nastanitev v vojašnicah in objektih, 
ki so v dvorišču vojašnice, znaša vred- 
nost ene točke — — — — — — 5,75; 

692. 

Na podlagi drugega odstavka 384. člena pravilnika 
o izvajanju določb zakona o sredstvih in financiranju 
Jugoslovanske ljudske armade (»Vojaški uradni list« 
št. 10/75, 19/77 in 15/78) in drugega odstavka 6. točke 
odločbe o preskrbi vojaških starešin s stanovanji v 
vojašnicah in o načinu ugotavljanja zneska najem- 
nine za stanovanje (»Vojaški uradni list« št. 5/71), iz- 
daja načelnik intendantske uprave Zveznega sekreta- 
riata za ljudsko obrambo 

ODLOČBO 

O CENAH INTENDANTSKIH STORITVENIH 
DEJAVNOSTI 

1. Določijo se cene intendantskih storitvenih de- 
javnosti, po katerih bodo vojaške enote in vojaške 
ustanove zaračunavale storitve, ki jih opravljajo za 
aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v Ju- 
goslovanski ljudski armadi, in sicer: 

a) brivske storitve: 
'dinarjev 

1) striženje — — —• — — — — 9,00, 
2) podstriženje — — — — — — 20,00, 
3) britje — ■— — — — — — •— 8,00, 
4) umivanje glave —- — — — — — 9,00; 

2) za objekte (hotele), ki so zunaj dvorišča 
vojašnice in niso v pristojnosti direk- 
cije ZSLO za preskrbo in počitek ak- 
tivnih vojaških oseb, znaša vrednost ene 
točke — — — — — — — — 11,50; 

3) cene prenočišča za prehodne goste v 
objektih iz alinee d) pod 1): 

— v enoposteljni sobi s kopalnico — — 64,00, 
— v enoposteljni sobi brez kopalnice — 57,00, 
— v dvoposteljni sobi s kopalnico — — 57,00, 
— v dvoposteljni sobi brez kopalnice — 50,00, 
— v triposteljni sobi in štiriposteljni sobi 

s kopalnico — — — — — — — 44,00, 
— v triposteljni in štiriposteljni sobi brez 

kopalnice — — — — — — — 40,00, 
— v sobi s petimi do desetimi posteljami 35,00, 
— v sobi z več kot desetimi posteljami 32,00; 

4) cene prenočišča za prehodne goste v 
objektih iz alinee d) pod 2): 

— v enoposteljni sobi s kopalnico — — 90,00, 
— v enoposteljni sobi brez kopalnice — 82,00, 
— v dvoposteljni sobi s kopalnico — — 76,00, 
— v dvoposteljni sobi brez kopalnice — 70,00, 
—■ v triposteljni in večposteljni sobi s ko- 

palnico — — — — — — — — 57,00, 
— v triposteljni in večposteljni sobi brez 

kopalnice — — — — — — — 50,00; 

b) kemično čiščenje (z likanjem): 
dinarjev 

1) vojaški plašč (zimski plašč ) — — — 46,00, 
2) površnik _______ 38,00, 
3) bluza (sako) ■— — — — — — 23,00, 
4) hlače — — — — — — — — 18,00, 
5) srajca letna — — — — — — 13,00, 
6) kapa — — — — — — — — 3,00, 
7) žemper — — — — — — — — 10,00, 
8) krilo ________ 13,00, 

9) obleka ženska — — — — — — 21,00, 
10) druga oprema (1 kg) — — — — 16,00; 

e) višina dnevne zakupnine: 
1) šotor M-70 mali, za poveljstva — — 20,00, 
2) šotor M-70 veliki, za poveljstva — — 58,00, 
3) šotor M-70 skladiščni — — — — 144,00, 
4) šotor M-70 sanitetni — — — — — 199,00, 
5) šotor M-50 štabni manjši — — — 10,00, 
6) šotor M-50 štabni večji — — — — 20,00, 
7) šotor M-50 skladiščni — — — — 114,00, 
8) odeja vojaška — — — — — — 1>20, 
9) rjuha vojaška — — — — — — 1.00, 

10) postelja vojaška — — — — — — 4,50, 
11) postelja poljska, tip JLA — — — 6,00, 
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12) blazina vojaška — — — — — — 0,60, 
13) prevleka za blazino vojaško — — — 0,40, 
14) žimnica tridelna — — — — — — 3,00, 
15) miza poljska, tip JLA — — — — 4,20, 
16) stol poljski, tip JLA — — — — — 2,30. 

2. Cene prenočišča za prehodne goste se zaraču- 
navajo, če prehodni gost prespi do tri noči, če pa se 
zadrži več kot tri dni, se predpisane cene znižajo 
za 100/o. 

Predpisane cene prenočišča za prehodne goste, ka- 
dar le-ti uporabljajo pomožna ležišča, se znižajo 
za 20%. 

Za civilne osebe, ki niso v službi v Jugoslovanski 
ljudski armadi, se znesek stanarine in prenočišča zvi- 
ša za 300/o, v sobah z več kot 10 posteljami pa za 20'Чч 
v primerjavi s cenami, predpisanimi s to odločbo. 

3. Za storitve v brivnicah stanovanjskega povelj- 
stva Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, ar- 
madnih poveljstev in njim enakih poveljstev, v ka- 
terih je zaposlena civilna delovna sila, lahko pristojni 
starešina, če to nalagajo dejanski stroški, določi višje 
cene, s tem da ne smejo biti višje od 200/o od cene 
iz 1. točke pod a) te odločbe. 

4. Cene za druge storitve, določene s to odločbo, 
se ne smejo spreminjati in so enotne za vse enote in 
ustanove Jugoslovanske ljudske armade. 

5. Pod pogoji in na način, ki so predpisani z določ- 
bami 371. do 373. člena pravilnika o izvajanju določb 
zakona o sredstvih in financiranju Jugoslovanske 
ljudske armade, lahko vojaške enote in vojaške usta- 
nove dajo intendantska materialna sredstva iz 1. toč- 
ke pod e) te odločbe v zakup za nastanitev ljudi. 

6. Doseženi prihodki za opravljene storitve se 
uporabljajo v skladu z določbami zakona o sredstvih 
in financiranju Jugoslovanske ljudske armade. 

7. Enote in ustanove Jugoslovanske ljudske arma- 
de opravljajo intendantske storitve za enote teritori- 
alne obrambe, ko le-te sodelujejo na vajah, manevrih 
in podobno, po cenah iz te odločbe, toda se cene na- 
stanitve iz 1. točke alinee d) pod 3) znižajo za 20"/o. 

Za starešine teritorialne obrambe, ki med vajo pre- 
jemajo dnevnice, se za nastanitev plača brez znižanja 
iz prvega odstavka te točke. 

8. Določbe 1. točke alinee pod d) se nanašajo tudi 
na domove Jugoslovanske ljudske armade, bolnišnice, 
zdravilišča, stavbe, v katerih so poveljstva oziroma 
štabi, uprave, inštituti, remontni zavodi in druge po- 
dobne ustanove, če nastanitev v njih in določanje 
stanarine nista urejena s kakim drugim predpisom. 

9. Cene storitev, določene s to odločbo, se nana- 
šajo tudi na ustrezne storitve, ki jih enote in ustanova 
Jugoslovanske ljudske armade opravljajo za organe 
in organizacije zunaj Jugoslovanske ljudske armade. 

10. Z dnem, ko začne veljati ta odločba, neha ve- 
ljati odločba o cenah intendantskih storitvenih dejav- 
nosti (»Vojaški uradni list« št. 9/78). 

11. Ta odločba začne veljati 1. septembra 1979. 

Številka 907-1 
Beograd, 29. junija 1979. 

Načelnik 
polkovnik 

Mirko Jerkič s. r. 

693. 

UKAZ broj 6-29 
VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH SNAGA 

OD 6. JULA 1979. GODINE 

I 
Na osnovu člana 45, a u vezi sa članom 28. Zakona 

o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, 
br. 32/78) 

proizvodi se 

u čin potporučnika administrativne službe 
stari j i vodnik tehničke službe KoV 
RAK Zvonka DARKO. Proizvodi se sa danom 10. ap- 
rila 1979. godine. 

II 
Na osnovu člana 45, a u vezi sa članom 27. stav 1. 

Zakona o službi u oružanim snagama (»Službeni list 
SFRJ«, br. 32/78) 

prima se u aktivnu vojnu službu 
i proizvodi 

u čin potporučnika saobračajne službe 
pitomac XXII klase Tehničke vojne akademije KoV 
BAŠIČ Pavla ŽELJKO. Prima se i proizvodi sa danom , 
1. juna 1979. godine. 

III 
Na osnovu čl. 22. i 45. Zakona o službi u oružanim 

snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

prima se u aktivnu vojnu službu 
i proizvodi 

u čin sanitetskog potpukovnika 
vojnik-obveznik 
BOKUN Petra PETAR. 

IV 
Na osnovu čl. 31. i 45. Zakona o službi u oružanim 

snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

primaju se u aktivnu vojnu službu 
i proizvode 

u čin sanitetskog poručnika 
vojnici-obveznici: 
GOLUBOVIC Jovana VELIMIR, 
RAICKOVIC Drage BUDIMIR. 

V 
Na osnovu člana 45, a u vezi sa čl. 27. i 30. Zakona 

o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, 
br. 32/78) 

primaju se u aktivnu vojnu službu 
i proizvode 

u čin poručnika tehničke službe KoV 
vojni štipendisti: 
GIORGI Bruna GIORGIO. Prima se i proizvodi sa da- 
nom 16. jula 1979. godine; 
JELOVAC Milorada PREDRAG. Prima se i proizvodi 
sa danom 11. juna 1979. godine; 
PAJIC Pantelije STEVAN. Prima se i proizvodi sa 
danom 4. juna 1979. godine; 
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u čin sanitetskos poručnika 
vojni štipendist 
VESELINOVIC Dmitra MILAN. Prima se i proizvodi 
sa danem 15. maja 1979. godine; 

u čin poručnika pravne službe 
vojni štipendist 
SPASESKI Trajana VLADO. Prima se i proizvodi sa 
danom 28. maja 1979. godine; 

u čin poručnika finansijske službe 
vojni štipendist 
ŠOŠKIC Velička DANILO. Prima se i proizvodi sa da- 
nom 13. jula 1979. godine. 

Vrhovni komandant oružanih snaga 
maršal Jugoslavije 

Josip Broz Tito, s. r. 

694. 

N A R E D B A broj 8-52 
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU 

OD 9. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 103. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

a) unapreduju se 

u čin pešadijskog potpukovnika 
major 
SAVIC Milovana SLAVKO. Unapreduje se sa danom 
26. juna 1979. godine; 

u čin potpukovnika oklopnih jedinica 
major 
SARIC Milutina MILORAD. Unapreduje se sa danom 
25. juna 1979. godine; 

u čin majora avijacije 
kapetani I klase; 
KARIC Trive DUŠAN. Unapreduje se sa danom 24. 
aprila 1979. godine; 
MIJATOVIC Jevrema MITAR. Unapreduje se sa da- 
nom 5. juna 1979. godine; 

u čin potpukovnika tehničke službe KoV 
major 
MARIC Marina STIPAN. Unapreduje se sa danom 30. 
juna 1979. godine; 

u čin sanitetskog potpukovnika 
major 
PECANAC Obrada DUŠAN. Unapreduje se sa danom 
3. jula 1979. godine; 

u čin potpukovnika finansijske službe 
major 
RISTOVSKI Karanfila VANGEL. Unapreduje se sa da- 
nom 22. juna 1979. godine; 

u čin majora finansijske službe 
kapetan I klase 
HADZlC Osmana MUJO. Unapreduje se sa danom 1. 
jula 1979. godine; 

b) vanrednose unapreduju 

u čin pešadijskog potpukovnika 
majori: 
BELA J Andrije JOSIP. Unapreduje se sa danom 22. 
decembra 1978. godine; 
TASIC Milana JANKO. Unapreduje se sa danom 22. 
decembra 1978. godine; 
TIŠMA Mane DRAGAN. Unapreduje se sa danom 22. 
decembra 1978. godine; 

u čin pukovnika finansijske službe 
potpukovnik 
BABIC Krste DUŠAN. Unapreduje se sa danom 1. jula 
1979. godine; 

u čin potpukovnika administrativne službe 
major 
SIMONOVIC Svetomira MILOVAN. Unapreduje se sa 
danom 9. maja 1979. godine; 

u čin zastavnika I klase administrativne službe 
zastavnici: 
PETRONIJEVIC Nikodina VLASTIMIR. Unapreduje se 
sa danom 22. decembra 1978. godine; 
ZUPA Bože DUŠAN. Unapreduje se sa danom 1. maja 
1979. godine; 

u II klasu vo.jnog službenika administrativne službe 
vojni službenici III klase: 
DURIC Janaćka STANOMIR. Unapreduje se sa danom 
23. juna 1979. godine; 
TOMIC Dragomira ZlVAN. Unapreduje se sa danom 
30. juna 1979. godine; 

u II klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik III klase 
AHAClC Valentina LENART-MARTIN. Unapreduje se 
sa danom 22. decembra 1978. godine. 

Savezni sekretar 
za narodnu odbranu 

general armije 
Nikola Ljubičić, s. r. 

695. 

N ARE DBA broj 8-53 
SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU 

OD 10. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 490. stav 1. tačka 4. Zakona o 
službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 
32/78) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

pešadijskim pukovnicima; 
GVOZDENOVIC Branka DUŠANU, 
NOVAK Jožeta JOŽI, 
RULA Sime DRAGANU, 
SRDOC Eugena JOSIPU, 
VISKOVIC Jure ZORISLAVU, 
VUClNlC Marka MIHAJLU; 

artiljerijskom pukovniku 
DURKOVIC Luke LJUBOMIRU; 
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pukovnicima avijacije: 
MIROSAVLJEVIĆ Milovana MIRKU, 
STARCEVIC Stevana RAJKU, 
VUKADINOVIC Teodora MILOVANU; 

pukovnicima tehničke službe Ko V: 
MILENKOVIC Branka MILOŠU, 
VEZILIC Todora BOGDANU; 

vazduhoplovnotehničkom pukovniku 
ME JUH AS Nisima HAIMU; 

intendantskim pukovnicima: 
COKLICA Ivana TOMI, 
DOŠEN Bude NIKOLI, 
TOŠKOVIC Mašana DANILU, 
UVALIN Svetozara MILENKU, 
VOJNOVIC Milana DUŠANU; 

sanitetskim pukovnicima; 
AVRAMOV Radivoja NEBOJŠI, 
CIMAŠ Josipa JOSIPU, 
KOŠUTA Dragutina EMILU, 
NIKOLIC Dimitrija BOŽIDARU, 
PAVLOVIC Nikole DUŠANU, 
ZADRO Pranje IVANU; 

sanitetskom vojnom službeniku I klase 
SEDMAKOV Danila ŽIVKI; 

pukovniku građ evinske službe 
TOMIC Ilije MIRKU; 

pukovnicima pravne službe: 
MILOVANOVIC Dragomira MILOLJUBU, 
VUCINIC Stevana GOJKU; 

pukovnicima geodetske službe: 
ARSIC Ignjata LAZ ARU, 
ŠALETIC Petra DUŠANU. 

Savezni sekretar 
za narodnu odbranu 

general ar mi je 
Nikola Ljubičić, s. r. 

696. 

NAREDBA broj 298-2 
NAČELNIKA GENERALŠTABA JUGOSLOVENSKE 

NARODNE ARMIJE 
OD 16. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tač . 6/f i 9. Naredbe o odredivanju 
nadležnosti i o ovlašćenjima starešina za rešavanje o 
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

697. 

NAREDBA broj 13-49 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA 

ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU 
OD 3. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tač . 6/f i 9. Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

vodniku tehničke službe KoV 
2IVKOVIC Joviše ZLATANU. 

Zastupa pomočnika saveznog 
sekretara za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Tihomir Sareski, s. r. 

698. 

NAREDBA broj 13-52 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA 

ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU 
OD 9. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tač . 6/f i 9. Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

starijem vodniku I klase tehničke službe KoV 
HORVAT Mirka MILANU. 

Zastupa pomočnika saveznog 
sekretara za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Tihomir Sareski, s. r. 

699. 

NAREDBA broj 13-53 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA 

ZA NARODNU ODBRANU ZA POZADINU 
OD 10. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu tač . 6/f i 9. Naredbe o odredivanju nad- 
ležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o od- 
nosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

vodniku tehničke službe KoV 
JURIŠIC Mi je DURI. Pešadijskom potpukovniku 

GRGIC Marije VELIMIRU. 

Zastupa načelnika 
general-pukovnik 
Dušan Pekič, s. r. 

Zastupa pomočnika saveznog 
sekretara za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Tihomir Sareski, s. r. 
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700. 

NAREDBA broj 19-17 
POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NAROD- 
NU ODBRANU ZA POHTICKO-PRAVNI SEKTOR 

OD 2. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapređ uju se 

u V klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik VI klase 
DIMITRIJEVIĆ Dimitrija SINIŠA. Unapređ uje se sa 
danom 14. juna 1979. godine; 

u V klasu vojnog službenika muzičke službe 
vojni službenik VI klase 
GLUŠIC Diminika STANISLAV. Unapreduje se sa da- 
nom 14. juna 1979. godine. 

Pomočnik saveznog sekretara 
za narodnu odbranu 

general-pukovnik 
Dane Petkovski, s. r. 

701. 
NAREDBA broj 224-1 

GLAVNOG INSPEKTORA NARODNE ODBRANE 
OD 9. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 397. stav 2. tač . 1. i 2. Zakona 
o službi u oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 
32/78) i tačke 6/f, a u vezi sa tačkom 9. stav 1. Naredbe 
o odredi vanju nadležnosti i o ovlaščenjima starešina 
za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica (»Služ- 
beni vojni list«, br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

intendantskom potpukovniku 
BAŠIC Josipa ROMANU; 

potpukovnicima finansljske službe: 
CURIC Ante SPASI, 
DUDIC Vojislava DEJANU. 

Zastupa glavnog inspektora 
narodne odbrane 

general-potpukovnik 
Milan Joka, s. r. 

702. 
NAREDBA broj 64-10 

ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALSTABA 
JUGOSLOVENSKE NARODNE ODBRANE 

OD 22. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tač. 6/f i 9. Naredbe o odredivanju 
nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje 
o odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

potpukovnicima veze: 
BOŽIČ Mirka PETKU, 
KOVACEVIC Dure DUŠANU, 
MARTINOVIC Šćepe NIKI, 
RADIČ Nikole VICI, 
VITLIĆ Stipe KRSTOFORU; 

zastavnicima I klase veze: 
ANTEVSKI Stoj mana BLAGO JU, 
ClVClC Miladina JOVANU, 
JANKOVIC Miodraga ŽIVOMIRU, 
LAZOVIC Bogdana MILIKI, 
TODOROVIC Radonje DRAGOSLAVU; 

potpukovniku tehničke službe KoV 
BAN Ivana BRANKU; 

zastavnicima I klase tehničke službe KoV: 
DUJMIC Stojana RISTI, 
MILJ ANIC Nikole DUŠANU; 

intendantskom zastavniku I klase 
MAKSIMOVIC Marka NIKOLI; 

zastavnicima I klase administrativne službe: 
ANTIC Vukosava BOGOLJUBU, 
MATIC Marka MILORADU, 
TUBIC Durda DRAGANU. 

Zamenik načelnika 
general-pukovnik 

Dušan Pekič, s. r. 

703. 

NAREDBA broj 64-11 
ZAMENIKA NAČELNIKA GENERALŠTABA 

JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE 
OD 25. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu tač. 6/f i 9. Naredbe o odredivanju 
nadležnosti i o ovlaščenjima starešina za rešavanje o 
odnosima u službi vojnih lica (»Službeni vojni list«, 
br. 13/79) 

PRESTAJE AKTIVNA VOJNA SLUŽBA 

pcšadijskom potpukovniku 
ZLATKOVIC Todora SVETOZARU; 

pešadijskom zastavniku I klase 
PETROVIČ Vladislava MIODRAGU; 

pešadijskom zastavniku 
MARKON Mije FRAN JU; 

potpukovnicima oklopnih jedinica: 
FAZLINOVIC Alage HIVZIJI, 
KABAKOVIC Antona MILANU; 

zastavnicima I klase oklopnih jedinica: 
CURClC Branka GLIGORIJU, 
STANIČ Jovana MILOŠU; 

inžinjerijskom potpukovniku 
POPOVIC Sime RADOMIRU; 

inžinjerijskom zastavniku I klase 
JEVTIC Avrama MILOŠU; 

potpukovniku ABH-odbrane 
ONGARO Jakova JAKOVU; 

zastavnicima I klase tehničke službe KoV: 
CEMAS Josipa JOSIPU, 
KOLAK Mile JOSIPU; 



Petek, 10. avgusta 1979. VOJAŠKI URADNI LIST Številka 18 — Stran 703 

zastavniku tehničke službe KoV 
STOŠIC Stojana NENADU; 

intendantskom zastavniku 
KONSTADINOVIC Vasiljka VLADIMIRU; 

veterinarskem potpukovniku 
STOPA Nikole BRANKU; 

veterinarskem zastavniku I klase 
FERENC Matije JOSIPU; 

zastavnicima I klase administrativne službe: 
RISTIC Milana BOZlDARU, 
STANOJEVIC Miloša NOVAKU. 

Zamenik načelnika 
general-pukovnik 
Dušan Pekić, s. r. 

704. 
NAREDBA broj 3-103 

NAČELNIKA PERSONALNE UPRAVE SAVEZNOG 
SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU 

OD 6. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 22. Zakona o službi u oružanim 
snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) i tač . 8a i 17. 
Naredbe o određ ivanju nadležnosti i o ovlaščenjima 
starešina za rešavanje o odnosima u službi vojnih lica 
(»Službeni vojni list«, br. 13/79) 

primaju se u aktivnu vojnu službu 

u činu sanitetskog potpukovnika 
rezervni petpukovnik 
LALEVIC Vukajla MILISAV; 
rezervni poručnik 
Đ ERKOVIC Svetozara SLOBODAN; 
u činu sanitetskog majora 
rezervni poručnik 
POGORELIC Josipa MLADEN; 
rezervni potporučnik 
ZIMONJA Stojana MILE; 

u činu sanitetskog kapetana 
rezervni potporučnik 
^IKOLIC Nenada RANKO. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Radovan Vojvodić, s. r. 
705. 

NAREDBA broj 40-26 
načelnika uprave bezbednosti saveznog 

SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU 
OD 20. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 
u čin pešadijskog starijeg vodnika 
vodnik I klase 
BOROVCANIN Branislava LJUBAN. Unapreduje se sa danom 14. jula 1979. godine; 

u čin pešadijskog vodnika I klase 
vodnici: 
PETROVIČ Ilije RADOVAN. Unapreduje se sa danom 
15. jula 1979. godine; 
STEFANOVIC Božidara STANOJKO. Unapreduje se sa 
danom 15. jula 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Branislav Joksović, s. r. 

706. 

NAREDBA broj 51-7 
NAČELNIKA CENTRA VISOKIH VOJNIH ŠKOLA 

OD 20. JULA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduju se 

u čin pešadijskog kapetana I klase 
kapetan 
IVKOVIC Stanoja MILAN; 

u čin artiljerijskog kapetana I klase 
kapetan 
INJAC Jo ve RADE; 

u čin kapetana I klase saobračajne službe 
kapetan 
DELOV Bore RISTO; 

u čin zastavnika saobračajne službe 
stari j i vodnik I klase 
PETROVIČ Caslava SLOBODAN. Unapreduje se sa 
danom 18. jula 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Rahmija Kadenič , s. r. 

707. 

NAREDBA broj 50-2 
NAČELNIKA CENTRA ZA VOJNO IZD A VACK l! 

DELATNOST 
OD 28. JUNA 1979. GODINE 

Na osnovu člana 104. stav 1. Zakona o službi u 
oružanim snagama (»Službeni list SFRJ«, br. 32/78) 

unapreduje se 

u čin zastavnika administrativne službe 
stari j i vodnik I klase 
VICKOV Veljka JOVAN. Unapreduje se sa danom 12. 
maja 1979. godine. 

Načelnik 
general-pukovnik 

Mladen Marin, s. r. 
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681. Pravilnik o organiziranju podiplomskega 
študija na visokih vojaških šolah in v šol- 
skih centrih Jugoslovanske ljudske armade 665 

682. Pravilnik o postopku za pridobitev dokto- 
rata vojaških znanosti na visokih vojaških 
šolah — — — — — — — — — 669 

683. Pravilnik o učiteljih in sodelavcih vojaških 
šol in šolskih centrov in znanstvenih delav- 
cih v Jugoslovanski ljudski armadi — — 676 

684. Pravilnik o izrednem šolanju v vojaških 
šolah — — — — — — — — — 684 

685. Pravilnik o določanju stopnje vojaške stro- 
kovne izobrazbe osebam, ki so končale vo- 
jaške šole — — — — — — — — 687 

686. Pravilnik o nostrifikaciji diplom in spriče- 
val, pridobljenih v tujih vojaških šolah — 689 

687. Pravilnik o dopolnilnem šolanju učencev, 
ki so končali splošne srednje vojaške šole, 
na srednjih vojaških šolah rodov in služb 691 

688. Odredba o določitvi nazivov vojaških šol 
in šolskih centrov Jugoslovanske ljudske 
armade — — — — — — — — — 692 

689. Navodilo za delo pedagogov, andragogov 
in psihologov v vojaških šolah — — — 694 

690. Navodilo za dokumentacijo in evidenco 
v vojaških šolah in šolskih centrih Jugo- 
slovanske ljudske armade — — —- — 696 

691. Odločba o cenah dnevnih obrokov in do- 
datkov hrane v Jugoslovanski ljudski ar- 
madi — — — — — — — — — 697 

692. Odločba o cenah intendantskih storitve- 
nih dejavnosti — — — — — — — 698 

693. Ukaz št. 6-29 VPOS o podelitvi čina ofi- 
cirja nižjemu oficirju, sprejemu v aktivno 
vojaško službo in podelitvi čina oficirja 
gojencem XXII. razreda tehniške vojaške 
akademije Ko V, vojakom obveznikom in 
vojaškim štipendistom — — — — — 699 

694. Odredba št. 8-52 zveznega sekretarja za 
ljudsko obrambo o napredovanju oficirjev, 
nižjih oficirjev in vojaških uslužbencev — 670 

695. Odredba št. 8-53 zveznega sekretarja za 
ljudsko obrambo o prenehanju aktivne vo- 
jaške službe oficirjem in vojaškemu us- 
lužbencu — — — — — — — — 670 

Stran 

696. Odredba št. 298-2 načelnika generalštaba 
JLA o prenehanju aktivne vojaške službe 
oficirju — — — — — — — — — 701 

697. Odredba št. 13-49 pomočnika zveznega se- 
kretarja za ljudsko obrambo za zaledje o 
prenehanju aktivne vojaške službe nižje- 
mu oficirju — — — — — — — — 701 

698. Odredba št. 13-52 pomočnika zveznega se- 
kretarja za ljudsko obrambo za zaledje o 
prenehanju aktivne vojaške službe nižje- 
mu oficirju — — — — — — — — 701 

699. Odredba št. 13-53 pomočnika zveznega se- 
kretarja za ljudsko obrambo za zaledje o 
prenehanju aktivne vojaške službe nižje- 
mu oficirju — — — — — — — — 701 

700. Odredba št. 19-17 pomočnika zveznega se- 
kretarja za ljudsko obrambo za politično- 
-pravni sektor o napredovanju vojaških 
uslužbencev — — — — — — — — 702 

701. Odredba št. 224-1 glavnega inšpektorja za 
ljudsko obrambo o prenehanju aktivne vo- 
jaške službe oficirjem — — — — — 702 

702. Odredba št. 64-10 namestnika načelnika 
generalštaba JLA o prenehanju aktivne 
vojaške službe oficirjem in nižjim oficir- 
jem — — — — — — — — — — 702 

703. Odredba št. 64-11 namestnika načelnika 
generalštaba JLA o prenehanju aktivne 
vojaške službe oficirjem in nižjim oficir- 
jem — — — — — — — — — — 702 

704. Odredba št. 3-103 načelnika personalne up- 
rave ZSLO o sprejemu v aktivno vojaško 
službo rezervnih oficirjev — — — — 703 

705. Odredba št. 40-26 načelnika varnostne up- 
rave ZSLO o napredovanju nižjih oficirjev 703 

706. Odredba št. 51-7 načelnika centra visokih 
vojaških šol o napredovanju oficirjev in 
nižjega oficirja — — — — — — — 703 

707. Odredba št. 50-2 načelnika centra za vo- 
jaško založniško dejavnost o napredovanju 
nižjega oficirja — — — — — — — 703 

Tiska: Vojna štamparija — Beograd, Generala Zdanova 40 b 


	PRAVILNIKO ORGANIZIRANJU PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA NA VISOKIH VOJAŠKIH ŠOLAH IN V ŠOLSKIH CENTRIH JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE
	PRAVILNIK O POSTOPKU ZA PRIDOBITEV DOKTORATA VOJAŠKIHZNANOSTI NA VISOKIH VOJAŠKIH ŠOLAH
	PRAVILNIK O UČITELJIH IN SODELAVCIH VOJAŠKIH ŠOL IN ŠOLSKIH CENTROV IN ZNANSTVENIH DELAVCIH V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI
	PRAVILNIK O IZREDNEM ŠOLANJU V VOJAŠKIH ŠOLAH
	POJASNILO O OBLIKOVANJU, VODENJU IN HRAMBI UČNE DOKUMENTACIJE
	PRAVILNIK O DOLOČANJU STOPNJE VOJAŠKE STROKOVNE IZOBRAZBE OSEBAM, KI SO KONČALE VOJAŠKE ŠOLE
	PRAVILNIK O NOSTRIFIKACIJI DIPLOM IN SPRIČEVAL, PRIDOBLJENIH V TUJIH VOJAŠKIH ŠOLAH
	PRAVILNIKO DOPOLNILNEM ŠOLANJU UČENČEV, KI SOKONČALI SPLOŠNE SREDNJE VOJAŠKE SOLE, NASREDNJIH VOJAŠKIH ŠOLAH RODOV IN SLUŽB
	ODREDBO O DOLOČITVI NAZIVOV VOJAŠKIH SOL IN ŠOLSKIH CENTROV JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE
	NAVODILO ZA DELO PEDAGOGOV, ANDRAGOGOV IN PSIHOLOGOV V VOJAŠKIH ŠOLAH
	NAVODILO ZA DOKUMENTACIJO IN EVIDENCO V VOJAŠKIH ŠOLAH IN ŠOLSKIH CENTRIH JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE
	ODLOČBOO CENAH DNEVNIH OBROKOV IN DODATKOV HRANE V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI
	ODLOČBOO CENAH INTENDANTSKIH STORITVENIH DEJAVNOSTI
	UKAZ broj 6-29 VRHOVNOG KOMANDANTA ORUŽANIH SNAGA OD 6. JULA 1979. GODINE
	NAREDBA broj 8-52 SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU OD 9. JULA 1979. GODINE
	NAREDBA broj 8-53 SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU OD 10. JULA 1979. GODINE
	NAREDBA broj 298-2 NAČELNIKA GENERALŠTABA JUGOSLOVENSKE NARODNE ARMIJE OD 16. JULA 1979. GODINE
	NAREDBA broj 19-17 POMOČNIKA SAVEZNOG SEKRETARA ZA NARODNU ODBRANU ZA POLITIČKO-PRAVNI SEKTOROD 2. JULA 1979. GODINE
	NAREDBA broj 3-103 NAČELNIKA PERSONALNE UPRAVE SAVEZNOG SEKRETARIJATA ZA NARODNU ODBRANU OD 6. JULA 1979. GODINE
	VSEBINA



