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OSNUTKI SAMOUPRAVNIH 

SPORAZUMOV 

o temeljih planov republiških SIS za 

družbene dejavnosti za obdobje 

1981 - 1985 

UVOD 
Po razporedu aktivnosti za pripravo srednjeroč- 

nih planov bo v avgustu in septembru tekla 
javna razprava o programih samoupravnih intere- 
snih skupnosti za družbene dejavnosti. 

V ta namen objavljajo v tej številki »Poročevalca 
Skupščine SRS« svoje osnutke samoupravnih 
sporazumov oz. ustrezne informacije in planske 
podatke naslednje skupnosti: 

- Izobraževalna skupnost Slovenije 
- Raziskovalna skupnost Slovenije 
- Kulturna skupnost Slovenije 
- Zdravstvena skupnost Slovenije 
- Zveza skupnosti otroškega varstva Slovenije 
- Zveza skupnosti zaposlovanja Slovenije 
- Skupnost socialnega skrbstva Slovenije 
- Telesnokulturna skupnost Slovenije 
- Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 

varovanja Slovenije 
- Skupnost starostnega zavarovanja kmetov 

Slovenije 
Da bi razprava v temeljnih organizacijah združe- 

nega dela, krajevnih skupnostih in občinah pote- 
kala kar najbolj smotrno, vsebinsko in uč inkovito, 
naj vsi organizatorji razprav upoštevajo naslednja 
pojasnila: 

1. Vsa besedila v tem »Poročevalcu« so objav- 
ljena v obliki, kot so jih potrdile skupščine ustrez- 
nih SIS ali njihovi, za objavo besedil pooblaščeni 
organi. 

2. Besedila samoupravnih sporazumov so ob- 
javljena v fazi osnutka, kar pomeni, da bodo do 
sestave predloga doživela še razne dopolnitve in 
spremembe, ki bodo rezultirale iz javnih razprav. 

3. Nekateri od predloženih osnutkov imajo še 
precej formalnih in vsebinskih pomanjkljivosti, 
zlasti glede določ il o standardih, normativih in 
sestavinah cene storitev, kar izrecno zahteva 115. 
člen Zakona o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SRS (Ur.list SRS 1/80), kot tudi 
24. - 28. č len Zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela (Ur. list SRS 17/79). Zato naj bo v 
javni razpravi dan čimveč ji poudarek opredeljeva- 
nju prav teh elementov, ki tvorijo bistvo sporazu- 
mevanja. Tako bodo skupščinske SIS lahko dopol- 
nile samoupravne sporazume v fazi predlogov še 
s temi elementi in s tem natančneje opredelile 
ponuđ ene pogoje svobodne menjave za naslednje 
plansko obdobje. Nekaj informacij o posameznih 
sestavinah cene programov udeleženci javne raz- 
prave lahko dobe v obrazložitvah k osnutku dogo- 

vora o temeljih plana SRS (objavljen v »Poroče- 
valcu« z dne 30, 6.1980), nekaj pa tudi v obrazloži- 
tvah, ki so jih SIS priključ ile tukaj objavljenim spo- 
razumom. 

4. Objavljeni sporazumi se nanašajo samo na 
tiste dele programov posameznih dejavnosti, ki 
potekajo neposredno v republiških SIS(vzajemni in 
skupni programi) in za katere se sredstva združu- 
jejo neposredno v teh SIS, ali pa se dogovorno 
združujejo v občinskih SIS po enotni prispevni 
stopnji in se odtod prenašajo v republiške SIS za 
izvedbo vzajemnih programov. 

Upoštevati je treba, da bo v prihodnjem plan- 
skem obdobju pretežni del tkim. obveznih, oz. za- 
jamčenih programov potekal neposredno v obči- 
nah in da se bodo tam združevala tudi vsa po- 
trebna sredstva za te programe. Tako bo v osnov- 
nem izobraževanju, zdravstvu, otroškem varstvu, 
socialnem skrbstvu in zaposlovanju. Republiške 
SIS bodo izvajale le finančno-tehnična opravila pri 
solidarnostnem prelivanju sredstev. Zato za te ob- 
vezne programe ni predvideno neposredno zdru- 
ževanje sredstev na republiški ravni, marveč je 
potrebno, da se zagotove potrebna sredstva z 
občinskimi sporazumi. Ker pa morajo biti zaradi 
delovanja solidarnostnega sistema ta vprašanja 
enotno urejena v vseh občinah, so ustrezne repu- 
bliške SIS objavile v tem »Poročevalcu« informa- 
cije o predlaganem enotnem programu z ustrez- 
nimi kvantifikacijami. Predlogi enotnih programov 
so se izoblikovali v skupščinah republiških SIS po 
usklajevanju z občinami. Seveda pa bodo tudi ti 
predlogi sedaj obravnavani v samoupravni bazi, 
kjer bodo doživeli svojo verifikacijo bodisi 
ustrezne spremembe. 

5. Vsi ponuđ eni programi so narejeni na pred- 
postavki, ki je veljala v času priprav, namreč , da 
bo rast DP v naslednjem planskem obdobju dose- 
gala približno 4% letno. Najnovejše prognoze, ki 
že upoštevajo spremenjene, stabilizacijske po- 
goje gospodarjenja, pa opozarjajo, da bo ta rast 
nekoliko nižja (cca 3,5 %). To bo gotovo vplivalo na 
presojo uporabnikov, koliko dohodka bodo lahko 
namenili posameznim dejavnostim. Gre seveda za 
obseg in vsebino programov, ne pa za ceno stori- 
tev, ki mora biti takšna, da zagotavlja izvajalcem 
ob dobrem gospodarjenju z materialnimi izdatki in 
ob ustrezni skrbi za enostavno reprodukcijo 
(amortizacija) enak družbeno - ekonomski položaj 
kot uporabnikom. Zato je ob morebitnih redukcijah 
programov treba krč iti tudi vsebino, ne pa zgolj 
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sredstva. Posebno pozorno naj uporabniki preso- 
dijo ponujene investicije. 

6. Za celovito presojo ponuđ enih programov in 
njihovo uskladitev z dohodkovnimi možnostmi je 
seveda nujno, da v TOZD obravnavajo hkrati s tu 
objavljenimi programi tudi vse občinske pro- 
grame. Zato naj organizatorji razprav zagotove, da 
bodo v TOZO hkrati na razpolago ustrezni občinski 
sporazumi, in da bodo delavcem prikazane nji- 
hove skupne bodoče obveznosti. Prikazati je torej 
potrebno: 

- obvezne zajamčene programe 
- skupne in vzajemne programe 
- dodatne programe v občinah (ki po predpisih 

niso obvezni) 
in sicer naj bodo prikazani po vsebini, po ob- 

segu sredstev in po prispevnih stopnjah. 
Pri tem opozarjamo, da v sedanji fazi še niso 

pripravljeni programi posebnih izobraževalnih in 
posebnih raziskovalnih skupnosti, tako da morajo 
TOZD računati tudi z dodatnimi obveznostmi iz 
tega naslova. Posebne skupnosti bodo dale svoje 
programe v razpravo kasneje. 

7. V pričujoč i številki »Poročevalca« je na koncu 

objavljen tabelarični pregled obveznosti, ki bi 
izhajale za TOZD iz predloženih sporazumov SIS. 
Predvideni so viri in osnove, kot jih navaja osnutek 
dogovora o temeljih plana SRS v svojem 117. 
č lenu. Posebej opozarjamo, da se po cit. č lenu za 
nekatere dejavnosti spreminjajo osnove, in sicer: 
za raziskovalno dejavnost (dohodek - doslej kori- 
girana davčna osnova), za neposredno zdrav- 
stveno varstvo (dohodek - doslej BOD) in za 
kmečko starostno zavarovanje (dohodek - doslej 
korigirana davčna osnova oz. BOD). Kolikor so 
posamezne SIS v objavljenih sporazumih predvi- 
dele drugačne osnove, smo jih v tabeli prevedli na 
osnove po 117. č lenu osnutka družbenega dogo- 
vora. 

Prenos nekaterih programov z BOD na dohodek 
ima za posledico nižjo oceno BOD v prihodnje. 
Zato predlagane prispevne stopnje na osnovi BOD 
niso primerljive z dosedanjimi. To v razpravah ne 
sme motiti. Napačno bi bilo primerjati prispevne 
stopnje v posamezni dejavnosti, temveč naj se 
primerja skupno zajemanje iz dohodka po seda- 
njem in v prihodnje. 

Zavod SRS za družbeno planiranje 

IZOBRAŽEVANJE 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela ter delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov izobraže- 
valnih skupnosti usklajujejo in opredeljujejo svoje 
skupne potrebe in interese po vzgoji in izobraževanju ter 
pravice in obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje 
naiog, zaradi katerih je bila posamezna izobraževalna 
skupnost ustanovljena. 

Udeleženci sporazumevanja opredeljujejo v samoup- 
ravnih sporazumih o temeljih planov občinskih izobraže- 
valnih skupnosti potrebe, interese in naloge, ki jih bodo 
uresničevali na področju osnovnega izobraževanja, v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov posebnih 
izobraževalnih skupnosti pa potrebe, interese in naloge, 
ki jih bodo uresničevali na področju usmerjenega izobra- 
ževanja. 

Izobraževalne skupnosti bodo osnutke samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana dale v javno obravnavo 
udeležencem, ki prek njih uresničujejo svobodno me- 
njavo dela. Posebne izobraževalne skupnosti bodo 

osnutke svojih samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana posredovale v javno obravnavo najkasneje do 8. 
septembra 1980. 

Naloge, ki so skupnega pomena za celotno področje 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, opredelijo upo- 
rabniki in izvajalci v samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Da bi izobraževalne skupnosti dosegle skupne cilje in 
oblikovale skupne osnove politike vzgoje in izobraževa- 
nja, morajo medsebojno uskladiti planske akte. Zato vse 
izobraževalne skupnosti, občinske, posebne in Izobraže- 
valna skupnost Slovenije, v skladu z Zakonom o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije in z Zakonom o svobodni menjavi dela na področju 
vzgoje in izobraževanja, sklenejo samoupravni spora- 
zum o usklajevanju planov. Vse obveznosti in odgovorno- 
sti, ki jih posamezna izobraževalna skupnost prevzame s 
sporazumom o usklajevanju planov, morajo biti sestavni 
del njenega samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana. 
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UGOTOVITVE IN STALIŠČA 

Izvršnega odbora Skupščine Izobraževalne skupnosti 

Slovenije ob osnutkih planskih aktov za obdobje 

1981-1985   

Izvršni odbor skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
je na seji dne 9/7-1980 obravnaval osnutke planskih aktov, ki 
so povezani z uresničevanjem planski smernic za razvoj 
vzgoje in izobraževanja v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju. V razpravi o osnutkih Dogovora o temeljih družbenega 
plana, Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, Samoupravnega sporazuma o us- 
klajevanju planov izobraževalnih skupnosti ter o gradivu Ma- 
terialni okviri izobraževanja v obdobju 1981-85, je izvršni 
odbor ugotovil, da so predloženi osnutki medsebojno še 
neusklajeni v nalogah in programih, predvsem pa so neuskla- 
jeni z materialnimi možnostmi združenega dela v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. Izvršni odbor se zaveda, da so plan- 
ski akti nastajali na podlagi neusklajenih elementov za nji- 
hovo pripravo, opozarja pa na nekatere njihove največ je 
neusklajenosti. 

Iz predloženega delovnega gradiva: Usklajevanje na novo 
vpisanih v usmerjeno izobraževanje, je razvidno, da posebne 
izobraževalne skupnosti še ne planirajo dovolj skladno s 
potrebami združenega dela. Prioritete v usmerjenem izobra- 
ževanju še niso dovolj vidne, obenem pa tudi niso upoštevane 
demografske možnosti SR Slovenije v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. V nadaljnjih pripravah planskih aktov v 
posebnih izobraževalnih skupnostih in pri njihovem usklaje- 
vanju, je poleg večjega upoštevanja potreb združenega dela 
in demografskih možnosti, potrebno prikazati tudi plane vpisa 
za udeležence usmerjenega izobraževanja ob delu in tudi te 
podatke predstaviti javnosti. Ker je celotno usmerjeno izobra- 
ževanje eden od bistvenih inštrumentov za dosego planskih 
ciljev v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva, izvršni odbor 
tudi predlaga, da se delovno gradivo objavi, v razpravi pa 
obravnava skupaj z osnutkom Dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85. 

Na podlagi predloženih gradiv je razvidno, da so invensticij- 
ske naloge še precej ambiciozne in da niso dovolj v funkciji 
prestrukturiranja gospodarstva. Zato izvršni odbor predlaga, 
da bi bile vse razprave o investicijah povezane z razpravo o 
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti, ki navaja krite- 
rije za njihovo uvrščanje v samoupravne sporazume. Vseskozi 
pa se je treba zavedati, da je zmanjševanje obsega investicij- 
skih nalog potrebno, če se hočemo uskladiti z materilnimi 
možnostmi združenega dela, prav zato pa bo njihovo usklaje- 
vanje toliko težje. 

Tudi v osnovnem izobraževanju so ugotovljene neusklaje- 
nosti pri planiranju zagotovljenega programa; občinske izo- 
braževalne skupnosti še vedno močno precenjujejo obseg 
dejavnosti in se medsebojno ne usklajujejo v okviru več jih 
območ ij. V nadaljnih postopkih se morajo zato občinske izo- 
braževalne skupnosti omejiti na planiranje v okvirih predvi- 
dene populacije, ki bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
v šoloobvezni starosti, migracijske tokove pa usklajevati z 
drugimi obč inami. 

Več ina zadev, ki bi jih bilo potrebno usklajevati v izobraže- 
valnih skupnostih in med njimi, je opredeljenih z osnutkom 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov izobraže- 
valnih skupnosti. Zato je potrebno razpravo o konkretnih 

planskih aktih povezati tudi z razpravo o njihovem usklajeva- 
nju. 

Poleg tega, da bo potrebno uskladiti naloge in programe 
med seboj, jih morajo izobraževalne skupnosti uskladiti tudi z 
materialnimi okviri za naslednje srednjeročno obdobje. Za 
celotno skupno porabo je s smernicami Skupšč ine SR Slove- 
nije predvideno, da se bo povečevala največ  3,6%letno, kar je 
10% manj kot bo rastel družbeni proizvod. Sedanje projekcije 
sredstev izobraževalnih skupnosti so še precej višje, kot do- 
voljujejo s smernicami določeni okviri. Pri usklajevanju plani- 
ranih sredstev z materialnimi možnostmi je potrebno izhajati 
iz planiranja programov in nalog, zato usklajenosti s plani- 
rano rastjo dohodka ni mogoče doseči na posameznih sesta- 
vinah samoupravnih sporazumov, temveč na celoti sredstev 
za izobraževanje. 

V usmerjenem izobraževanju je zaradi predvidenega za- 
četka reforme v letu 1981 nemogoče krč iti programe izobra- 
ževanja; materialni okviri pa zahtevajo, da se v kar največ ji 
meri omeji izgradnja šolskega prostora in skrč i na okoli 250- 
300 milijonov letno. Seveda je mogoče tudi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju nameniti še več  sredstev v izgradnjo, 
če se bodo sredstva zbrala iz drugih virov ne pa v izobraževal- 
nih skupnostih, vendar se morajo uporabniki v posebnih 
izobraževalnih skupnostih tudi v tem primeru zavedati, da 
novi objekti pomenijo tudi novo in praviloma večjo zahtevo po 
združevanju sredstev zaradi povišane amortizacije in več jih 
stroških vzdrževanja in obratovanja novega objekta. 

V osnovnem izobraževanju bodo občinske izobraževalne 
skupnosti morale uskladiti obseg zagotovljenega programa s 
celotno populacijo in zato v času usklajevanja znižati obseg 
sredstev za zagotovljeni program. Posebej si morajo prizade- 
vati, da bodo v občinah okviri materialnih možnosti pravilno 
postavljeni, saj je preveč nerealno in preambiciozno planira- 
nje razvoja v občinah kot družbenopolitičnih skupnostih tudi 
vzrok za previsoko planirana sredstva za zagotovljeni pro- 
gram. V občinskih izobraževalnih skupnostih bo tudi po- 
trebno kritično pregledati programe osnovnega izobraževa- 
nja, ki nimajo značaja zagotovljenosti (dodatne programe) in 
predvsem zmanjšati investicije ter jih prenesti deloma na 
naslednje obdobje. 

Izvršni odbor Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
zato predlaga skupšč ini, naj le-ta priporoči vsem izobraževal- 
nim skupnostim, da ponovno pregledajo svoja programska 
izhodišča in na njihovi podlagi pripravljene planske akte. V 
razpravah o vseh planskih nalogah na področ ju vzgoje in 
izobraževanja je potrebno posvetiti posebno pozornost zago- 
tovljenim delom programov in programom izobraževanja v 
posebnih izobraževalnih skupnostih. V pripravi in usklajeva- 
nju planskih aktov je potrebno doseč i, da bo usmerjeno 
izobraževanje planirano v skladu s potrebami razvoja združe- 
nega dela in družbe kot celote, ker bo le v tem primeru 
mogoče ohraniti in utemeljiti njegovo prednostno obravnava- 
nje. 

Izvršni odbor predlaga Skupšč ini, naj razprava o predlože- 
nih planskih aktih poteka v skladu z rokovnikom planskih 
aktivnosti, ki jih je sprejl republiški komite za planiranje, 
vendar vsaj do 30. septembra 1980. 

■' 

4 poročevalec 



OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana Izobraževalne skupnosti 

Slovenije za obdobje 1981-1985  

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in de- 
lovnih skupnostih, drugi delovni ljudje in občani v samoup- 
ravnih organizacijah in skupnostih ter občani v krajevnih 
skupnostih, ki uresničujemo svobodno menjavo dela kot 
uporabniki ali izvajalci programov storitev na področju 
vzgoje in izobraževanja v Izobraževalni skupnosti Slovenije 

sklepamo 
na podlagi 25. člena Zakona o svobodni menjavi dela na 

področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS št. 1/80) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O 
TEMELJIH PLANA IZOBRAŽEVALNE 

SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1981-1985 

1. člen 
Za oblikovanje skupnih osnov politike vzgoje in izobraževa- 

nja v SR Sloveniji bomo uporabniki in izvajalci (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženci), združeni v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije v obdobju 1981-1985 uresničevali naslednje naloge 
skupnega pomena: 

- obveznosti SR Slovenije do šolstva narodnosti in dvoje- 
zičnega šolstva, 

- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 

- dopolnilno šolanje otrok naših delavcev, ki so na zača- 
snem delu v tujini, 

- mednarodno sodelovanje SR Slovenije na področju 
vzgoje in izobraževanja, 

- podeljevanje nagrad in priznanj Staneta Žagarja, 
- strokovno, raziskovalno in razvojno delo, ki ima skupen 

pomen za celotno področje vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji, 

- knjižnična in informacijsko dokumentacijska dejavnost, 
- prevozi učencev in študentov v usmerjenem izobraževa- 

nju, 
- vzgojnoizobraževalna dejavnost strokovnih društev, nji- 

hovih zvez in družbenih organizacij, 
- izdajanje pedagoškega in mladinskega tiska, predvajanje 

šolskih in poučnih filmov, ter šolskih radijskih oddaj, 
- vzgojnoizobraževalne dejavnosti na mladinskih delovnih 

akcijah 

2. člen 
Obveznosti do šolstva narodnosti, ki jih izvršuje Izobraže- 

valna skupnost Slovenije, obsegajo: 
- kritje razlike stroškov pouka v italijanskih (9 šol) in dvoje- 

zičnih slovensko-madžarskih (13 šol) osnovnih šolah, za koli- 
kor je pouk v teh šolah zaradi manjšega števila učencev v 
oddelkih dražji od pouka v slovenskih šolah, 

- kritje stroškov pouka italijanskega jezika v slovenskih 
osnovnih šolah na jezikovno mešanem obalnem območju (10 
šol), 

- 75% kritje štipendij učencem in študentom (20), ki se po 
končanem študiju zaposlijo v šolah narodnosti, 

- plač ilo stroškov udeležbe uč iteljev italijanskih šol na 
strokovnih seminarjih v Italiji, 

- kritje stroškov vzgojnega svetovanja za otroke slovenskih 
staršev iz zamejstva v vzgojni posvetovalnici, 

- kritje razlike stroškov izdaj učbenikov in delovnih zvez- 
kov za učence italijanskih (cca 12 učbenikov) in dvojezičnih 
(cca 3 učbeniki letno) osnovnih šol, 

Za delno kritje stroškov vzgoje in osnovnega izobraževanja 
otrok Romov v Murski Soboti, Lendavi, Novem Mestu. Črnom- 
lju in Metliki (dodatki pedagoškim delavcem, kosila, malice, 
šolske potrebščine za otroke) bomo udeleženci združevali 
sredstva v višini 5.923,00 din na otroka. 

3. č len 
Otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju bomo izobraževali in usposabljali v naslednjih organi- 
zacijah: 

1. Vzgojnoizobraževalni zavod v Veržeju, 
2. Vzgojni zavod v Planini pri Rakeku, 
3. Vzgojni zavod Frana Milč inskega v Smledniku, 
4. Dekliško vzgajališče v Višnji gori, 
5. Vzgojni zavod v Preddvoru pri Kranju, 
6. Vzgojni zavod v Slivnici pri Mariboru, 
7. Vzgojni zavod v Gorenjem Logatcu, 
8. Prehodni mladinski dom v Ljubljani, 
9. TOZD Center za rehabilitacijo sluha in govora v Ljub- 

Ijani, 
10. Posebna osnovna šola za slušno prizadete otroke v 

Mariboru, 
11. TOZD Cer|ter za korekcijo sluha in govora v Portorožu, 
12. Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, 
13. Center slepih in slabovidnih dr. Antona Kržišnika v 

Škofji Loki, 
14. Zavod za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, 
15. Osnovna šola pri ortopedski bolnišnici v Valdoltri, 
16. Vzgojni zavod Janka Premrla-Vojka v Vipavi, 
17. Osnovna šola v zavodu za revmatične in srčne rekonva- 

lescente za mladino »Dr. Marko Gerbec« v Šentvidu pri Stični, 
18. Zavod za delovno usposabljanje mladine v Črni na 

Koroškem, 
19. Zavod za varstvo in delovno usposabljanje mladine dr. 

Marjana Borštnarja v Dornavi pri Ptuju, 
20. Zavod za varstvo in delovno usposabljanje na Igu pri 

Ljubljani (od 1982 dalje). 

4. člen 
V organizacijah iz prejšnjega člena bomo v obdobju 1981 - 

1985 izobraževali in usposabljali naslednje število otrok in 
mladostnikov: 

skupaj 
v osnovni šoli 1981 1982 1983 1984 19851981/85 
slušno in govorno 
prizadeti 
slepi in slabovidni 
telesno prizadeti 
vedenjsko in 
osebnostno 
moteni 

253 
79 

360 

263 
79 

365 

285 
79 

370 

297 
79 

370 

311 1.409 
79 395 

370 1.835 

332 327 3f3 322 323 1.630 
Skupaj 1.024 1.034 1.060 1.068 1.083 5.269 
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skupaj v sredrijih šolah in 
poklicnem 
usposabljanju 1981 1982 1983 1984 19851981/85 
slušno in govorno 
prizadeti 
slepi in slabovidni 
telesno prizadeti 
vedenjsko in 
osebnostno 
moteni 

60 
36 
53 

65 
36 
60 

65 
40 
60 

67 
40 
60 

70 
40 
60 

128 137 138 142 142 

327 
192 
293 

687 
Skupaj 277 298 303 309 312 1.499 

v domski vzgoji 
Skupaj 

1981 1982 1983 1984 19851981/85 
slušno in govorno 
prizadeti 
slepi in slabovidni 
telesno prizadeti 
vedenjsko in 
osebnostno 
moteni 

115 
127 
289 

115 
127 
294 

120 
134 
310 

130 
134 
310 

130 610 
139 661 
310 1.513 

560 574 574 574 574 2.856 
Skupaj 1.091 1.110 1.138 1.148 1.153 5.610 

v delovnem 
usposabljanju 

Skupaj 
1981 1982 1983 1984 19851981/85 

težje duševno 
prizadeti 253 301 308 332 333 1.527 
Skupaj 253 301 308 332 333 1.527 

z mobilno 
specialno Skupaj 
pedagoško službo 1981 1982 1983 1984 19851981/85 
tiflopedagoška 120 120 120 120 120 600 
surdopedagoška 0 30 30 30 30 120 
Skupaj 120 150 150 150 150 720 

5. č len 
Z namenom, da bi naši državljani v tujini ohranili svoj jezik 

in kulturo, da bi ostali v stiku z domovino, oziroma, da bi 
zmanjševali odtujevanje in asimilacijo naše mlajše generacije, 
zlasti pa otrok, rojenih v tujini, bomo za otroke naših delavcev 
na začasnem delu v tujini organizirali dopolnilno vzgojo in 
izobraževanje v materinem jeziku. 
Naloge iz prvega odstavka obsegajo: 
- dopolnilni pouk v materinšč ini, 
- osnovno izobraževanje v materinšč ini, 
- izvenšolske aktivnosti, 
- organizirano bivanje v domovini in 
- osnovno izobraževanje delavcev. 
Sredstva za izvajanje teh nalog bomo udeleženci združevali v 
skladu z Družbenim dogovorom o organiziranju vzgoje in 
izobraževanja državljanov SFRJ, ki delajo in prebivajo zača- 
sno v tujini (Uradni list SFRJ, št. 18/80). 

6. č len 
Mednarodno sodelovanje SR Slovenije na področju vzgoje 

in izobraževanja, ki se uresničuje preko Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, obsega: 
- lektorate slovenskega jezika v tujini in tuje lektorate v SR 
Sloveniji: 
- seminar slovenskega jezika v Ljubljani: 
- jugoslovanski seminar za tuje slaviste: 
- štipendiranje študentov iz dežel v razvoju, recipročne šti- 
pendije z razvitimi deželami, Fullbrightov program: 
- sodelovanje z multilateralnimi organizacijami (UNESCO, 
OECD): 
- skupne akcije sodelovanja z zamejci: 

- skupne akcije in obveznosti, ki izhajajo iz meddržavnih 
pogodb in sporazumov. 
Višina povrač ila za naloge iz prejšnjega odstavka je določena 
v pogodbah in sporazumih, s katerimi smo prevzeli obvezno- 
sti za njihovo izvedbo. 

7. č len 
Za izredne uspehe na vzgojnoizobraževalnem področ ju, ki 

so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku 
pedagoške prakse in teorije, bo v skladu z Zakonom o nagra- 
dah in priznanjih Staneta Žagarja (Uradni list SRS, št. 8/78), 
Izobraževalna skupnost Slovenije podeljevala nagrade in priz- 
nanja Staneta Žagarja. 

8. č len 
Strokovno, raziskovalno in razvojno delo, ki je pomembno 

za razvoj celotnega področja vzgoje in izobraževanja v SR 
Sloveniji obsega: 

- Raziskovalno in razvojno delo potrebno zaradi uvajanja 
novih vsebin, novih vzgojnoizobraževalnih programov v 
usmerjenem izobraževanju in zaradi modernizacije vzgojnoi- 
zobraževalnega procesa, ter raziskovalno delo potrebno za- 
radi proučevanja problematike izobraževanja učnega osebja 
za izvajanje novih programov; 

- Raziskovalne in strokovne naloge s področja kadrovskih 
potreb in svobodne menjave dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja: 
- Strokovno delo v zvezi z uvajanjem in izvajanjem vzgoj- 

noizobraževalnih programov in s pripravo nove učne tehnolo- 
gije; 

- Pripravo dokumentacijskega gradiva za naštete oblike 
raziskovalnega, razvojnega in strokovnega dela, ter za razi- 
skovalno delo na področju zgodovine šolstva v SR Sloveniji; 

- Pripravo programov družbenopolitičnega in splošno kul- 
turnega izobraževanja in didaktičnih pripomočkov, ter pro- 
gramsko usmerjanje delovanja delavskih univerz. 

9. č len 
Knjižnično in informacijsko dokumentacijsko dejavnost, ki 

je pomembna za razvoj celotnega vzgojnoizobraževalnega 
sistema, zlasti za visokošolski informacijski sistem, bodo izva- 
jale Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, Centralna 
tehniška knjižnica v Ljubljani in Univerzitetna knjižnica v 
Mariboru, v skladu s Samoupravnim sporazumom o oblikova- 
nju, vrednotenju in izvedbi programov dejavnosti NUK, CTK in 
UKM v obdobju 1978-1985 (Informacije ISS št. 1/79). 

10. č len 
Udeleženci bomo združevali sredstva za regresiranje dnev- 

nih prevozov učencev in študentov v vzgojnoizobraževalne 
organizacije v višini 40% od vrednosti prodanih mesečnih 
vozovnic. 

Z namenom, da bi zagotovili otrokom in mladini cenene 
prevoze z javnimi prometnimi sredstvi bomo udeleženci zdru- 
ževali sredstva za registriranje skupinskih potovanj otrok in 
mladine, v skladu z Družbenim dogovorom o popustih in 
regresih za skupinska potovanja otrok in mladine (Ur. list SRS 
št. 1/80). 

11. č len 
V Izobraževalni skupnosti Slovenije bomo uporabniki ure- 

sničevali svobodno menjavo dela tudi z naslednjimi strokov- 
nimi društvi oz. njihovimi zvezami in družbenimi organizaci- 
jami, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno dejavnost: Planinska 
zveza Slovenije, Republiška konferenca klubov OZN Slove- 
nije, Glasbena matica Trst, Zveza društev slepih in slabovi- 
dnih Slovenije, Zveza slušno prizadetih Slovenije, Zveza dru- 
štev za pomoč duše\/no prizadetim SRS, Počitniška zveza 
Slovenije in Slovenska izseljenska matica. 

12. člen 
V skladu z Družbenim dogovorom o vlogi, razširjanju in 

financiranju mladinskega periodičnega tiska (Uradni list SRS 
št. 9/77) bomo združevali sredstva za sofinanciranje mladin- 
skega periodičnega tiska: Tribuna, Mladina in Katedra. 
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V skladu s sprejetimi družbenimi dogovori in samouprav- 
nimi sporazumi bomo udeleženci združevali sredstva za sofi- 
nanciranje izdajanja: Enciklopedije Jugoslavije, Enciklope- 
dije Slovenije, Slovenske bibliografije, Titovih zbranih del, 
Kardeljevih zbranih del in revije Naša žena. 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije bomo udeleženci krili 
tudi razliko stroškov izdaj učbenikov za učence v organizaci- 
jah za izobraževanje in usposabljanje, za kolikor so le-ti 
zaradi nizke naklade višje od stroškov izdaj učbenikov za 
osnovne in srednje šole. 

Udeleženci bomo vzgojnoizobraževalnim organizacijam 
omogoč ili brezplačno izposojo filmov informacijskih ustanov, 
razvijali proizvodnjo in predvajanje šolskih in poučnih filmov, 
ter šolskih radijskih oddaj na radiju in televiziji. 

13. č len 
Za pokritje stroškov vzgojnoizobraževalnih dejavnosti na 

mladinskih delovnih akcijah, bomo udeleženci združevali 
sredstva v skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. 

14. č len 
Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti, ki so 

skupnega pomena za celotno področje vzgoje in izobraževa- 
nja v SR Sloveniji, bomo udeleženci (po enotni prispevni 
stopnji) iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili: 

OPOMBA: V primeru, da združujemo sredstva po OIS se 
besedilo: ,po enotni prispevni stopnji' črta. 

cene leta 1979 (v mio din) 
Skupaj 

81-85 1981 1982 1983 1984 1985 
Univerzitetna 
knjižnica Maribor 
(novogradnja) 
Centralna 
tehniška knjižnica 
Ljubljana 
(novogradnja) 
Slovenski šolski 
muzej Ljubljana 
(adaptacija) 
Univerza Edvarda 
Kardelja 
(Adaptacija) 
NUK Ljubljana 
(adaptacija) 
FSPN Ljubljana 
(novogradnja) 
Muzej ljudske 
revolucije 
(novogradnja) 
Zavod SR 
Slovenije za 
šolstvo 
(adaptacija) 
Zavod za slepo in 
slabovidno 
mladino Ljubljana 
(adaptacija) in 
novogradnja 
Vzgojni zavod 
Vipava 
(novogradnja) 
Center za 
korekcijo sluha 
Portorož 
(novogradnja) 
POŠ zaslužno 
prizadete Maribor 
(novogradnja) 
Center za 
rehabilitacijo 
sluha in govora 
Ljubljana 

59,7 59,7 

67,1 67,1 

21,5 

119,4 

21,5 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

17,0 

12,3 

134,2 

100,0 

17,0 

12,3 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 

10,0 

13,0 

25,0 23,9 

12,0 11,7 

12,0 12,5 

10 

13,0 

48,9 

23,7 

24,5 

27,8 27,8 55,6 

VZ Gornji Logatec, 
VZ Planina pri 
Rakeku, VZ 
Predvor pri 
Kranju, VZ Frana 
Milič inskega- 
Smlednik, VIZ 
Veržej, VZ Slivnica 
pri Mariboru, 
Dekliško 
vzgajališče Višnja 
Gora, Prehodni 
mladinski dom 
Ljubljana, Zavod 
za usposabljanje 
invalidne mladine 
Kamnik 
(adaptacije) 15,0 15,0 30,0 
SKUPAJ 
vse investicije 222,8 241,8 55,9 74,8 74,8 670,1 

15. č len 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci v organizacijah za izobraževanje in usposabljanje otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
upoštevali: 

I. STANDARDE: 
Standarde, ki izhajajo iz obveznih dejavnosti, predpisanih s 

predmetniki, učnimi načrti, vzgojnimi programi, zakoni in 
izvršilnimi predpisi. v 

II. NORMATIVE: 
a) Normative o številu učencev v oddelkih organizacij za 

usposabljanje na področ ju osnovne vzgoje in izobraževanja, 
ki jih opredeljuje Odredba o številu otrok v učnih, vzgojnih ali 
drugih enotah posebnih osnovnih šol in drugih vzgojnih in 
izobraževalnih zavodov (Ur. list SRS, št. 21/63). 

b) Normative o številu učencev v oddelkih organizacij za 
usposabljanje na področju srednjega usmerjenega izobraže- 
vanja, v skladu z enotnimi osnovami standardov in meril za 
opravljanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti, ki jih je sprejela 
skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

c) Normative o tedenski vzgojnoizobraževalni obveznosti 
pedagoških delavcev v okviru 42-urne delovne obveznosti: 

- 20 učnih ur za pouk v osnovni šoli in delovnem usposab- 
ljanju, 

- 23 učnih ur za teoretični pouk v srednji šoli, 
- 30 ur za praktični pouk v delavnicah, 
- 26 učnih ur za podaljšano bivanje v osnovni šoli, 
- 30 ur za vzgojno delo v domovih, pri čemer so v vzgojnih 

zavodih upoštevani po 3 vzgojitelji, v drugih zavodih pa po 1,3 
vzgojitelja na oddelek (vzgojno skupino). 

č) Normative za vodilne, administrativne in tehnične de- 
lavce: 

- 1 ravnatelj na 16 oddelkov, 
- 1,5 administrativnega delavca na 16 oddelkov, 
- 0,5 hišnika na 16 oddelkov, 
- 1 snažilka na 500 m2 čistilne površine, 
- 1 kuharica (v polmehanizirani kuhinji) na 400 malic. 
d) Normative stroškov: 
- stroški najemnine v višini 15.000 din na oddelek osnovne 

šole, če ne razpolaga s svojimi prostori, 
- stroški za nakup učbenikov za učence osnovne šole v 

višini 200 din na učenca. 

16. č len 
Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje programov storitev iz 

3. č lena, udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 
a) za materialne stroške v višini, vračunani v ceno na enoto 

storitve za leto 1979; 
b) za amortizacijo po minimalnih zakonskih stopnjah; 
c) za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in 

splošnih družbenih potreb in drugih obveznosti in izdatkov v 
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višini 11,4% od sredstev za osebne dohodke, vračunane v 
enoto storitve; 

č ) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: za 
osebne dohodke 4534 din na pogojno nekvalificiranega de- 
lavca na mesec in za skupno porabo 5147 din na zaposlenega 
delavca na leto, vračunano na enoto storitve; 

d) za sredstva rezerv 1,5% od sredstev pod c) in č ), vraču- 
nano na enoto storitve. 

Enota storitve v smislu 1. odstavka tega člena je: 
- oddelek osnovne šole za slušno prizadete otroke, 
- oddelek osnovne šole za otroke prizadete na vidu, 
- oddelek osnovne šole za otroke drugih vrst motenosti, 
- kombinirani oddelek osnovne šole, 
- oddelek osnovne šole za odrasle, 
- oddelek poldnevnega delovnega usposabljanja za težje 

duševno prizadete otroke, 
- oddelek celodnevnega delovnega usposabljanja za težje 

duševno prizadete otroke, 
- oddelek srednje šole, 
- kombinirani oddelek srednje šole, 
- oddelek delavnice za praktični pouk, 
- oddelek domske vzgoje v vzgojnih zavodih, 
- oddelek domske vzgoje v drugih zavodih, 
- strokovna psihološka služba, 
- strokovna socialna služba. 

17. č len 
Za delo samoupravnih organov Izobraževalne skupnosti 

Slovenije bomo udeleženci združili 5,1 milijona dinarjev letno. 

18. č len 
Za izvedbo vseh programov in nalog (razen investicij), opre- 

deljenih v tem sporazumu bomo udeleženci iz bruto oseb- 
nega dohodka združili za: 

v mio din 
v planskih cenah leta 1979 

naloge oziroma skupaj 
programi 1981 1982 1983 1984 1985 81-85 
obveznosti SR 
Slovenije do 
šolstva narodnosti 
in dvojezičnega 
šolstva 54,0 55,0 58,0 59,0 62,0 288,0 
izobraževanje in 
usposabljanje 
otrok in 
mladostnikov z 
motnjami v 
telesnem in 
duševnem razvoju 138,0 144,0 152,0 156,0 159,0 749,0 
dopolnilno šolanje 
otrok naših 
delavcev, ki so na 
začasnem delu v 
tujini 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 65,5 
mednarodno 
sodelovanje SRS 
na področju 
vzgoje in 
izobraževanja 13,0 13,2 13,4 13,6 13,9 67,1 
podeljevanje 
nagrad in priznanj 
Staneta Žagarja 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 
strokovno, 
raziskovalno in 
razvojno delo 32,0 32,5 33,0 33.6 34,1 165,2 
knjižnična in 
informacijsko 
dokumentacijska 
dejavnost 37,6 35,7 35,3 33,4 30,7 172,7 
prevoze učencev 
in študentov v 
usmerjenem 
izobraževanju 88,7 91,8 95,0 98,3 101,8 475,6 

vz. izobraževalna 
dejavnost 
strokovnih društev 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 8,4 
izdajanje 
pedagoškega in 
mladinskega tiska 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 16,8 
izdajanje drugega 
tiska, hramba, 
predvajanje 
šolskih in poučnih , 
filmov, radijska 
šolainŠTV 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 24,6 
vz. izobraževalna 
dejavnost na 
mladinskih 
delovnih akcijah 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 5,5 
delo 
samoupravnih 
organov 
Izobraževalne 
skupnosti 
Slovenije 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,5 
skupaj za vse 
programe in 
naloge 391,5 401,3 416,3 424,1 432,2 2.065,4 

19. č len 
Sredstva za izvedbo vseh programov in nalog iz 18. č lena, 

bomo udeleženci združevali po enotni prispevni stopnji iz 
bruto osebnega dohodka. Prispevna stopnja za leto 1981 je 
0,44%, za vsako naslednje leto pa jo bo določila skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije z letnim planom uresniče- 
vanja tega sporazuma. 

VARIANTA: Sredstva za izvedbo programov in nalog iz 18. 
člena bomo udeleženci združevali po enotni prispevni stopnji 
na osnovi bruto osebnega dohodka, doseženega v letu 1979. 

20. č len 
Višino sredstev, ki jih združujemo na osnovi tega samo- 

upravnega sporazuma, bomo letno povečali največ  za % rasti 
cen na drobno v razdobju oktober preteklega leta - oktober 
tekočega leta. 

21. č len 
Nominalni obseg sredstev za izvedbo naslednjih nalog: 
- obveznosti SRS do šolstva narodnosti in dvojezičnega 

šolstva; 
- izobraževanje in usposaabljanje otrok in mladostnikov z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju v organizacijah za 
usposabljanje; 

- dopolnilno šolanje otrok naših delavcev, ki so na zača- 
snem delu v tujini; 

- prevozi učencev in študentov v usmerjenem izobraževa- 
nju; 
bomo za posamezno leto ugotavljali v skladu z gibanjem cen 
normiranih potroškov materiala in storitev in rastjo nominal- 
nih osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji. 

22. člen 
Udeleženci bomo sredstva iz 18. člena tega sporazuma 

združevali skupaj s sredstvi za programe, določene s samoup- 
ravnimi sporazumi o temeljih planov občinskih izobraževalnih 
skupnosti. Občinske izobraževalne skupnosti bodo sredstva 
za izvedbo nalog skupnega pomena, ki se uresničujejo v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, mesečno nakazovale na 
račun Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Obveznost udeležencev iz posameznih občin, ki je v skladu 
z njihovim planiranim bruto osebnim dohodkom, je nasled- 
nja: 
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v tisoč din 
planske cene leta 1979 

Skupaj 
1981 1982 1983 1984 1985 1981-5 Občina 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na 
Koroškem 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur 
Škofja Loka 
Šmarje 
Tolmin 
T rbovlje 
Trebnje 
Tržič  
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Žalec 

4.151 
3.981 

14.642 
2.583 
2.593 
9.174 
1.531 
3.203 
4.735 
2.409 
3.266 
2.580 
2.728 
6.926 
5.661 
3.621 
9.285 

15.868 
4.803 
3.205 
1.810 
2.967 
3.304 

88.024 
2.365 
1.641 

40.552 
1.231 
2.254 
8.223 

12.175 
10.526 
1.969 
3.281 
4.230 
9.583 
2.757 
7.165 

5.688 
2.015 
2.914 
4.362 
3.901 
5.247 
3.364 
2.826 
7.540 
4.036 
3.642 
4.686 
2.625 
3.096 
9.276 
4.381 
3.515 
7.364 

4.255 
4.080 

15.008 
2.648 
2.658 
9.403 
1.569 
3.283 
4.854 
2.490 
3.348 
2.645 
2.797 
7.100 
5.802 
3.712 
9.517 

16.266 
4.923 
3.285 

. 1.855 
3.041 
3.387 

90.227 
2.424 
1.682 

41.568 
1.262 
2.310 
8.429 

12.480 
10.789 
2.018 
3.363 
4.336 
9.823 
2.826 
7.344 

5.830 
2.065 
2.987 
4.471 
3.999 
5.378 
3.449 
2.897 
7.729 
4.137 
3.734 
4.803 
2.691 
3.174 
9.508 
4.490 
3.603 
7.548 

4.414 
4.233 

15.570 
2.733 
2.757 
9.755 
1.627 
3.406 
5.035 
2.583 
3.473 
2.743 
2.901 
7.365 
6.019 
3.851 
9.873 

16.874 
5.107 
3.408 
1.921 
3.155 
3.513 

93.500 
2.515 
1.744 

43.122 
1.309 
2.515 
8.744 

12.946 
11.192 
2.094 
3.489 
4.497 

10.190 
2.932 
7.619 

6.048 
2.142 
3.098 
4.638 
4.148 
5.579 
3.577 
3.005 
8.018 
4.291 
3.873 
4.983 
2.791 
3.292 
9.864 
4.658 
3.738 
7.830 

4.496 
4.312 

15.862 
2.798 
2.809 
9.937 
1.658 
3469 
5.130 
2.631 
3.538 
2.795 
2.956 
7.503 
6.132 
3.923 

10.058 
17.190 
5.202 
3.472 
1.960 
3.214 
3.579 

95.360 
2.562 
1.777 

43.930 
1.334 
2.441 
8.908 

13.189 
11.402 
2.133 
3.554 
4.582 

10.381 
2.986 
7.762 

6.161 
2.182 
3.156 
4.725 
4.226 
5.684 
3.644 
3.061 
8.168 
4.372 
3.945 
5.076 
2.843 
3.354 

10.048 
4.745 
3.808 
7.977 

4.582 
4.394 

16.165 
2.851 
2.863 

10.127 
1.690 
3.535 
5.227 
2.681 
3.605 
2.848 
3.012 
7.646 
6.249 
3.998 

10.250 
17.519 
5.302 
3.538 
1.998 
3.275 
3.647 

97.177 
2.610 
1.811 

44.768 
1.359 
2.488 
9.078 

13.440 
11.620 
2.174 
3.622 
4.669 

10.579 
3.044 
7.910 

6.279 
2.224 
3.216 
4.815 
4.306 
5.793 
3.714 
3.120 
8.324 
4.455 
4.028 
5.173 
2.898 
3.418 

10.240 
4.836 
3.880 
8.130 

21.898 
21.000 
77.247 
13.613 
13.680 
48.396 

8.075 
16.896 
24.981 
12.814 
17.230 
13.611 
14.394 
36.540 
29.863 
19.105 
48.983 
83.717 
25.337 
16.908 
9.547 

15.652 
17.430 

464 288 
12.476 
8655 

213.940 
6.495 

12.008 
43.382 
64.230 
55.529 
10.388 
17.309 
22.314 
50.556 
14.545 
37.800 

30.006 
10.628 
15.371 
23.011 
20.580 
27.681 
17.748 
14.909 
39.779 
21.291 
19.222 
24.721 
13.848 
16.334 
48.936 
23.110 
18.544 
38.849 

SKUPAJ 391.500401.300416.300424.100432.200 2,065.400 

Občinske izobraževalne skupnosti bodo morebitne pre- 
sežke ali primanjkljaje, ki bodo nastali zaradi različnih gibanj 
bruto osebnih dohodkov, poravnale in uskladile v okviru sred- 
stev, dogovorjenih s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana občinskih izobraževalnih skupnosti oziroma v skladu z 
dogovorom o temeljih družbenega plana občine. 

VARIANTA: Obveznost udeležencev iz posameznih občin, ki 
je v skladu z doseženim bruto osebnim dohodkom v letu 1979 
je naslednja: 

TABELA KOT ZGORAJ po podatkih leta 1979. 

23. člen 
Obveznost organizacije združenega dela, drugih samoup- 

ravnih organizacij in skupnosti ter združenj, ki so kot uporab- 
niki združeni v Izobraževalno skupnost Slovenije glede vpla- 
čevanja prispevkov za tekoče leto preneha, ko je dosežen 
planirani letni obseg sredstev. (Predviden je poseben zakon, 
ki bo urejal način vplačevanja prispevkov, njihovega vračanja 
in proračuna). 

24. člen 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije sprejema 

letne plane uresničevanja tega sporazuma, najmanj letno pa 
mora analizirati njegovo uresničevanje in o tem obveščati 
udeležence. 

25. č len 
Če združevanje sredstev ne dosega s tem sporazumom 

predvidene višine ali dinamike, sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci program ukrepov za uskladitev obsega in pogojev na- 
daljne svobodne menjave dela ter obsega odhodkov z razpo- 
ložljivimi sredstvi. 

Med ukrepi iz prejšnjega odstavka so lahko: zmanjšanje 
obsega programov, ukinitev določenih programov, znižanje 
povrač il izvajalcem in povečanje prispevkov uporabnikov. 

Če za kritje izkazanih nekritih odhodkov v roku, določenim 
z zakonom skupnost ne more dobiti sanacijskega posojila ali 
sredstev brez obveznosti vrač ila, ji sredstva zagotovijo upo- 
rabniki z vnaprejšnjim plač ilom še ne dospelih obveznosti na 
račun dogovorjenih prispevkov v tekočem letu, izvajalci pa z 
odložitvijo svojih dospelih terjatev najdlje do konca tekočega 
leta. 

26. č len 
Če se izkaže, da ni mogoče uresnič iti planskih nalog in da 

motenj ne more prepreč iti skupščina z ukrepi, določenimi v 
prejšnjem členu, skupščina obvesti udeležence in začne po- 
stopek za spremembo tega sporazuma. 

Šteje se, da so pri uresničevanju planskih nalog nastale 
motnje če: 

1. se programi ne izvajajo v predvidenem obsegu in kvali- 
teti, 

2. ni mogoče zagotoviti sredstev v dogovorjeni višini. 

27. č len 
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma 

opravlja organ za samoupravni nadzor Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije. 

Organ iz prejšnjega odstavka spremlja zlasti: 
- skladnost planov izobraževalne skupnosti z določbami 

tega sporazuma, 
- uresničevanje s tem sporazumom določenih planskih 

smotrov in nalog, 
- spoštovanje standardov in normativov za oblikovanje cen 

storitev in povrač il v svobodni menjavi dela, 
- združevanje, usmerjanje in porabo sredstev za izvedbo s 

sporazumom določenih planskih ciljev in nalog. 

28. člen 
Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo organi upravlja- 

nja najmanj dveh tretjin udeležencev tega sporazuma. 
Ugotovitev, da je sporazum sklenjen, sprejme in skupaj z 

besedilom sporazuma objavi v Uradnem listu SRS skupščina 
Izobraževalna skupnosti Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

V izobraževalni skupnosti Slovenije uporabniki in izvajalci 
oblikujejo skupne osnove politike vzgoje in izobraževanja v 
SR Sloveniji, usklajujejo razvoj vzgoje in izobraževanja s 
potrebami družbenega razvoja in opravljajo naloge skupnega 
pomena (40. člen Zakona o svobodni menjavi dela na po- 
dročju vzgoje in izobraževanja, Ur. list SRS, št, 1/80). Da bi 
uresnič ili naloge, določene z zakonom in druge naloge skup- 
nega pomena, s katerimi se zagotavljajo splošni pogoji za 
napredek vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, oblikujejo 
uporabniki in izvajalci samoupravni sporazum o temeljih 
plana Izobraževalne skupnosti Slovenije, 

Poleg nalog, ki se uresničujejo v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije na podlagi zakona, so v predloženem gradivu opre- 
deljene kot dogovorjene skupne naloge naslednje: 
- knjižnična in informacijsko dokumentacijska dejavnost; 
- vzgojnoizobraževalna dejavnost nekaterih strokovnih dru- 
štev, njihovih zvez in družbenih organizacij; 
- izdajanje pedagoškega in mladinskega tiska, predvajanje 
šolskih in poučnih filmov ter šolskih in radijskih oddaj in 
- vzgojnoizobraževalna dejavnost na mladinskih delovnih 
akcijah, 

V primerjavi s skupnimi nalogami, ki se uresničujejo v 
izobraževalnih skupnostih v tem srednjeročnem obdobju, so 
razlike predvsem v tem, da je šolstvo narodnosti, dopolnilno 
šolanje otrok naših delavcev, ki so na začasnem delu v tujini 
in izobraževanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, v celoti planirano v tem sporazumu. Do sedaj so bile 
te naloge opredeljene kot skupne naloge občinskih izobraže- 
valnih skupnosti in planirane v samoupravnih sporazumih o 
osnovah planov občinskih izobraževalnih skupnosti. Deloma 
pa so bile opredeljene tudi v samoupravnem sporazumu o 
osnovah plana vzgoje in usmerjenega izobraževanja v SR 
Sloveniji za obdobje 1976-1980 kot skupne naloge usmerje- 
nega izobraževanja, 

V osnutek samoupravnega sporazuma so vključene investi- 
cije, ki omogočajo razvoj dejavnosti, ki so opredeljene v tem 
sporazumu. 

Seznam investicij je bil narejen na podlagi elementov, ki jih 
je na različne nač ine dobila Izobraževalna skupnost Slovenije. 
V nadaljnji obravnavi pa je potrebno upoštevati predvsem 
kriterije za uvrščanje, ki jih opredeljuje osnutek samouprav- 
nega sporazuma o usklajevanju planov izobraževalne skup- 
nosti. 

Združevanje sredstev za izvedbo nalog in programov, opre- 

deljenih s samoupravnim sporazumom o temeljih plana Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije, mora biti izpeljano preko 
občinskih izobraževalnih skupnosti (25. č len Zakona o svobo- 
dni menjavi dela na področ ju vzgoje in izobraževanja). Zaradi 

' te zahteve je potrebno v občinah skupaj obravnavati osnutek 
občinskega samoupravnega sporazuma o temeljih plana in ta 
osnutek ter v bilancah sredstev vključ iti tudi obveznosti za 
združevanje sredstrev, kakor so planirane po 22. členu. 
Osnova za izračun posameznih občinskih obveznosti so bili 
planirani osebni dohodki po občinah, vendar že popravljeni 
zaradi prenosov, ki jih povzročajo spremembe virov in osnov 
za samoupravne interesne skupnosti. Praktično pomeni pred- 
loženo združevanje sredstev za občinske izobraževalne skup- 
nosti povečanje obveznosti. 

Sistem, kakršen je predviden, je sistem kotizacij: občinska 
izobraževalna skupnost poravna obveznost, ko nakaže s spo- 
razumom določena sredstva. Morebitne presežke ■ ali pri- 
manjkljaje, ki nastanejo zaradi različnega gibanja prispevne 
osnove, bilancira v okviru svojih sredstev ali v skladu z občin- 
skim dogovorom o temeljih družbenega plana. Kot variantna 
možnost je predloženo tudi združevanje sredstev iz osebnega 
dohodka, vendar na podlagi podatkov leta 1979; takšen nač in 
onemogoča manipuliranje s prispevno osnovo, ker je podatek 
že znan. 

Nerešeno pa ostaja vprašanje združevanja sredstev za inve- 
sticije, določene v predloženem osnutku. Po zakonu o svobo- 
dni menjavi dela na področ ju vzgoje in izobraževanja je vir 
sredstev za razširitev materialne osnove dela tisti del č istega 
dohodka, ki je namenjen za razširitev materialne osnove dela 
(akumulacija), vendar še ni sprejet zakon o sistemu razširjene 
reprodukcije. Če se bodo sredstva za investicije združevala 
skupno s sredstvi za programe, bo obremenitev obč in še za 
toliko več ja, kolikor bo vključenih investicij v samoupravni 
sporazum. 

Obravnava osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Izobraževalne skupnosti Slovenije bo morala predvsem 
odgovoriti na vprašanje, katere naloge se bodo v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju uresničevale preko Izobraževalne 
skupnosti Slovenije in katere preko občinskih oziroma poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti. Zato bo potrebno obenem s 
predloženim osnutkom obravnavati tudi osnutke samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnosti ter osnutek samoupravnega spora- 
zuma o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o usklajevanju planov izobraževalnih skup- 

nosti za obdobje 1981-1985  

Z namenom, da bi oblikovali skupne osnove politike 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji in uskladili razvoj 
vzgoje in izobraževanja s potrebami družbenega razvoja, 
občinske izobraževalne skupnosti, posebne izobraževalne 
skupnosti in Izobraževalna skupnost Slovenije 

sklepamo 
na podlagi 26. člena Zakona o svobodni menjavi dela na 

področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS št. 1/80) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o usklajevanju planov izobraževalnih 

skupnosti za obdobje 1981-1985 

1. č len 

Občinske izobraževalne skupnosti, posebne izobraževalne 
skupnosti in Izobraževalna skupnost Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: udeleženke) soglašamo, da bomo v postopku pri- 
prave samoupravnih sporazumov o temeljih planov in sred- 
njeročnih planov za obdobje 1981-1985, uskladili zlasti: 

- celotne potrebe za usmerjeno izobraževanje po posa- 
meznih usmeritvah, 

- razmestitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti, 
- skupne naloge občinskih izobraževalnih skupnosti, po- 

sebnih izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije ter nač in njihovega uresničevanja, 

- način uresničevanja vzajemnosti v osnovnem izobraževa- 
nju, 
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- način uresničevanja solidarnosti v osnovnem izobraževa- 
nju, 

- standarde, normative in merila za opravljanje in vredno- 
tenje vzgoj noizobraževalne* dejavnosti, 
- način združevanja sredstev za izvajanje nalog usmerje- 

nega izobraževanja. 

2. č len 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo uskladile obseg 

vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v usmerjenem izobraževa- 
nju na podlagi dolgoročnih in celovitih potreb po kadrih in 
načrtovanih razvojnih smereh družbe. Pri tem bodo upošte- 
vale demografske možnosti SR Slovenije in dohodkovne mož- 
nosti združenega dela. 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov opredelile število na novo vpi- 
sanih udeležencev izobraževanja po usmeritvah in letih, iz 
tega izhajajočo plansko bilanco na novo vpisanih udeležen- 
cev izobraževanja pa bodo PIS uskladile v skupščini Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije. 

3. č len 
Udeleženke bodo uskladile razmestitev izvajanja vzgojnoi- 

zobraževalnih programov tako, da bodo upoštevale: 
- policentrični razvoj Slovenije, 
- optimalno velikost vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti 

(šol), 
- potrebe združenega dela, 
- število možnih udeležencev izobraževanja, 
- možnost vključevanja proizvodnega dela v vzgojnoizo- 

braževalni proces. 
Udeleženke bodo izvajanje vzgojnoizobraževalnih progra- 

mov srednjega izobraževanja razmestile v skladu z Družbenim 
dogovorom o razmestitvi izvajanja vzgojnoizobraževalnih 
programov srednjega izobraževanja. 

4. č len 
Udeleženke bodo pri investicijah v razširitev vzgojnoizobra- 

ževalnih zmogljivosti uskladile njihovo lokacijo s sprejeto 
razmestitvijo izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov. 

Občinske izobraževalne skupnosti bodo pri načrtovanju 
investicij upoštevale prostorske standarde in normative, spre- 
jete v skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije.O 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo med seboj uskladile 
prostorske standarde in normative za učne prostore za pouk 
tistih predmetov, ki so skupni več vzgojnoizobraževalnim 
programom ter za zaklonišča in ureditev okolja. 

(*) Opomba: Prostorski standardi in normativi so objavljeni 
v naslednjih publikacijah: 

- Normativi za graditev in opremo osnovnih šol v SR Slove- 
niji, Ljubljana 1968; 

- Normativi za graditev in opremo posebnih osnovnih šol 
za lažje duševno prizadete otroke v SRS, Ljubljana 1973; 

- Normativi za graditev in opremo domov za učence sred- 
njih šol v SRS, Ljubljana 1976; 

- Oblikovanje in oprema osnovnošolskega prostora za so- 
dobno vzgojnoizobraževalno delo, Ljubljana 1978; 
- Metodologija za izdelavo programa prostorskih in inve- 

sticijskih potreb za izgradnjo srednjih šol, Ljubljana 1979. 

5. č len 
Posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skup- 

nost Slovenije bodo v samoupravne sporazume o temeljih 
planov uvrstile investicije v okviru materialnih možnosti zdru- 
ženega dela in pri tem upoštevale naslednje kriterije: 

a) v skladu z osnovnim planskim ciljem, ki predpostavlja 
več jo uporabo znanja pri delovnih procesih in hitrejši razvoj 
predvsem energetike, proizvodnje hrane, elektroindustrije in 
kovinsko-predelovalne industrije, imajo v usmerjenem izobra- 
ževanju prednost tiste usmeritve in programi, ki zadovoljujejo 
potrebe po navedenih prednostnih področjih; 

b) prednost ima investicija, ki omogoča razvoj funkcij 
usmerjenega izobraževanja in doseganje temeljnih planskih 
ciljev družbe; 

c) prednost ima investicija, ki je bila planirana že v prejš- 
njem obdobju in ustreza prvima dvema kriterijema; 

č ) med organizacijami za usposabljanje ima prednost tista 
investicija, v kateri se bodo izobraževali in usposabljali mla- 
dostniki po prilagojenih programih srednjega izobraževanja. 

Ne glede na prednost, ki izhaja iz kriterijev, določenih v 
prvem odstavku mora imeti planski subjekt, ki načrtuje inve- 
sticijo izdelan investicijski program, ali pa vsaj prikazane in 
razč iščene njegove naslednje elemente: 

- utemeljenost kapacitete z vidika zadovoljevanja planskih 
potreb (obseg dejavnosti in velikost objekta), 
- predlagana makro in mikro lokacija, 
- vrednost investicije, 
- etapni plan izgradnje in financiranja, 
- utemeljenost in opredeljenost razmerij v soudeležbi pri 

financiranju. 
Občinske izobraževalne skupnosti bodo kriterije za uvršča- 

nje investicij v samoupravne sporazume o temeljih planov 
določile v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana 
občine. 

6. č len 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v samoupravnih 

sporazumih o temeljih planov določile naslednje naloge, ki so 
skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje in se bodo 
uresničevale preko Izobraževalne skupnosti Slovenije: 

- izvajanje interesnih dejavnosti v študentskih domovih; 
- zmanjševanje cene storitev v študentskih domovih; 
- razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s prou- 

čevanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 
usmerjenega izobraževanja. Razvojno in strokovno delo bo 
obsegalo zlasti analitično, informacijsko in svetovalno dejav- 
nost za potrebe usmerjanja kandidatov v usmerjeno izobraže- 
vanje; 

- skrb za marksistično zasnovanost vzgoj noizobraževal- 
nega in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije uresničujejo v marksističnih centrih; 

- usklajevanje razvoja računalništva in informatike v viso- 
košolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstveno raziskoval- 
nem delu; 

- strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbeno 
politično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji in obrambo 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela; 

- nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do vključno leta 1984. 

VARIANTA: Zadnja alinea se črta, naloga pa se vključ i v 
samoupravni sporazum o temeljih plana PIS za družboslovje. 

Uporabniki, združeni v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih, bodo za naloge iz prejšnjega odstavka združevali sred- 
stva po enotni prispevni stopnji iz dohodka na osnovi do- 
hodka. 

7. č len 
Občinske izobraževalne skupnosti bodo v samoupravnih 

sporazumih o temeljih planov določile naslednje naloge, ki so 
skupnega pomena za celotno področje vzgoje in osnovnega 
izobraževanja in se bodo uresničevale preko Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: 

- raziskovalni projekt: Nekatere psihološke lastnosti učen- 
cev osnovnih šol - organizacij za usposabljanje in njihove 
šolske uspešnosti; 

- vzgojnoizobraževalna dejavnost naslednjih strokovnih 
društev, njihovih zvez in družbenih organizacij: Zveza prijate- 
ljev mladine Slovenije, Festival Kurirček, Zveza organizacij 
tehnične kulture Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije in Re- 
publiški center šolskih športnih društev; 

- sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska: Ciciban, 
Pionirski list, Pionir, Kurirček, Otrok in družina, Tabor in Tim; 

- kritje razlike stroškov izdaj učbenikov za učence osnov- 
nih šol s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom, za 
kolikor so le-ti zaradi nizke naklade višji od stroškov izdaj 
učbenikov za osnovne šole; 

- postopen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih 
šolah v nerazvitih občinah in sicer največ do 10% oddelkov v 
letu 1985; 

- delo Republiškega eksperimentalnega centra Podčetr- 
tek, OŠ Marije Broz, Bistrica ob Sotli in OS Cerkno - spome- 
nik NOB. 
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Uporabniki, združeni v občinskih izobraževalnih skupnostih 
bodo za naloge iz prejšnjega odatavka združevali sredstva po 
enotni prispevni stopnji iz bruto osebnega dohodka. 

VARIANTA: 5. alinea se spremeni tako, da se glasi: 
postopen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih šolah 
v občinah, ki so upravičene do solidarnostnih sredstev, in 
sicer največ do 10% oddelkov v letu 1985. 

8. č len 
Izobraževalna skupnost Slovenije bo poleg nalog, določe- 

nih v 6. in 7. členu in nalog določenih v 40. členu Zakona o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, 
uresničevala tudi naslednje naloge skupnega pomena, s kate- 
rimi se zagotavljajo splošni pogoji za napredek vzgoje in 
izobraževanja v SR Sloveniji: 

- knjižnično in informacijsko dokumentacijsko dejavnost, 
ki jo bodo izvajale Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljub- 
ljani, Centralna tehniška knjižnica v Ljubljani in Univerzitetna 
knjižnica v Mariboru; 

- vzgojnoizobraževalno dejavnost naslednjih strokovnih 
društev, njihovih zvez in družbenih organizacij: Planinska 
zveza Slovenije, Republiška konferenca klubov OZN Slove- 
nije, Glasbena matica Trst, Zveza društev slepih in slabovi- 
dnih Slovenije, Zveza slušno prizadetih Slovenije, Zveza dru- 
štev za pomoč duševno prizadetim SRS, Počitniška zveza 
Slovenije in Slovenska izseljenska matica; 

- sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska: Tribuna, 
Mladina in Katedra; 

- sofinanciranje izdajanja: Enciklopedije Jugoslavije, Enci- 
klopedije Slovenije, Slovenske bibliografije, Titovih zbranih 
del, Kardeljevih zbranih del in revije Naša žena; 

- kritje razlike stroškov izdaj učbenikov za učence v orga- 
nizacijah za izobraževanje in usposabljanje, za kolikor so le-ti 
zaradi nizke naklade višji od stroškov izdaj učbenikov za 
osnovne in srednje šole; 

- razvijanje proizvodnje in predvajanje šolskih in poučnih 
filmov, šolskih radijskih oddaj na radiu in televiziji ter brez- 
plačna izposoja filmov tujih informacijskih ustanov; 

- kritje stroškov vzgojnoizobraževalnih dejavnosti na mla- 
dinskih delovnih akcijah. 

Sredstva za naloge iz prejšnjega odstavka bodo delavci, 
delovni ljudje in občani združevali iz bruto osebnih dohodkov, 
skupaj s sredstvi za programe ki so določeni v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana občinske izobraževalne skupno- 
sti. 

9. č len 
Občinske izobraževalne skupnosti bodo v svojih samoup- 

ravnih sporazumih o temeljih planov opredelile obveznost 
vzajemnega združevanja sredstev za investiranje v osnov- 
nošolski prostor v nerazvitih občinah v obsegu, ki omogoča 
izgradnjo 2.000 m2 nove površine letno. 

Uporabniki, združeni v občinskih izobraževalnih skupno- 
stih, bodo sredstva za obveznosti iz prejšnjega odstavka zdru- 
ževali po enotni prispevni stopnji iz bruto osebnega dohodka. 

VARIANTA: V prvem odstavku se beseda »nerazvitih« črta, 
številka 2000 pa se spremeni v 4000. 

10. č len 
Udeleženke bodo morebitne presežke ali primanjkljaje, ki 

bodo nastali zaradi različnih gibanj prispevnih osnov, porav- 
nale in uskladile v okviru sredstev, dogovorjenih s svojimi 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov. 

11. č len 
Za uresničevanje z zakonom določenega obsega osnov- 

nega šolanja v občinah, ki po svojih dohodkovnih možnostih 
tega ne morejo zagotoviti, občinske izobraževalne skupnosti 
solidarno združujejo sredstva v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije. 

12. člen 
Pri izvajanju zagotovljenega programa bodo občinske izo- 

braževalne skupnosti upoštevale naslednje standarde in nor- 
mative: 

Standardi: 
- obvezni predmetnik z učnimi načrti za osnovne šole, 

organizacije za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, delovno usposabljanje in osnovno izobra- 
ževanje odraslih, 

- pedagoški delavci z višjo izobrazbo, administrativni in 
tehnični delavci, 

- število učencev v oddelkih in skupinah po normativih 
dogovorjenih v skupščinah ISS (postopen prehod na 32. 
uč ./odd. - vsako leto po 20 % oddelkov), 

- šolske ekskurzije - ena ekskurzija na oddelek. 
Normativi: 
- 20 urna učna obveznost pedagoških delavcev, 
- ravnatelj na 16 oddelkov, 
- 1,5 administrativnega delavca na 16 oddelkov, 
- na 500 m2 čistilne površine ena snažilka, 
- en hišnik na 16 oddelkov, 
- amortizacija po prostorskih normativih in po zakonskih 

stopnjah, 
- ekskurzije: 1.-3. razred območje občine (oz. do 20 km v 

eno smer) 
4. - 8. razred območje SRS (oz. do 120 km v eno smer). 

13. č len 
Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje zagotovljenega pro- 

grama, ki se zagotavlja po načelu solidarnosti, občinske izo- 
braževalne skupnosti ugotavljajo z merili, dogovorjenimi v 
skupšč ini Izobraževalne skupnosti Slovenije: 

a) za materialne stroške: 
- v višini vračunani v letu 1979; 
b) za amortizacijo: 
- po minimalnih zakonskih stopnjah na podlagi prostor- 

skih normativov; 
c) za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in 

splošnih družbenih potreb in drugih obveznosti in izdatkov: 
- 11,4% od sredstev za osebne dohodke; 
č) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- osebni dohodek v višini 4.473 din na pogojno nekvalifici- 

ranega delavca na mesec; 
- skupna poraba 4.912 din na delavca na leto; 
d) za sredstva rezerv: 
- 1,5% od sredstev pod c) in Č). 
Povračilo za prevoze in bivanje učencev pri družinah se 

vračuna po dejanskih stroških. 
Povračilo za ekskurzije se vračuna v višini 40% cene kilo- 

metra avtobusnega prevoza. 

14. č len 
Sredstva za zagotovljeni program bodo delavci, delovni 

ljudje in občani združevali solidarno na celotnem območju SR 
Slovenije. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka bodo uporabniki v občin- 
skih izobraževalnih skupnostih združevali po enotni prispevni 
stopnji iz bruto osebnega dohodka. Višino prispevne stopnje 
za vsako leto ugotovi skupščina Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije. 

15. č len 
Solidarnostna sredstva oblikujejo občinske izobraževalne 

skupnosti, v katerih udeleženci združijo po enotni prispevni 
stopnji več sredstev, kot je potrebnih za izvedbo njihovega 
zagotovljenega programa. 

Solidarnostna sredstva prejmejo občinske izobraževalne 
skupnosti, v katerih uporabniki po enotni prispevni stopnji ne 
združijo dovolj sredstev za izvedbo zagotovljenega programa. 

16: člen 
Solidarnostna sredstva oblikujejo občinske izobraževalne 

skupnosti tako, da združujejo razliko med zneskom sredstev, 
združenih po enotni prispevni stopnji in zneskom sredstev, 
potrebnih za izvedbo njihovega zagotovljenega programa, 
zmanjšano za obseg sredstev ugotovljenih po kriterijih iz 18. 
in 19. člena. 
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17. č len 
Solidarnostnih sredstev ne združujejo tiste občinske izo- 

braževalne skupnosti, ki s prispevki po prispevni stopnji, 
izračunani na podlagi obsega solidarnostnih sredstev in pri- 
spevne osnove občinskih izobraževalnih skupnosti iz prvega 
odstavka 15. člena združijo manj sredstev, kot jih potrebujejo 
za izvedbo svojega zagotovljenega programa. 

18. č len 
Ne glede na določbe drugega odstavka 15. člena občinska 

izobraževalna skupnost ni upravičena do solidarnostnih sred- 
stev, če: 

a) solidarnostna sredstva predstavljajo do 10% vrednosti 
njenega zagotovljenega programa; 

b) družbeni proizvod na prebivalca občine presega 80% 
poprečnega družbenega proizvoda na prebivalca v SR Slove- 
niji za zadnje leto, ko je ta podatek uradno objavljen 

19. č len 
Solidarnostna sredstva prejmejo občinske izobraževalne 

skupnosti: 
a) občin, ki so po zakonu nerazvite - celotno razliko med 

zneskom sredstev zbranih po enotni poprečni prispevni stop- 
nji in vrednostjo njihovega zagotovljenega programa; 

b) občin, ki imajo nerazvite krajevne skupnosti (po zakonu) 
- le razliko med zneskom sredstev zbranih po enotni poprečni 
prispevni stopnji in vrednostjo njihovega zagotovljenega pro- 
grama, znižano za 10%; 

c) občin, ki imajo nerazvite obmejne krajevne skupnosti - 
le razliko med zneskom sredstev zbranih po enotni poprečni 
prispevni stopnji in vrednostjo njihovega zagotovljenega pro- 
grama, znižano za 5%; 

č) ostalih občin, ki so glede na določbe 15. člena upravi- 
čene do solidarnostnih sredstev - le razlike med zneskom 
sredstev, zbranih po enotni poprečni prispevni stopnji in 
vrednostjo njihovega zagotovljenega programa, znižano za 
25% 

VARIANTA: Kriteriji iz 18. in 19. člena se smiselno uporab- 
ljajo pri uresničevanju naloge iz variante 7. člena (celodnevna 
osnovna šola). 

2(Lč len 
Obseg solidarnostnega združevanja sredstev mora omogo- 

č iti uresničevanje zagotovljenega programa pod naslednjimi 
pogoji: 

- da programi storitev, ki se zagotavljajo iz solidarnostnih 
sredstev glede standardov, normativov in cene ne presegajo 
meril, dogovorjenih v Izobraževalni skupnosti Slovenije v 
skladu z zakonom; 

- da upravičenci do solidarnostnih sredstev prevzemajo za 
uresničevanje zagotovljenega programa najmanj enake ob- 
veznosti kot udeleženci, ki prispevajo sredstva za solidarnost; 

- da sredstva za osebne dohodke na območju obč ine, kjer 
prejemajo solidarnostna sredstva, ne presegajo višine, ki je 
določena na podlagi dogovorjenih meril v skladu z doseženo 
družbeno produktivnostjo dela na območju te občine. 

21. č len 
Občinske izobraževalne skupnosti, za katere se v letnem 

planu združevanja in razporeditve solidarnostnih sredstev 
predvideva, da bodo upravičene do solidarnostnih sredstev, 
imajo pravico do mesečnih akontacij v višini dvanajstine s 
planom predvidenega letnega zneska. 

Znesek solidarnostnih sredstev, do katerega je občinska 
izobraževalna skupnost upravičena, se dokončno ugotovi z 
letnim obračunom. Razlika med tako ugotovljenim zneskom 
in akontacijami iz prejšnjega odstavka se poračuna v nasled- 
njem letu. 

22. č len 
Z namenom, da bi zagotovili enak družbenoekonomski po- 

ložaj izvajalcev, udeležencev izobraževanja in uporabnikov, 
bodo izobraževalne skupnosti pri načrtovanju in vrednotenju 
dejavnosti uskladile standarde, normative in merila z enotnimi 
osnovami standardov, normativov in meril, sprejetimi v skup- 
šč ini Izobraževalne skupnosti Slovenije. 

/ 23. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti in Izobraževalna skup- 

nost Slovenije soglašajo, da se bo svobodne menjava dela za 
vse vzgojnoizobraževalne programe usmerjenega izobraževa- 
nja uresničevala v posebnih izobraževalnih skupnostih, preko 
njih, oziroma v neposrednih odnosih med uporabniki in izva- 
jalci. 

Vzgojnoizobraževalne programe splošnih gimnazij, ki se 
bodo v obdobju 1981-85 nadaljevali zaradi že vpisanih učen- 
cev, bodo posebne izobraževalne skupnosti vključ ile v samo- 
upravne sporazume o temeljih planov kot nalogo skupnega 
pomena. 

VARIANTA: 2. stavek zadnjega odstavka tega člena se črta, 
naloga pa se vključ i v samoupravni sporazum o temeljih plana 
PIS za družboslovje. 

24. č len 
Uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih bodo 

združevali sredstva za usklajeni obseg vzgojnoizobraževalnih 
dejavnosti: 

VARIANTA A: 
po enotni prispevni stopnji iz dohodka na osnovi dohodka 

za 40% celotnega usklajenega obsega vzgojnoizobraževalnih 
dejavnosti, kolikor so posebne izobraževalne skupnosti v sa- 
moupravnem sporazumu o temeljih plana planirale zadovolje- 
vanje izobraževalnih potreb uporabnikov, združenih v drugih 
posebnih izobraževalnih skupnostih; za 60% celotnega uskla- 
jenega obsega vzgojnoizobraževalnih dejavnosti po prispevni 
stopnji iz dohodka na osnovi dohodka v skladu z deležem 
zadovoljevanja planiranih potreb za uporabnike, ki so zdru- 
ženi v posebno izobraževalno skupnost; 

VARIANTA B: 
po prispevni stopnji iz dohodka na osnovi dohodka, s ka- 

tero bodo sami združili vsa sredstva za obseg vzgojnoizobra- 
žavalne dejavnosti, opredeljen v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana posebne izobraževalne skupnosti; 

VARIANTA C: 
s prispevki na zaposlenega po poklicnih skupinah oz. 

usmeritvah . 

25. č len 
Udeleženke bodo svoje samoupravne sporazume o temeljih 

planov in srednjeročne plane za obdobje 1981-1985 uskladile 
s tem sporazumom. 

26. č len 
Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo skupščine naj- 

manj 30 občinskih izobraževalnih skupnosti, skupščine naj- 
manj 10 posebnih izobraževalnih skupnosti in skupščina Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije. 

Sklep o sprejemu samoupravnega sporazuma sporoč i 
vsaka udeleženka Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

K sporazumu lahko pristopi vsaka novo ustanovljena izo- 
braževalna skupnost pod pogoji, določenimi v tem spora- 
zumu. 

Ugotovitev, da je sporazum sklenjen, sprejme in skupaj z 
besedilom sporazuma objavi skupščina Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije. 

poročevalec 13 



OBRAZLOŽITEV 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
ter delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih s samoup- 
ravnimi sporazumi o temeljih plana izobraževalnih skupnosti 
po vzgoji in izobraževanju ter pravice in obveznosti, ki se 
nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je bila posa- 
mezna izobraževalna skupnost ustanovljena. Da bi izobraže- 
valne skupnosti dosegle skupne cilje in oblikovale skupne 
osnove politike vzgoje in izobraževanja pa morajo medse- 
bojno uskladiti planske akte. Zato vse izobraževalne skupno- 
sti, občinske, posebne in Izobraževalna skupnost Slovenije v 
skladu z zakonom o sistemu list SRS, št. 1(80) in z Zakonom o 
svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. list SRS, št. 1(30), sklepajo samoupravni sporazum o 
usklajevanju planov. Vse obveznosti in odgovornosti, ki Jih 
posamezna udeleženka sporazumevanja prevzame s tem 
sporazumom, morajo biti sestavni del njihovega samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana. 

Zakon dopušča možnost, da lahko vsak planski subjekt 
sklene enega ali več samoupravnih sporazumov o usklajeva- 
nju planov. Tako lahko tak sporazum sklenejo občinske izo- 
braževalne skupnosti med seboj ali posebne izobraževalne 
skupnosti med seboj (vse ali samo nekatere). 

V predloženem osnutku je predvideno, da bodo izobraže- 
valne skupnosti medsebojno uskladile predvsem obseg 
usmerjenega izobraževanja, razmestitev vzgojnoizobraževai- 
nih zmogljivosti (mreža šol), skupne naloge izobraževalnih 
skupnosti, sistem solidarnosti in vzajemnosti v osnovnem 
izobraževanju, opravljanje in vrednotenje vzgojnoizobraže- 
valnih dejavnosti in nač in združevanja sredstev v usmerjenem 
izobraževanju. 

Ker so navedene naloge zelo obsežne, bo postopek usklaje- 
vanja precej zapleten. Zato so v ta namen poleg tega samo- 
upravnega sporazuma predvideni še posebni dokumenti, ki 
so bodisi osnova usklajevanja, bodisi rezultat usklajevanja: 

■ - predlog na novo vpisanih v usmerjeno izobraževanje po 
letih (Priloga I) in usmeritvah ter posebnih izobraževalnih 
skupnostih 

- enotne osnove standardov in normativov (Priloga II); 
- enotne osnove za vrednotenje vzgojnoizobraževainih de- 

javnosti (Priloga lil); 
- družbeni dogovor o razmestitvi vzgojnoizobraževainih 

programov srednjega usmerjenega izobraževanja. 
Osnutki vseh navedenih dokumentov so že izdelani, razen 

družbenega dogovora o razmestitvi, ki je še v pripravi. 
Obseg in vrste usmerjenega izobraževanja naj bi posebne 

izobraževalne skupnosti uskladile z bilanco na novo vpisanih 
udeležencev izobraževanja. 

Za uskladitev opravljanja in vrednotenja obsega izobraže- 
vanja so predvidene enotne osnove standardov in normativov 
in enotne osnove merii. 

Družbeni dogovor o razmestitvi izvajanja vzgojnoizobraže- 
vainih programov srednjega usmerjenega izobraževanja bo 
moral določ iti nač in usklajevanja mreže vzgojnoizobraževai- 
nih zmogljivosti, predloženi samoupravni sporazum pa bi 
moral že sam po sebi biti osnova za usklajevanje investicij v 
usmerjeno izobraževanje. 

Nač in uresničevanja skupnih nalog in vzajemnosti, ki je 
predlagan v predloženem osnutku, je smiselno enako oprede- 
ljen v osnutkih samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
obč inskih, posebnih in Izobraževalne skupnosti Slovenije. Kot 
priloga tega osnutka bi morala biti dodana še Bilanca sred- 
stev za izvedbo skupnih nalog in vzajemnosti po letih in 
skupnostih. V zvezi z uresničevanjem skupnih nalog je tudi 
predlagano, da bi morebitne razlike v bilanci, ki bi nastale 
zaradi različnih stvarnih gibanj prispevne osnove kot je bila 
planirana, izobraževalne skupnosti poravnale v okviru svojih 
celotnih sredstev, ali pa na nač in, določen z občinskim dogo- 
vorom o temeljih družbenega plana. To določ ilo bi poudarilo 
več jo vlogo občin oziroma uporabnikov pri določanju plan- 
skih elementov (občinske izobraževalne skupnosti bi bolj 
realno planirale prispevne osnove), saj bi vsako odstopanje 
morale bilančno uskladiti občine same. 

Osnutek predvideva kot nalogo skupnega pomena za ce- 
lotno področje vzgoje in osnovnega izobraževanja tudi posto- 
pen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih šolah v 
nerazvitih občinah (največ do 10 odstotkov v letu 1985). 

V varianti je predlagano, da bi ta določba veljala za vse 
občine v SR Sloveniji, ne le za nerazvite, odgovor na to 
vprašanje pa bo seveda morala dati javna obravnava. 

Predlagani način uresničevanja solidarnosti je enak sedaj 
veljavnemu, uskladiti ga bo potrebno le s predvidenim zako- 
nom o nerazvitih območjih SR Slovenije. 

Nač in združevanja sredstev za usmerjeno izobraževanje je 
predlagan v 3 variantah, komentar in uč inki posameznih va- 
riant so priloženi tej obrazložitvi. Za dve varianti že obstojajo 
elementi, po katerih bi dejansko vsaka izobraževalna skup- 
nost že izračunavala obveznost svojih uporabnikov (varianta 
A in B). 

S samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov naj bi 
na področ ju usmerjenega izobraževanja predvsem pospešili 
prizadevanja za programsko razčiščevanje (koliko usmeritev 
in katere vključ iti v posamezne posebne izobraževalne skup- 
nosti), za razmestitev vzgojnoizobraževainih zmogljivosti ter 
za nač in združevanja sredstev. V osnovnem izobraževanju pa 
naj bi opredelili nač in uresničevanja solidarnosti in vzajemno- 
sti ter skupne naloge vseh občinskih izobraževalnih skupno- 
sti, ki se bodo uresničevale preko Izobraževalne skupnosti 
Slovenije. Vse to je pogoj, da bodo sprejeti planski doku- 
menti, ki bodo celovito in usklajeno zajeli celotno vzgojo in 
izobraževanje v SR Sloveniji v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

NAČINI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 

za usmerjeno izobraževanje 

(24. č len samoupravnega sporazuma o usklajevanju 

planov izobraževalnih skupnosti  

Združevanje sredstev bistveno vpliva na uresničevanje odnosov v 
svobodni menjavi dela v usmerjenem izobraževanju; način združeva- 
nja opredeljuje položaj uporabnikov in medsebojne odnose med po- 
sebnimi izobraževalnimi skupnostmi. Z zakonom o svobodni menjavi 
dela na področju vzgoje in izobraževanja imajo udeleženci samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti 
pravico in dolžnost, da se dogovorijo o osnovi, po kateri bodo združe- 
vali sredstva. Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 predvideva združevanje sredstev iz 
dohodka na osnovi dohodka, vendar se je potrebno dogovoriti še o 
nač inu združevanja. 

V obravnavo so z osnutkom samoupravnega sporazuma o usklajeva- 

nju planov izobraževalnih skupnosti predložene tri variante kot možni 
nač ini združevanja sredstev: 

1. prispevna stopnja, ki je seštevek enotne prispevne stopnje za 
40% programa in obremenitve, ki izhaja iz deleža planiranih potreb za 
uporabnike v posebnih izobraževalnih skupnostih; (A) 

2. prispevna stopnja, s katero uporabniki združijo vsa sredstva, ki so 
potrebna za izvedbo programov v posamezni posebni izobraževalni 
skupnosti; (B) 

3. prispevki na zaposlene delavce po njihovih poklicih oz. poklicnih 
skupinah; (C) 

V srednjeročnem obdobju 1976-1980 so sredstva za usmerjeno 
izobraževanje združevali uporabniki po enotni prispevni stopnji iz 
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korigirane davčne osnove. Za naslednje srednjeročno obdobje takšen 
sistem združevanja s tem osnutkom ni predlagan, ker tudi enotna 
prispevna stopnja iz dohodka na osnovi dohodka v celoti reproducira 
sedanji sistem odnosov med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, 
saj zahteva veliko prelivanje med skupnostmi in vsakoletno bilancira- 
nje sredstev med njimi. Z vidika uresničevanja vloge uporabnikov je le 
deloma bolj sprejemljiva, ker vključ i v svobodno menjavo dela tudi 
uporabnike iz vrst družbenih dejavnosti. 

Izračuni za posamezne variante so priloženi in kažejo naslednje 
uč inke: 

1. Združevanje po varianti A je kombiniran pristop, ki upošteva tako 
enotnost in prepletenost izobraževanja, kot tudi različne potrebe upo- 
rabnikov in pripelje do različnih obemenitev uporabnikov v posamez- 
nih posebnih izobraževalnih skupnostih ter vpeljuje nove odnose v 
menjavi dela. Združevanje sredstev ni več  samo v funkciji zagotavljanja 
sredstev, temveč tudi v funkciji planiranja izobraževanja, obenem pa za 
tisti del izobraževanja, ki je namenjen vsem uporabnikom, ohranja 
način vzajemnega združevanja sredstev. Tudi po tej varianti je po- 
trebno predvideti medsebojna prelivanja sredstev med posebnimi izo- 
braževalnimi skupnostmi. 

2. Prispevne stopnje, ki bi jih morali sprejeti uporabniki v posebnih 
izobraževalnih skupnostih za pokritje celotnega programa posebne 
izobraževalne skupnosti, bi morale biti zelo diferencirane - (več  kot 30- 
kratna razlika v obremenitvi). Z vidika zadovoljevanja kadrovskih in 
izobraževalnih potreb je ta nač in manj sprejemljiv, ker predpostavlja in 
celo sili posebne izobraževalne skupnosti v izolirano obravnavanje 
"svojega« izobraževanja in -svojih« sredstev (čeprav sta tako izobra- 
ževanje kot dohodek družbeni kategoriji - namenjeni združenemu delu 
ali rezultat združenega dela) (varianta B). 

3. Učinki združevanja sredstev s prispevki na zaposlene po poklicih 
oz. poklicnih skupinah bi bili predvidoma v tem, da bi vse organizacije 
združenega dela morale stremeti po č imbolj smotrnem zaposlovanju in 

uporabi znanj, ki jih imajo zaposleni delavci. Obenem bi tudi v celoti 
povezala kadrovsko in izobraževalno planiranje s planiranjem pridobi- 
vanja, ustvarjanja in razporejanja dohodka, ker bi bilo plačevanje 
prispevkov za usmerjeno izobraževanje posledica zaposlitvene poli- 
tike. ne pa posledica prispevnih stopenj ali drugih instrumentov, na 
katere organizacije združenega dela lahko le malo vplivajo. Po tej 
varianti tudi ne bi bilo potrebno prelivanje med posebnimi izobraževal- 
nimi skupnostmi (varianta C). 

Konkretni, s številkami izraženi uč inki variant A in B so prikazani v 
tabelah, ki sledijo. V zvezi z izračuni je potrebno upoštevati naslednje 

1. vsi izračuni so opravljeni na podlagi podatkov leta 1979 in so torej 
ilustracija, ne pa planska projekcija. 

V vseh izračunih predlaganih variant, so uporabniki uvrščeni v po- 
sebne izobraževalne skupnosti na podlagi enotne klasifikacije dejav- 
nosti, ne pa na podlagi dejanske združenosti v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih ali na podlagi pristopa k samoupravnemu sporazumu o 
temeljih plana posebnih izobraževalnih skupnosti. 

2. Za varianto A, je delitev 60% vrednosti programov napravljena na 
podlagi bilance na novo vpisanih, kakor so jih posredovale posebne 
izobraževalne skupnosti in ki je tudi že v obravnavi. Tudi delitev 40% 
enotnega prispevka in 60% diferenciranega izhaja iz prej navedene 
bilance. 

3. Z vidika razpoložljivih elementov za pripravo planskih aktov sta 
brez posebnih težav uresnič ljivi varianti A in B. 

4. V vseh primerih predpostavlja izračun enotne standarde in nor- 
mative za opravljanje dejavnosti in ista merila za vrednotenje. 

5. Izračun za varianto C je bil v predhodni pripravi planskih aktov 
napravljen za leto 1978; zaradi upoštevanja celotne zaposlitvene bi- 
lance je zelo zapleten in obsežen in ga je nemogoče reproducirati v tej 
obrazložitvi. Z vidika razpoložljivih elementov za pripravo planskih 
aktov, je varianta C uresnič ljiva. 

Ne kot varianta, temveč kot ilustracija, je prikazan tudi izračun na 
podlagi enotne prispevne stopnje iz dohodka na osnovi dohodka. 

VARIANTA A 
ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA USKLAJEN OBSEG VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI PO PRISPEVNI STOPNJI IZ 
DEJAVNOSTI PO PRISPEVNI STOPNJI IZ DOHODKA NA OSNOVI DOHODKA - UPORABNIKI DEL SREDSTEV ZDRUŽIJO PO 
ENOTNI STOPNJI, DEL PA V SKLADU Z IZRAŽENIMI POTREBAMI, KI JIH ZADOVOLJUJEJO V SVOJI PIS 
PIS za: program 

79 
dohodek 

79 
40% pokritje 

po enotni 
prispevni stop. 

0,5099 

60% pokritje 
po potrebah, ki 
jih izobraž. PIS 

za PIS 

združeno v PIS 
(po obč . 

kriterijih) 
(5=3+4) 

stopnja za 
pokrit, v PIS 

(6%) 

1. Agroživilstvo 145.200 8,751.992 44.627 16.465 161.092 
2. Gozdarstvo 16.864 2,253.377 11.490 9.507 20.997 
3. Usnje 12.890 2,747.645 14.011 23.349 37.360 
4. Tekstil 66.917 9,652.397 49.218 66.132 115.350 
5. Kemija, farmac. gum. 86.398 9,564.929 48.772 33.695 82.467 
6. Pomorstvo 20.520 529.957 2.703 24.048 26.751 
7. Lesarstvo 40.870 12,834.676 65.444 42.224 107.668 
8. Gradbeništvo 142.792 27,871.041 142.115 164.001 306.116 
9. Gostinstvo 62.747 3,650.342 18.613 86.265 104.878 

10. Blagovni promet 207.415 24,880.984 126.869 139.954 266.823 
11. Tisk in papir 12.500 4,040.050 20.601 13.562 34.163 
12. Elektro 170.697 13,324.982 67.944 94.374 162.318 
13. Metalurgija 29.163 4,109.696 20.956 19.294 40.250 
14. Kov. pred. ind. 336.334 20,067.254 102.323 202.013 304.354 
15. Rudarstvo 31.197 2,444.491 12.465 24.747 37.212 
16. Promet in zveze 27.469 10,314.663 52.595 83.329 135.924 
17. Zdravstvo 204.025 7,918.883 40.379 115.905 156.285 
18. Pedagoška dej. 314.499 6,424.395 32.758 102.483 135.241 
19. Prav. uprav. org. 106.098 5,612.546 28.619 19.154 47.773 
20. Kulturno dej. 69.623 2,341.667 11.941 8.389 20.330 
21. Naravosl./družbosl. (gimn.) 215.393 1,435.004 7.317 2.656 9.973 

Neopredeljeno 10.618 2,042.616 10.332 6.572 16.904 

1,84 
0,94 
1,36 
1,20 
0,87 
5,05 
0,84 
1.10 
2,88 
1,08 
0,85 
1,22 
0,98 
1.52 
1.53 
1,32 
1,98 
2.11 
0,86 
0,87 
0,70 
0,83 

SKUPAJ 2,330.229 182,813.588 932.092 1,398.137 2,330.229 1,28 
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VARIANTA B 
ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA USKLAJENI OBSEG VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI PO PRISPEVNI STOPNJI IZ 
DOHODKA NA OSNOVI DOHODKA - UPORABNIKI V POSEBNIH IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTIH ZDRUŽIJO SREDSTVA ZA 
CELOTNI PROGRAM PIS(v 000 din) 
PIS za: program 

79 
dohodek 

79 
stopnja za 

pokritje 
lastnega 

programa 
v PIS 

1. Agroživilstvo 
2. Gozdarstvo 
3. Osnje ' 
4. Tekstil 
5. Kemija, farmac., gum. 
6 Pomorstvo 
7. Kolesarstvo 
8. Gradbeništvo 
9. Gostinstvo 

10. Blagovni promet 
11. Tisk in papir 
12. Elektro 
13. Metalurgija 
14. Kov. pred. ind. 
15. Rudarstvo 
16. Promet in zveze 
17. Zdravstvo 
18. Pedagoška dej. 
19. Prav. uprav. org. 
20. Kulturno dej. 
21. Naravosl. /družbosl. (gimn.) 

Neopredeljeno 

145.200 
16.864 
12.890 
66.917 
86.398 
20.520 
40.870 

142.792 
62.747 

207.415 
12.500 

170.697 
29.163 

336.334 
31.197 
27.469 

204 025 
314.499 
106.098 
69.623 

215.393 
10.618 

8,751,992 
2,253.377 
2,747.645 
9,652.397 
9,564.929 

529.957 
12,834.679 
27.871.041 

3.650.342 
24,880.984 

4.040.050 
13,324.982 
4,109.696 

20,067.254 
2,444.491 

10,314.663 
7,918.883 
6,424.395 
5,612.546 
2,341.667 
1,435.004 
2,042.616 

1,66 
0,75 
0,47 
0,73 
0,91 
3.88 
0,32 
0,52 
1,72 
0,84 
0,31 
1,29 
0,71 
1,68 
1,28 
0,27 
2,58 
4,90 
1.89 
2,98 

15,01 
0,52 

SKUPAJ 2,330.229 182,813.588 1,28 

ZDRUŽEVANJE SREDSTEV ZA USKLAJENI OBSEG VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI PO ENOTNI PRISPEVNI 
STOPNJI IZ DOHODKA NA OSNOVI DOHODKA (v 000 din) 
PIS za : program 

79 
dohodek 

79 
prispevek po 

enotni prispevni 
stopnji 

1,2747% 
1. Agroživilstvo 
2. Gozdrastvo 
3. Usnje 
4. Tekstil 
5. Kemija, farmac. gum. 
6. Pomorstvo 
7. Lesarstvo 
8. Gradbeništvo 
9. Gostinstvo 

10. Blagovni promet 
11. Tisk in papir 
12. Elektro 
13. Metalurgija 
14. Kov. pred. ind. 
15. Rudarstvo 
16. Promet in zveze 
17. Zdravstvo 
18. Pedagoška dej. 
19. Prav.uprav.org. 
20. Kulturno dej. 
21 Naravosl./družbosl. (gimn.) 

Neopredeljeno 

145.200 
16.864 
12.890 
66.917 
86.398 
20.520 
40.870 

142.792 
62.747 

207.415 
12.500 

170.697 
29.163 

336.334 
31.197 
27.469 

204.025 
314.499 
106.098 
69.623 

215.393 
10.618 

8,751.992 
2,253.377 
2,747.645 
9,652.397 
9,564.929 

529.957 
12,834.676 
27,871.041 

3,650.342 
24,880.984 
4,040.050 

13,324.982 
4,109.696 

20,067.254 
2,444.491 

10,314.663 
7,918.883 
6,424.395 
5,612.546 
2,341.667 
1,435.004 
2,042.616 

111.562 
28.724 
35.025 

123.040 
121.925 

6.756 
163.604 
355.273 

46.531 
317.158 

51.499 
169.854 
52.387 

255.798 
31.160 

131.481 
100.942 
81.892 
71.544 
29.850 
18.292 
25.932 

Skupaj 2,330.229 182,813.588 2,330.229 
Izračun je prikazan samo kot ilustracija! 
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PRILOGA I. 

PREDLOG NA NOVO VPISANIH UČENCEV IN 

ŠTUDENTOV 

v programe usmerjenega izobraževanja v obdobju 

1981-1985 

I. Osnutek samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov izo- 
braževalnih skupnosti predvideva, da je treba uskladiti vpis učencev v 
programe usmerjenega izobraževanja, kar je določeno v prvih č lenih 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana posebnih izobraževalnih 
skupnosti za obdobje 1981-85. Za obravnavani člen so posebne izo- 
braževalne skupnosti pripravile svoje strokovne predloge. 

Strokovna služba Izobraževalne skupnosti Slovenije je v sodelova- 
nju, predvsem z Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje in 
Zvezo skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, obdelala anketo o 
potrebah po delavcih - minimum kazalcev. Ta anketa je bila izvedena v 
letu 1979 in je med drugim zajela potrebe organizacij združenega dela 
po delavcih in njihovo izobrazbo. Rezultati so bili obdelani v posebnem 
pripravljenem gradivu, ki je bilo posredovano vsem posebnim izobra- 
ževalnim skupnostim in je služilo za pripravo prvega č lena njihovega 
samoupravnega sporazuma; posebne izobraževalne skupnosti pa so 
uporabljale tudi druga strokovna gradiva, s katerimi so razpolagale. Za 
posebne izobraževalne skupnosti, ki predloga niso pripravile, je stro- 
kovna služba Izobraževalne skupnosti Slovenije pripravila predloge na 
osnovi potreb organizacij združenega dela, ki so bile izražene z anketo 
o potrebah po delavcih - minimum kazalcev. 

Na osnovi strokovne priprave prvega člena samoupravnega spora- 
zuma o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti (nekatere 
so že obravnavali samoupravni organi posebnih izobraževalnih skup- 
nosti) so posebne izobraževalne skupnosti posredovale podatke stro- 
kovni službi Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki je pripravila celoten 
pregled predlogov na novo vpisanih v programe usmerjenega izobra- 
ževanja za obdobje 1981-85. 

V tabeli 1 je prikazan predlog na novo vpisanih v obdobju 1981-85 
po usmeritvah oz. poklicnih skupinah, ki je nastal na podlagi podatkov 
posebnih izobraževalnih skupnosti. V tabeli 2 je prikazan predlog na 
novo vpisanih v programe usmerjenega izobraževanja za obdobje 
1981-85 po posebnih izobraževalnih skupnostih. 

Predlog na novo vpisanih v programe usmerjenega izobraževanja, ki 
jih izvajajo vzgojnoizobraževalne organizacije v posameznih posebnih 
izobraževalnih skupnostih, je izdelan tako, da je ločeno prikazan 
predlog za potrebe organizacij združenega dela v panogah, ki so 
vključene v posamezno posebno izobraževalno skupnost in ločeno za 
tiste, ki niso vključene v to posebno izobraževalno skupnost. Zadnji 
stolpec tabele vsebuje podatke o potrebah po delavcih določenih 
poklicnih skupin oziroma usmeritev, kot so jih izrazile organizacije 
združenega dela z anketo o kadrovskih potrebah za obdobje 1981-85. 
Za vsako poklicno skupino (oziroma usmeritev) so glede na celoto 
izračunani deleži. Nekaterih poklicnih skupin (usmeritev) ob izvedbi 
ankete o kadrovskih potrebah ni bilo oziroma so podatki zajeti v 

\n drugih, zato so posamezne poklicne skupine (usmeritve) v zadnjem 
stolpcu tabele brez podatkov. 

II. Po predlogu posebnih izobraževalnih skupnosti bi se naj v ob- 
dobju 1981-85 vpisalo v programe usmerjenega izobraževanja 216.082 
učencev in študentov (približno 43.200 letno). 

V programe srednjega usmerjenega izobraževanja naj bi se vpisalo 
175.823 učencev (približno*35.100 letno), ter v programe visokih šol 
40.259 študentov (približno 8.100 letno), vendar predlog upošteva le 
redno izobraževanje po programih usmerjenega izobraževanja. Po 
predlogu bodo vzgojno izobraževalne organizacije vpisale za potrebe 
organizacij združenega dela v panogah, ki so vključene v posamezno 
posebno izobraževalno skupnost 58% oziroma 124.438 učencev in 
študentov od predloga vseh vpisanih in za potrebe drugih 42% ozi- 
roma 91.644 učencev in študentov. V predlogu je več ina posebnih 
izobraževalnih skupnosti kot skupno dogovorjeno izhodišče upošte- 
valo 10% osip. 

Organizacije združenega dela so izrazile potrebe po 190.820 delav- 
cih s poklici, ki se sedaj izobražujejo po programih poklicnih in drugih 
srednjih ter visokih šol. Med temi pa niso vštete potrebe po delavcih 
brez poklica in tistih, ki se priuč ijo na delovnem mestu. Teh potreb je 
po minimumu kazalcev v SR Sloveniji 32.150. 

V SR Sloveniji bo v obdobju 1981-85 približno 190.000 mladine 
oziroma 38.000 letno, ki bi se naj vpisala v programe usmerjenega 
izobraževanja iz naše republike; letno se bo vpisalo poprečno 29.000 
učencev v programe srednjega usmerjenega izobraževanja in v pro- 
grame visokih šol 9.000 študentov iz SR Slovenije. 

III. V postopku usklajevanja samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov posebnih izobraževalnih skupnosti je potrebno, da se izobraže- 
valne skupnosti uskladijo v svojih predlogih s predvideno populacijo 
mladine, ki se bo v srednjeročnem obdobju 1981-85 predvidoma 
vpisala v programe usmerjenega izobraževanja, ob upoštevanju more- 
bitnega priliva iz drugih republik. Po usmeritvah mora usklajevanje 
upoštevati predvsem deleže v globalu. Prav tako je potrebno opredeliti 
tiste usmeritve, ki bi naj imele v naslednjem srednjeročnem obdobju 
prioriteto in usmeritve, ki omogočajo uresničevanje ciljev družbenih 
planov, predvsem pa tiste, ki pospešujejo prestrukturiranje sloven- 
skega gospodarstva na višjo raven (predvsem v panogah strojegrad- 
nje, energetike, industrije električnih strojev in naprav ter agroživil- 
skega kompleksa). Na osnovi skupnih izhodišč in po javni razpravi 
bodo posebne izobraževalne skupnosti uskladile svoje sedanje pred- 
loge z možnostmi na novo vpisanih v programe usmerjenega izobraže- 
vanja, ki jih bodo nato vključ ile v predloge svojih samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov. 
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PRILOGA II. 

ENOTNE OSNOVE STANDARDOV IN NORMATIVOV 

za opravljanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v 

obdobju 1981-1985   

I. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 

A. Zagotovljeni program: 

1. Obseg zagotovljenega programa: 
a) obvezni predmetnik z učnimi načrti za osnovne šole. osnovne 

šote s prilagojenimi učnimi načrti za lažje duševno prizadete otroke, 
program delovnega usposabljanja in domske vzgoje ter osnovno izo- 
braževanje odraslih 

b) šolske ekskurzije - ena ekskurzija na oddelek 
c) prevozi učencev v skladu z zakonom 
d) bivanje učencev v domovih ati pri družinah, 
2. Normativi o številu učencev v oddelkih in skupinah: 
a) število učencev v oddelku ne more biti večje od 36: do leta 1985 

postopen prehod na 32 učencev v oddelku - vsako leto po 20% 
oddelkov 

b) najnižje število učencev v čistem oddelku je 16 
c) število učencev v kombiniranem oddelku in v oddelku dvojezične 

šole ne more biti več je od 24 
d) število učencev v oddelku organizacije za usposabljanje je od 5 

do 15 in to v prvem razredu od 5-9, v drugem in tretjem od 6-11 in od 
četrtega do osmega razreda od 6-15 otrok, 

e) število otrok na prvi razvojni stopnji delovnega usposabljanja 5-7. 
na drugi 6-8 in na tretji 7-9 otrok. 

f) če učni načrt določa da se oddelek deli v skupine, število učencev 
v skupini ne sme biti večje od 20 

g) število učencev v oddelku domske vzgoje (vzgojna skupina) v 
domovih pri osnovnih šolah s prilagojenim predmetnikom in učnim 
načrtom za lažje duševno prizadete ne more biti več je od 15 

Izjemoma je število učencev v oddelkih nižje v šoli z italijanskim 
učnim jezikom in v šolah na obmejnem in hribovitem območju, 

3. Normativi za obseg dela v okviru 42-urnega delovnega tedna: 
a) 20 ur neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela pedagoških 

delavcev z višjo izobrazbo 
b) 30 ur vzgojnega dela vzgojiteljev pri čemer se vračuna 1.3 vzgoji- 

telje na vzgojno skupino 
c) ravnatelj na 16 oddelkov 
d) 1,5 administrativnega delavca na 16 oddelkov 
e) snažilka na 500 m2 č istilne površine 
f) hišnik na 16 oddelkov 
4. Normativi za ekskurzije; 
1.-3. razred območje občine do 20 km v eno smer 
4. - 8. razred območje SR Slovenije do 120 km v eno smer 

B. Osnovno izobraževanje in usposabljanje 
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju 

Program izobraževanja v organizacijah za izobraževanje in usposab- 
ljanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju opredeljujejo standardi in normativi. 

1. Standardi: 
Standardi izhajajo iz vzgojnoizobraževalnih dejavnosti v obsegu, ki 

ga določajo obvezni predmetnik z učnimi načrti za osnovne šole. 
program podaljšanega bivanja, delovnega usposabljanja težje du- 
ševno prizadetih otrok, domske vzgoje, strokovnih služb in mobilne 
specialno-pedagoške službe, zakon in na podlagi zakona sprejeti 
izvršilni predpisi, 

2. Normativi., 
Normative o številu učencev opredeljuje Odredba o številu otrok v 

učnih, vzgojnih ali drugih enotah posebnih osnovnih šol in drugih 
vzgojnih in izobraževalnih zavodih (Uradni list SRS. št. 21/63) in sicer: 

- oddelek duševno nerazvitih (ologofrenih, debilnih) ali hudo peda- 
goško zaostalih od 5 do 15 otrok in sicer: v prvem razredu osnovne 
šole od 5 do 9, v drugem in tretjem razredu od 6 do 11 in od četrtega do 
osmega razreda od 6 do 15 otrok; 

- oddelek nepremičnih ortopedskih invalidov od 3 do 15 otrok in 
sicer: v prvem razredu osnovne šole od 3 do 6 otrok, v drugem do 
četrtega razreda od 5 do 11 otrok in od petega do osmega razreda 6 do 
15 otrok; 

- oddelek logopatov od 5 do 15 otrok; 
- oddelek osebnostno iztirjenih (psihopatskih) od 6 do 12 otrok; 
- oddelek gluh h ali slepih od 5 do 12 otrok in sicer v prvem do 

tretjega razreda osnovne šole 5 do 9 otrok v četrtem do osmega 
razreda od 6 do 12 otrok., 

- skupina nevrotičnih, družbeno neprilagojenih ali zanemarjenih od 
6 do 12 otrok: 

- skupina naglušnih in slabovidnih od 6 do 18 otrok; 
- skupina premičnih bolnih od 6 do 20 otrok; 
- skupina premičnih ortopedskih invalidov ali pedagoško zaostalih 

od 10 do 18 otrok.. 
- skupina ležečih bolnih od 6 do 9 otrok,, 
- skupina s kombiniranimi motnjami ali hibami od 3 do 12 otrok. 
Pri razporejanju otrok v posamezne skupine in pri določanju števila 

teh skupin je treba upoštevati starost in motnje ali hibe otrok. 
3. Normativi za obseg dela v okviru 42-urnega delovnega tedna: 
a) 20 ur neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela pedagoških 

delavcev v osnovni šoli in delovnem usposabljanju, 
b) 30 ur vzgojnega dela vzgojiteljev, pri čemer se vračunajo v domo- 

vih za vedenjsko in osebnostno motene otroke 3 vzgojitelji, v drugih 
domovih pa 1.3 vzgojitelja na oddelek - vzgojno skupino. 

c) 26 ur na podaljšano bivanje. 
d) ravnatelj na 16 oddelkov, 
e) 1.5 administrativnega delavca na 16 oddelkov. 
f) 0.5 hišnika na 16 oddelkov. 
g) snažilka na 500/rn2 čistilne površine. 
h) kuharica na 400 malic. 
4. Šolske ekskurzije: 
ena ekskurzija na oddelek osnovne šole in to: 
1.-3. razred območje občine do 20 km v eno smer. 
4. - 8. razred območje SR Slovenije do 120 km v eno smer. 

II. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE 

a) Srednje šolstvo: 

Vzgojnoizobraževalni program se začne izvajati, ko je vanj vključeno 
najmanj 17, v prilagojenem programu najmanj 6 učencev. Izjemoma je 
to število manjše v manjšinskem šolstvu. 

Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela, obsegajo v 
skladu, 2 določ ili ZUI teoretični in praktični pouk in sicer največ 32 ur 
na teden in največ 1.200 ur na leto. 

Kadar je zaradi števila udeležencev izobraževanja in zaradi pogojev 
izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa treba vzgojnoizobraže- 
valno delo organizirati v več oddelkih ali skupinah, mora biti število 
udeležencev izobraževanja naslednje: 

- Prvi razred 17 učencev, če sta dva oddelka 1. razreda, mora imeti 
vsak po 30 učencev, od vštetega 2. razreda dalje se število oddelkov 
določ i tako, da se število učencev posameznega razreda deli s 35, 

- pri praktičnem pouku ročne obdelave materiala se oddelek deM na 
skupine z najmanj 12, pri delu na obdelovalnih strojih, pri specifičnih 
meritvah in pri delu s pacienti pa z najmanj 8 učenci. 

- v prilagojenem programu je v oddelku od 6 do 15 učencev, pri 
praktičnem pouku pa od 6 do 8, 

v skupini je lahko tudi manj učencev, če tako določa predpis. 
Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost vzgojnoizobraževalnega 

dela v okviru 42-urnega delovnega tedna: 
1. Tedenska obveznost neposrednega vzgojnoizobraževalnega 

dela pedagoških delavcev: 
- 23 ur za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih 

predmetov z visoko izobrazbo; 
- 30 ur za uč itelje praktičnega pouka z višjo izobrazbo: 
- 35 ur za delavce z višjo izobrazbo, ki organizirajo proizvodno delo 

in delovno prakso: 
- 35 ur za laborante s srednjo izobrazbo. 
2. Drugi delavci: 
- en knjižničarski delavec z visoko izobrazbo na 8.000 enot knjižni- 

čarskega gradiva. Za vsakih 1.000 enot več ali manj se upošteva 0,1 
delavca več ali manj: 

- snažilka na 500 m2 čistilne površine; 
- vodilni, administrativni in tehnični delavci 22% od osebnega do- 

hodka pedagoških delavcev. 
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b) Domovi za učence srednjih šol 
Program vzgojne dejavnosti v domovih za učence srednjih šol opre- 

deljujejo standardi in normativi: 
1. Standardi: 
Izhajajo iz obveznih in dogovorjenih dejavnosti v obsegu, ki ga 

predpisuje okvirni vzgojni program, zakon in na podlagi zakona spre- 
jeti izvršilni predpisi za to področje. 

Vzgojno delo opravljajo vzgojitelji z višjo izobrazbo. 
2. Normativi: 
A. V dijaških domovih: 
a) število učencev v vzgojni 6kupini: 30 
b) neposredno vzgojno delo vzgojiteljev v okviru 42-urnega delov- 

nega tedna: 30 ur 
c) Vodilni administrativni in tehnični delavci: 18% neposrednega 

dela vzgojiteljev 
d) dežurstvo, če ga opravljajo vzgojitelji po programu doma: 
- ob nedeljah in praznikih (od 5. do 22. ure) v domovih in disolcira- 

nih enotah z do 5 vzgojnih s-upin 1/2 vrednosti neposrednega vzgoj- 
nega dela na uro z dodatkom 50 50 %, v domovih in dislociranih 
enotah s 6 in več vzgojnih skupin 1/3 vrednosti ure neposrednega 
vzgojnega dela na uro z dodatkom 50%, 

- v nočnem času (od 22. ure do 5. ure) 1/3 vrednosti ure neposre- 
dnega vzgojnega dela na uro kot dodatek na nočno delo. 

B. V domovih zavodov za izobraževanje in uspodabljanje mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju: 

a) število učencev v oddelku - vzgojni skupini: 12 do 15, 
b) neposredno vzgojno delo vzgojiteljev v okviru 42-urnega delov- 

nega tedna 30 ur, pri čemer se vračunajo v domovih za vedenjsko in 
osebnostno motene mladostnike 3 vzgojitelji, v drugih domovih pa 1,3 
vzgojitelja na oddelek - vzgojno skupino, 

c) ravnatelj na 16 oddelkov, 
d) 1,5 administrativnega delavca na 16 oddelkov, 
e) 0,5 hišnika na 16 oddelkov, 
f) snažilka na 500 mčistilne površine, 
g) kuharica na 400 malic. 

c) Visoko šolstvo: 
Vzgojnoizobraževalni program se začne izvajati, ko j^vanj vključeno 

najmanj 30 študentov 
Izjemoma je to število manjše pri programih izjemnega nacionalnega 

pomena. 
Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela obsegajo, v 

skladu z določ ili ZUI teoretični in praktični pouk ter seminarsko delo 

največ 30 ur na teden in največ 900 ur na leto (predavanja, vaje, 
seminarji). 

Kadar je zaradi števila udeležencev izobraževanja in zaradi pogojev 
izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa treba vzgojnoizobraže- 
valno delo organizirati v več oddelkih ali skupinah, mora biti število 
študentov naslednje: 

- pri predavanjih najmanj 100, v zadnji skupini pa najmanj 66 štu- 
dentov, 

- pri teoretskih vajah in seminarjih najmanj 30, v zadnji skupini pa 
najmanj 15 študentov, 

- pri eksperimentalnih jvajah najmanj 20, v zadnji skupini pa naj- 
manj 10 študentov, 

- pri eksperimentalnih vajah, kjer bo treba zagotoviti izvajanje po- 
sebnih varnostnih ukrepov, najmanj 5 študetnov v skupini, če tako 
določa predpis pa tudi manj. 
Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost vzgojnoizobraževalnega 
dela v okviru 42- urnega delovnega tedna: 

Vzgojnoizobraževalno delo opravljajo delavci z nazivi iz ZUI. 
1. Tedenska obveznost neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela 

pedagoških delavcev: 
- 11 ur za visokošolskega uč itelja z doktorjem znanosti in asistente 

splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov z magisteri- 
jem, ki opravljajo obvezno raziskovalno ali umetniško delo v skladu z 
ustanovitvenim aktom, statutom raziskovalnim programom in hkrati 
delovnim načrtom visokošolske izobraževalne organizacije, 

- 16 ur za visokošolske uč itelje in asistente z visoko izobrazbo, ki ne 
opravljajo raziskovalnega oz. umetniškega dela 

- 25 ur za uč itelje in sodelavce praktičnega pouka in vešč in z visoko 
izobrazbo in z nazivom po statutu visokošolske vzgojnoizobraževalne 
organizacije, ter za tehnične in strokovne delavce s srednjo izobrazbo, 

2. Drugi delavci: 
- en knjižničarski delavec z višjo izobrazbo na 8.000 enot knjižničar- 

skega gradiva. Za vsakih 1.000 enot več ali manj še 0,1 delavca več  ali 
manj, 

- snažilka na 500 m2 č istilne površine, 
- upravno-administrativni in pomočni tehnični delavci 14% od 

osebnega dohodka delavcev, navedenih pod 1. in 2. 

d) Domovi visokih šol 

Sredstva za interesne dejavnosti v domovih visokih šol se oblikujejo 
na osnovi programov, ki jih sprejmejo Sveti domov po predhodni 
uskladitvi v Svetu univerze in števila stanovalcev v študentskem domu, 
ter z upoštevanjem dodatnih stroškov. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
(Ur. 1. SRS št. 1-2/80) določa, da uporabniki in izvajalci oblikujejo 
skupne osnove politike vzgoje in izobraževanja s potrebami družbe- 
nega razvoja. V ta namen med drugim oblikujejo tudi enotne osnove 
standardov in normativov za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejav- 
nosti. S standardi opredelijo potreben obseg, vrsto in zahtevnost 
vzgojnoizobraževalnega dela, število učencev in študentov v oddelkih 
in učnih skupinah pri posameznih oblikah vzgojnoizobraževalnega 
dela ter druge pogoje za opravljanje programov storitev. 

Z normativi se v skaldu s standardi določajo količ ina, vrsta in 
zahtevnost dela ter drugi pogoji za opravljanje vzgojnoizobraževal- 
nega dela. 

Enotne osnove standardov in normativov so podlaga uporabnikom 
in izvajalcem v izobraževalnih skupnostih (OIS, PIS in ISS), da obliku- 
jejo svoje standarde in normative za opravljanje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti. i 

I. Osnovno izobraževanje: 
A. Zagotovljeni program 
1. Zagotovljeni program osnovnega izobraževanja opredeljuje 14. 

č len Zakona o osnovni šoli in obsega: - obvezni, predmetnik in učni 
načrt osnovne šole, na podlagi katerega se vsem občanom v SR 
Sloveniji zagotavlja uresničevanje pravice do osnovnega šolanja. 

- šolske ekskurzije 
- prevozi učencev v skladu z zakonom 
- bivanje učencev v domovih ali pri družinah 
2. Osnova za opredelitev števila učencev v oddelkih in skupinah je 

Zakon o osnovni šoli (48. č len) v prihodnih določbah zakon določa, da 
mora biti določ ilo o maksimalnem številu učencev v oddelku 32 dose- 
ženo najpozneje v šolskem letu 1984/85 t. j. na koncu srednjeročnega 
obdobja. V zagotovljenem programu se bo zato upoštevala postopnost 
20% oddelkov letno z 32 učenci v oddelku. Najnižje število učencev v 
č istem oddelku je lahko 16, izjemoma pa je to število nižje v šolah z 
italijanskimi učnim jezikom in v šolah na obmejnem in hribovitem 
območju. Ta izjema se je upoštevala tudi doslej. V kolikor te izjeme ne 
bi upoštevali, bi manjše šole, zlasti podružnične, na teh območjih 
morali ukinjati, kar pa ni sprejemljivo. 

3. Normativi za obseg dela v okviru 42-urnega delovnega tedna se v 
primerjavi z dosedanjimi standardi in normativi ne spreminjajo. Obseg 

neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela pedagoških delavcev do- 
loča 14. č len Zakona o osnovni šoli. Število delavcev za opravljanje 
neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela se določ i tako, da se te- 
densko število ur po predmetniku deli z 20 urno obveznostjo. 

4. Ekskurzije so sestavni del zagotovljenega programa. V program 
se vračuna ena ekskurzija na oddelek in sicer od 1.-3. razreda v 
območju občine do največ 20 km v eno smer, od 4.-8. razreda v 
območju SR Slovenije do največ 120 km v eno smer. 

B. Osnovno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

Standardi za organizacije za izobraževanje in usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnajmi v telesnem in duševnem razvoju določajo 
obseg, vrsto in zahtevnost vzgojnoizobraževalnega dela: 

- v osnovni šoli slušno, na vidu in telesno prizadete ter za vedenjsko 
in osebnostno motene otroke (pouk po predmetniku dopolnilni in 
dodatni pouk. prostovoljne dejavnosti, razredne ure, ekskurzije), 

- v osnovni šoli za odrasle vedenjsko in osebnostno motene mla- 
dostnike (pouk po predmetniku), 

- za podaljšano bivanje učencev osnovne šole (program), 
- za delovno usposabljanje težje duševno prizadetih otrok (program 

poldnevnega in celodnevnega delovnega usposabljanja), 
- za domsko vzgojo v domovih za vedenjsko in osebnostno motene 

otroke in mladostnike ter v domovih za slušno, na vidu in telesno 
prizadete otroke (program), 

- za strokovno psihološko, socialno in mobilno tiflo in surdo spe- 
cialno pedagoško službo (program). 

Iz programa je izpadla mala šola, ki je po zakonu obveznost skupno- 
sti otroškega varstva. 

Pri normativih se naprem dosedaj veljavnim spreminjajo normativni 
za delavce pod c, d. e, f, g in h (n strani 3) tako, da so analogni 
normativom za te delavce v osnovnih šolah pod I. A. 

Novi so normativi za ekskurzije, kjer je upoštevana ena ekskurzija na 
oddelek osnovne šole. 

II. Usmerjeno izobraževanje 
a) Srednje šolstvo: 
Začetek Izvajanja vzgojnolzobraževalnlh programov, v skladu z 2. 

alineo 1. odst. 128. č lena Zakona o usmerjenem izobraževanju pristojni 
republiški upravni organ v postopku verifikacije ugotovi, če izobraže- 
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valna organizacija izpolnjuje pogoje za začetek dela, med temi pogoji 
pa je tudi minimalno število udeležencev izobraževanja, vključenih v 
posamezne vzgojno-izobraževalne programe. To minimalno število 
določ i PIS, glede na predlagane enotne osnove pa naj bi ne bilo 
manjše od 17, v prilagojenem programu pa 6 učencev. 

PIS lahko sporazumno z ustanoviteljem v manjšinskem šolstvu v 
srednjem usmerjenem izobraževanju izjemoma dovoli začetek izvaja- 
nja programa, tudi če je vanj vključeno manj kot 17 učencev. 

Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela. Trajanje izo- 
braževanja je določeno s 55. in 56. č lenom zakona, tako da program 
srednjega izobraževanja od 2 do 4 let, nadaljevalni program pa največ 
2 leti. 

Po 82. členu zakona je zgornja meja obsega dela in sodelovanja 
udeležencev usmerjenega izobraževanja v organiziranme vzgojnoizo- 
braževalnem delu 44 tednov v letu in 42 ur na teden, torej lahko to delo 
po programih obsega največ  toliko in ga PIS s standardi in normativi in 
v skladu z oblikami tega dela iz 80 člena zakona o vzgojnoizobraževal- 
nih programih lahko tudi določ ijo. 

S tem je s predlogom enotnih osnov določen zgornji tedenski in letni 
obseg vzgojnoizobraževalnega dela in obenem njihovo razmerje do 
ostalih, prav tako maksimalno programiranih oblik tega dela. Te so. po 
80. členu zakona, zlasti: proizvodno delo, delovnapraksa, razne oblike 
mentorstva, ter raznovrstne oblike interesnih dejavnosti. 

Po določ ilu 86. č lena zakona razporeja izobraževalna organizacija 
zaradi smotrnega in uč inkovitega dela udeležence izobraževanja v 
oddelke po normativih, ki jih v skaldu z enotnimi osnovami določ ijo 
uporabniki in izvajalci v PIS, pri čemer upoštevajo pedagoška načela in 
posebnosti organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela po programih 
na svojem področ ju. Predlog enotnih osnov zato določa najmanjše 
število uedležencev, ki jih mora imeti oddelek Glede na določ ilo 42. 
č lena zakona, ki ureja prilagoditev vzgojnoizobraževainih programov 
za potrebo izobraževanja mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju in invalidnih oseb, so s predlogom enotnih osnov 
določena tudi najmanjša števiia v skupinah za te udeležence izobraže- 
vanja na srednji stopnji. 

Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost dela za izvedbo vzgojnoi- 
zobraževainih programov v okviru 42-urnega delovnega tedna za 
pedagoške in druge delavce: 

Vzgojnoizobraževalno delo opravljajo delavci, ki imajo strokovno 
izobrazbo iz VI. poglavlja zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Tedensko obveznost neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela 
pedagoških delvcev v okviru oblik teoretičnega in praktičnega pouka 
je v osnutku enotnih osnov določena v skladu s 195. in 196. č lenom 
zakona o usmejenem izobraževanju, s tem, da enotne osnove izhajajo 
iz zgornje meje obveznosti po zakonu. Laboranti so upoštevani med 
delavci, ki organizirajo proizvodno delo in delovno prakso. 

b) Domovi za učence srednjih šol: 
1. Standardi, s katerimi je opredeljen program vzgojne dejavnosti v 

domovih za učence srednjih šol, izhajajo iz obravznih in dogovorjenih 
dejavnosti v obsegu, ki ga predpisuje okvirni vzgojni program, Zakon o 
usmerjenem izobražeanju in izvršilni predpisi za to področ je. 

Vzgojno dejanost v domovih za učence srednjih šol opravljajo de- 
lavci, ki imajo najmanj višjo storkovno izobrazbo in izpolnjujejo druge 
pogoje iz VI. poglavja Zakona o usmerjenem izobraževanju. 

Tedenska obveznost neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela 
vzgojiteljev je določena v skladu s 195. členom ZUI Normativ 30 
učencev v vzgojni skupini je bil uveljavljen že s sedanjimi standardi in 
ga določa tudi okvirni vzgojni program 

Pri normativih pod 2. B se spremenijo normativi pod e, d, a, f, in g 
nastr. 5 tako, da so enaki normarivom za te delavce v domovih organi- 
zacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju - osnovnih šolah. 

c) Visoko šolstvo: 
Začetek izvajanja vzgojnoizobraževainih programov. V skladu z 2. 

alineo 1. odst. 128. č lena zakona o usmerjenem izobraževanju pristojni 
republiški upravni organ v postopku verifikacije ugotovi, če izobraže- 
valna organizacija izpolnjuje pogoje za začetek dela: med temi pogoji 
pa je tudi minimalno število udeležencev izobraževanja, vključenih v 
posamezne vzgojnoizobraževalne programe. To minimalno število do- 

loč i PIS. glede na predlagane enotne osnove pa naj bi ne bilo manjše 
od 30. To število pa je izjemoma lahko tudi manjše v primeru vzgojnoi- 
zobraževainih programov, ki imajo izjemen nacionalni pomen toda le 
po predlaganem dogovoru med PIS, ISS in ustanoviteljem visokošol- 
ske temeljne oziroma delovne organizacije. 

Za tako izjemno obravnavanje bi prišli v poštev predvsem programi 
tako imenovanih nacionalnih ved (slavistične vede in vede, ki se 
ukvarjajo z ancionalno preteklostjo in kulturo v širšem smislu). 

Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela. Trajanje izo- 
braževanja je določeno s 55. in 56. členom zakona, tako da traja 
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe največ 2 leti, visoke 
strokovne izobrazbe največ 4 leta oziroma največ  2 leti, če je program 
oblikovan kot nadaljevanje programa za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe. Izobraževanje za pridobitev magisterija traja največ  2 leti. 

Po 82. členu zakona je zgornja meja obsega dela in sodelovanja 
udeležencev usmerjenega izobraževanja v organiziranem vzgojnoizo- 
braževalnem delu 44 tednov v letu in 42 ur na teden, torej lahko to delo 
po programih obsega največ  toliko in ga PIS s standardi in normativi in 
v skaldu z oblikami tega dela iz 80. č lena zakona v vzgojnoizobraževai- 
nih programih lahko tudi določ ijo. 

V skladu z 82. členom zakona pa predlog enotnih osnov v okviru 
zgoraj navedenega maksimalnega obsega organiziranega dela po- 
drobneje opredeljuje le največ ji možni obseg teoretičnega in praktič- 
nega pouka ter seminarskega dela, kar pomeni standardne oblike 
izobraževanja v obliki predavanj, vaj in seminarjev oziroma ustrezne 
oblike dela. 

S tem je s predlogom enotnih osnov določen samo zgornji tedenski 
in letni obseg navedenih treh oblik vzgojnoizobraževalnega dela in 
obenem njihovo razmerje do ostalih, prav tako maksimalno programi- 
ranih oblik tega dela. Te so, po 80. č lenu zakona, zlasti: proizvodno 
delo. delovna praksa, preverjanje znanja, razne oblike mentorstva, 
individualnega študija in pomoči pri njem, uvajanje v strokovno in 
raziskovalno delo ter raznovrstne oblike interesnih oz. obštudijskih 
dejavnosti na področju samoupravljanja, kulture, znanosti, tehnične 
kulture, telesne kulture in rekreacije, SLO in DSZ ipd. Standardiziranje 
in normiranje teh oblik je v okviru zakonosko določenega obsega in 
glede na specifične potrebe in zahteve študijskih področ ij naloga 
uporabnikov in izvajalcev v PIS. Te standardizirane oblike bodo morale 
biti prav tako sestavni del vzgojnoizobraževalnega programa, kot so 
sedaj predavanja, seminarji in vaje. Spremembo predstavlja tudi pro- 
gramiranje tako b imenovana "Obštudijske dejavnosti« študentov v 
VTO. 

Po določilu 86. člena zakona razporeja izobraževalna organizacija 
zaradi smotrnega in uč inkovitega dela udeležence izobraževanja v 
delovne oziroma učne skupine po normativih, ki jih v skladu z enotnimi 
osnovami določ ijo uporabniki in izvajalci v PIS, pri čemer upoštevajo 
pedagoška načela in posebnosti organiziranega vzgojnoizobraževal- 
nega dela po programih na svojem področ ju. Predlog enotnih osnov 
zato določa najmanjše število udeležencev, ki jih mora imeti skupina, 
kadar je zaradištevila udeležencev treba organizirati vzporedno izvaja- 
nje vzgojnoizobraževalnega dela. 

Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost dela za izvedbo vzgojnoi- 
zobraževainih programov v okviru 42-urnega delovnega tedna za 
pedagoške in druge delavce: 

Vzgojnoizobraževalno delo opravljajo delavci, ki imajo strokovno 
izobrazbo oz. nazive in izpolnjujejo druge pogoje iz VI. poglavja za- 
kona o usmerjenem izobraževanju. 

Tedensko obveznost neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela 
pedagoških delavcev v okviru oblik teoretičnega in praktičnega pouka 
in seminarskega dela iz prejšnjega poglavja je v osnutku enotnih osnov 
določena v skladu s 195. in 196. č lenom zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, s tem, da enotne osnove izhaajjo iz zgornje meje obveznosti 
po zakonu. 

Učitelji praktičnega pouka in vešč in (2. odst. 181. č l. ZUI) ter sode- 
lavci praktičnega pouka in tehnični ter strokovni delavci (laboranti) so 
glede učne obveznosti upoštevani kot delavci pri praktičnem pouku in 
delavci, ki organizirajo proizvodno delo. 

Drugi delavci so knjižničarski delavci, upravnoadministrativni de- 
lavci. pomožni tehnični delavci in č istilke. 

PRILOGA III. 

ENOTNE OSNOVE MERIL " 

za vrednotenje programov storitev izobraževanja v 

obdobju 1981-1985    

Ceno oziroma povračilo za izvajanje vzgojnoizobraževainih progra- '• OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 
mov osnovnega in usmerjenega izobraževanja, opredeljenih z enot- A. Zagotovljeni program, 
nimi osnovami standardov in normativov, določamo z naslednjimi 1. Enota storitve je oddelek, ki vključuje. 
merilj. a) materialne stroške: 

- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 
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VARIANTA: 
- se vračunajo po normativih potroškov 
b) amortizacijo: 
- po minimalnih zakonskih stopnjah na podlagi prostorskih norma- 

tivov 
c) sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 

benih potreb in drugih obveznosti: 
- 11,4 odstotka od sredstev za osebne dohodke 
č) sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- osebni dohodek v višini 4.473 din na PND 
- skupna poraba 4.912 din na delavca 
d) sredstva rezerv: 
- 1,5 odstotka od sredstev pod c) in č ) 
e) sredstva plačilnega prometa: 
- 0,2 odstotkov od sredstev pod c), č ) in d) 
2. Povrač ilo za prevoze učencev se vračuna po dejanskih stroških. 
3. Povrač ilo za bivanje učencev pri družinah se vračuna po dejanskih 

stroških. 
4. Povračilo za ekskurzije se vračuna v višini 40 odstotkov cene 

kilometra avtobusnega prevoza. 
B. Program osnovnega izobraževanja in usposabljanja otrok in mla- 

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
1. Enota storitve jo oddelek, ki vključuje: 
a) materialne stroške: 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 

VARIANTA: 
- se vračunajo po normativih potroškov 
b) sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 

benih potreb in drugih obveznosti: 
- 11,4 odstotka od sredstev za osebne dohodke 
c) sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- osebni dohodki 4.534 din na PND 
- skupna poraba 5.147 din na delavca 
č) sredstva rezerv: 
- 1,5 odstotka od sredstev pod b) in c) 
d) sredstva plačilnega prometa: 
- 0,2 odstotka od sredstev pod b), c) in č ). 
2 Povrač ilo za ekskurzije se vračuna v višini 40 odstotkov cene 

kilometra avtobusnega prevoza. 
3. Povrač ilo za najemnino šolam, ki nimajo lastnih prostorov, se 

vračuna po dejanskih stroških. 
4. Amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah za 

osnovna sredstva, ki služijo izključno vzgojnoizobraževalni dejavnosti, 
s stanjem na dan 31. decembra 

VARIANTA: 
- amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah, na 

podlagi prostorskih normativov 
II. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE 

a) Srednje šolstvo 
1. Enota storitve je oddelek, ki vključuje: 
a) materialne stroške: 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 za družbo- 

slovne, pedagoške in ekonomske VIO 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 za tehnične 

in zdravstvene VIO 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 organizacij 

za usposabljanje 
VARIANTA: 

- se vračunajo po normativih potroškov 
b) sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 

benih potreb in drugih obveznosti in izdatkov: 
- 11,4 odstotka od sredstev za osebne dohodke: 
c)sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- osebni dohodki 4.534 din na PND 
- skupna poraba 5.147 din na delavca 
č) sredstva rezerv: 
- 1,5 odstotka od sredstev pod b) in c): 
d)sredstva plač ilnega prometa: 
- 0,2 odstotka od sredstev pod b), c) in č); 
2. Amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah za 

osnovna sredstva, ki služijo izključno vzgojnoizobraževalni dejavnosti, 
s stanjem na dan 31. decembra. 
VARIANTA: 

- amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah, na 
podlagi prostorskih normativov 

3. Povračilo za najemnine' šolam, ki nimajo lastnih prostorov, se 
vračuna po dejanskih stroških 

b) Domovi za učence srednjih šol 

1. Enota storitve je oddelek (vzgojna skupina), ki vključuje: 
a) materialne stroške: 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 

VARIANTA: 
- se vračunajo po normativih potroškov 
b) sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 

benih potreb in drugih obveznosti in izdatkov: 
- 11,4 odstotka od sredstev za osebne dohodke; 
c) sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- osebni dohodki v višini 4.534 din na PND 
- skupna poraba 5.147 din na delavca 
č) sredstva rezerv: 
- 1,5 odstotka pod b) in c); 
d) sredstva plačilnega prometa: 
- 0,2 odstotka od sredstev pod b), c) in č); 
2. Amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah za 

osnovna sredstva, ki služijo izključno vzgojni dejavnosti, s stanjem na 
dan 31. decembra. 

VARIANTA: 
- amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah, na 

podlagi prostorskih normativov 
3. Povračilo za investicijsko vzdrževanje dijaških domov zagotovlje- 

nih pred letom 1977, se vračuna v višini 24% od sredstev za amortiza- 
cijo. 
C. Visoko šolstvo: 

1. Enota storitve je: 
- študijski program višješolskega izobraževanja 
- študijski program visokošolskega izobraževanja 
- programi študija ob delu pedagoških delavcev na pedagoških 

usmeritvah 
Enota storitve - študijski program - vključuje: 
a) Materialne stroške: 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 za družbo- 

slovne VTO oz. VDO 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 za te- 

hnične, agronomske in zdravstvene VTO oz. VDO 
- v višini vračunani v ceno na enoto storitve za leto 1979 za umetni- 

ške in telesnokulturne VTO oz. VDO 
VARIANTA: 
- se vračunajo po normativih potroškov 
b) Sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 

benih potreb in drugih obveznosti: 
- 11,4% od sredstev za osebne dohodke, 
c) Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- osebni dohodki v višini 4.534,- din na PND 
- skupna poraba v višini 5.147,- din na delavca 
č) Sredstva rezerv: 
- 1,5% od sredstev pod b), in c) 
d) Sredstva plač ilnega prometa: 
- 0.2% od sredstev pod b), c) in č) 
2. Amortizacija: 
- Amortizacija nepremičnin, ki služi izključno za izvajanje vzgojnoi- 

zobraževalnega procesa in se vračuna po minimalnih zakonskih stop- 
njah po stanju na dan 31. decembra. 

- Amortizacijo opreme se vračuna po minimalnih zakonskih stop- 
njah, po stanju na dan 31. decembra. Povračilo za tako ugotovljeno 
amortizacijo opreme se vzgojnoizobraževalni organizaciji prizna v 
enakem deležu, kot je delež prihodka Izobraževalne skupnosti v skup- 
nem prihodku vzgojnoizobraževalne organizacije v pretečenem letu 
(po zaključnem računu). 

VARIANTA: amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stop- 
njah na podlagi prostorskih normativov 

3. Študijski programi magistrskega in doktorskega študija (spe- 
cializacija). 

Programi se vrednotijo po »Merilih za oblikovanje cene storitve po 
programih podiplomskega študija«, ki sta jih sprejeli Raziskovalna in 
Izobraževalna skupnost Slovenije v letu 1978 kot skupna merila. 

4. Skupni programi VTO oziroma VDO: 
- skupne naloge, ki zagotavljajo enoten sistem dela visokošolskih 

temeljnih in delovnih organizacij - Univerzi. 
- Programi obštudijske dejavnosti študentov na VTO oz. VDO. 
VTO oziroma VDO se vsako leto medsebojno sporazumejo, kolikšen 

del prihodka bodo združevali za realizacijo obeh navedenih progra- 
mov. Izhodišča za sporazumevanje so sredstva, združena v letu 1979 za 
te dejavnosti. 

5. Programi dela posebnih enot: 
- Povrač ilo za delo posebnih enot se vračuna v višini povrač ila v letu 

1979. 
6. Povrač ilo za najemnine VTO oziroma VDO, ki nimajo lastnih 

telovadnic, se vračuna po dejanskih stroških. 
D. Domovi visokih šol 

Enota storitve je program interesnih dejavnosti, ki vključuje: 
a) materialne stroške: 
- 16% od sredstev amortizacije pod b) za investicijsko vzdrževanje 

starih objektov, ki so zgrajeni do leta 1977 
- 4% od sredstev amortizacije Študentskega centra v Ljubljani za 

vzdrževanje objekta telovadnice v Ljubljani 
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- 7% od sredstev amortizacije Študentskih domov v Mariboru za - osnovnih sredstev po minimalnih zakonskih stopnjah na dan 31. 
vzdrževanje objekta telovadnice v Mariboru decembra. M.ih b) amortizacijo: VARIANTA: amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stop- njah. na podlagi prostorskih normativov. 

Zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
določa, da se udeleženci v svobodni menjavi dela samoupravno dogo- 
vorijo o višini povrač ila za opravljen program storitev oz. za ceno 
posamične storitve. 

Višino povrač il za izvajanje programov storitev oz. za enote storitev, 
na podlagi enotnih osnov standardov in normativov, določamo z enot- 
nimi osnovami meril. 

Enota storitve v osnovnem in srednjem usmerjenem izobraževanju je 
oddelek 

Enota storitve v visokem šolstvu je študijski program. 
1. Enotne osnove meril vključujejo: 
a) materialne stroške v višini, vračunani v ceno na enoto storitve za 

leto 1979 
Dejanski materialni stroški v vzgojnoizobraževalnih organizacijah so 

znatno višji od vračunanih na enoto storitve v letu 1979, zato predstav- 
ljajo stroški v enotnih osnovah meril minimalni obseg sredstev za kritje 
materialnih stroškov. 

Za vzgojnoizobraževalne organizacije usmerjenega izobraževanja se 
materialni stroški vračunajo glede na njihovo razvrstitev v kategorije: 

a) srednje šolstvo: 
- družboslovne, pedagoške in ekonomske VIO 
- tehnične in zdravstvene VIO 
- organizacije za usposabljanje 
b) visoko šolstvo: 
- družboslovne VTO oz. VDO 
- tehnične, agronomske in zdravstvene VTO oz. VDO 
- umetniške in telesnokulturne VTO oz. VDO 
Razvrstitev vzgojnoizobraževalnih organizacij v zgoraj navedene ka- 

tegorije narekujejo različne zahtevnosti in obseg njihovih programov. 
Kot varianta je v delovnem gradivu predlagana možnost, da se 

materialni stroški vračunajo v ceno na enoto storitve po normativih 
potroškov (n. pr. električna energija, ogrevanje, vodarina). Ugotoviti je 
potrebno naturalne kazalce potroškov glede na normirane površine 
šolskega prostora, ki jih vzgojnoizobraževalne organizacije ovredno- 
tijo po cenah, po katerih so jih plačale v letu 1979. 

b) Amortizacijo osnovnih sredstev po minimalnih zakonskih stop- 
njah in na podlagi prostorskih normativov za zagotovljeni program, za 
vse ostale programe pa po minimalnih zakonskih stopnjah na 31. 
decembra. V visokem šolstvu se amortizacija opreme obračuna po 
minimalnih zakonskih stopnjah na dan 31. decembra, v povračilo pa se 

vračuna le v deležu, ki je enak deležu prihodka ISS v skupnem pri- 
hodku VTO oz. VDO. 

Kot varianta je delovnem gradivu predlagana možnost, da se amorti- 
zacija vračuna v ceno na enoto storitve po minimalnih zakonskih 
stopnjah na podlagi prostorskih normativov. Vrednost osnovnih sred- 
stev se določ i na podlagi normiranih površin na učenca oz. študenta 
po normalnih cenah. 

V tem primeru odpade povračilo za najemnino šolam, ki nimajo 
lastnih prostorov. 

c Sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih druž- 
benih potreb in drugih obveznosti vračunavamo v višini 11.4% od 
sredstev za osebne dohodke, kar je enako dosedanjemu odstotku. 

Isto velja tudi za sredstva rezerv in sredstva plačilnega prometa. 
č) Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
- Osebni dohodki se v ceno storitve vračunajo po metodologiji 

izračunavanja PND s tem. da se upošteva: za delavce brez poklicne 
izobrazbe 100 točk. s poklicno izobrazbo 181 točk, s srednjo izobrazbo 
213 točk. z višjo izobrazbo 250 točk, z visoko 313 točk. z magisterijem 
338 točk in z doktoratom znanosti 375 točk. 

Pri tej metodologiji je vračunan v ceno storitve PND 3.700 din za 
zagotovljeni program, v cenah storitev vseh ostalih programov pa PND 
4.534 din. kolikor je bilo doseženo v letu 1979. 

- Sredstva za skupno porabo se v ceno storitve vračunajo v višini 
vračunanih zneskov v letu 1979 in sicer za zagotovljeni program 
osnovnega izobraževanja 4.070 din na delavca, za vse ostale programe 
pa 5.147 din na delavca. S temi sredstvi se zagotavlja izplačilo regresa 
za letni oddih in stroški prehrane. 

2. Zakon o osnovni šoli določa, da so ekskurzije učencev obvezni 
del vzgojnoizobraževalnega programa. Zato so vključene v zagotov- 
ljeni program, v povrač ilo pa se vračuna 40% cene kilometra avtobu- 
snega prevoza t. j. razlika med polno in z družbenim dogovorom že 
regresirano ceno. 

3. Povračilo za investicijsko vzdrževanje domov za učence srednjih 
šol in študente, zgrajenih pred letom 1977 t. j. do pričetka gradenj 
domov za učence in študente na podlagi družbenega dogovora, se 
vračuna v višini 24% od sredstev amortizacije dijaških domov in 16% 
od sredstev amortizacije študentskih domov. S tem povračilom se 
delno krijejo nesorazmerno visoki stroški investicijskega vzdrževanja 
starih domov, hkrati pa to omogoča nižje stanarine oz. oskrbne stroške 
učencev oz. študentov. 

Odbor podpisnikov družbenega dogovora o nalogah podpisnikov pri združevanju sredstev za 
gradnjo domov v obdobju 1981-1985 

PROGRAM GRADE 

v obdobju "1981-198  

1. Dom učencev gostinskega šolskega centra v 
Izoli, novogradnja 240 ležišč , Dom delu|e v 
sestavu šole v skrajno neugodnih pogojih 
šolske uč ilnice služijo tudi kot domski prostor. 
Dijakinje bivajo zaradi premajhnih kapacitet 
doma v počitniškem domu in v turističnih 
sobah 

2. Dom učencev tehniške kemijske šole v Rušah, 
novogradnja 240 ležišč Dom deluje v šolski 
stavbi, kjer prostori šole služijo tudi potrebam 
doma. Razen spalnic dom nima svojih 
prostorov. Zato sta tako šola kot dom povsem 
utesnjena in je gradnja novega doma nujno 
potrebna. 

3. Dom za srednje medicinske sestre Ljubljana. 
Novogradnja 240 ležišč . V letu 1977 je bil v prvi 
fazi zgrajen dom s kapaciteto 240 ležišč , kar je 
pomenilo le polovico načrtovanih kapacitet. 
Na skupni lokaciji je predvidena tudi gradnja 
šolskega centra za 1.000 učenk. 

4. Študentski dom Kranj. Novogradnja 140 ležišč . 
Dom je bil načrtovan v okviru dopolnilnega 
programa gradenj domov v letu 1980 v sklopu 
študentskih domov Univerze v Mariboru. 
Študenti Visoke šole za organizacijo dela v 
Kranju praktično nimajo bivalnih pogojev v 
času študija, zato je novogradnja povsem 
utemeljena. 

Vrednost 
(planske cene 

1979-v din 

39.530.000 

39,530.000 

39.530.000 

27,658.000 

5. Dijaški dom Črnomelj. Adaptacija. Dom je bil 
zgrajen 1954 leta. Nujno bi bilo potrebno 
obnoviti stavbno pohištvo in inštalacije, pa 
tudi pretežni del strehe, saj je izvedena kot 
terasa, zato zamaka ob vsakem deževju ali 
odjugi. Voda teče v spalnice in uč ilnice. 

6. Dom izobraževalnega centra Domžale. 
Adaptacija. Adaptirati bi bilo potrebno pritlič je 
in kletne prostore, saj ni v domu prostorov za 
dnevno bivanje učencev (interesne dejavnosti) 
pralnice z likalnico in sušilnico, S to adaptacijo 
bi bil dom v celoti usposobljen za sodobno 
vzgojno delo. 

7. Izobraževalni center ZSMS v Bohinju. 
Novogradnja 150 ležišč . Dom je bil že 
načrtovan v dopolnilnem programu gradenj 
domov. V okviru izobraževalnega centra ZSMS 
se gradi tudi dom s kapaciteto 150 ležišč  za 
potrebe udeležencev družbeno-političnega 
izobraževanja. 

8. Dom Dušana Finžgarja Celje. Adaptacija. Dom 
obiskuje 180 učencev, ki se izobražujejo za 
potrebe gradbeništva/Potreben je temeljite 
obnove instalacij, kakor tudi adaptacije 
prostorov v ustrezne namene za sodobno 
vzgojno dejavnost. 

2.310.000 

2,310.000 

29,623.000 

21,535.000 

36 poročevalec 



9. Študentski dom Ljubljana. Novogradnja 300 
ležišč . Gre za razširitev zmogljivosti 
študentskih domov. V študentskih domovih 
bivajo študenti skoraj iz vseh občin, republik in 
pokrajin, potrebe pa so tudi za podiplomski 
študij in specializacije Dosedanje kapacitete 
domov v Ljubljani zadoščajo le za 25% rednih 
vpisanih študentov. V okviru 300 ležišč  je 
potrebno zagotoviti 50 ležišč  za potrebe 
štipendistov dežel v razvoju, ki študirajo v 
Ljubljani. 

10. Študentski dom v Mariboru Novogradnja, 140 
ležišč . Druga faza gradnje ŠD III. iz programa 
23 domov. Dom je bil načrtovan v okviru 
dopolnilnega programa gradenj domov. 

11. Študentski dom Maribor. Novogradnja, 350 
ležišč . Razvoj Univerze v Mariboru zahteva tudi 
nove kapacitete v študentskih domovih v 
Mariboru, kakor tudi kapacitete za potrebe 
štipendistov dežel v razvoju. Za te namene je v 
okviru te novogradnje načrtovano 50 ležišč . 

12. Dom elektrogospodarskega šolskega centra 
Maribor. Novogradnja 480 ležišč . Dom deluje v 
treh dislociranih objektih, (bivša stanovanjska 
hiša, bivši samostan, bivša sirotišnica). 
Omenjene stavbe so nefunkcionalne, brez 
ustreznih prostorov in z velikimi množičnimi 
spalnicami. 

13. Dom centra strokovnih šol Ljubljana. 
Novogradnja, 480 ležišč . Dom utesnjeno deluje 
v šolski zgradbi. Dom nima prostorov za 
organiziranje interesnih dejavnosti, niti nima 
uč ilnic. Z novogradnjo bi šola pridobila 
dodatne prostore za organiziranje 
učnovzgojnega procesa. 

14. Dom učencev Hrastnik. Novogradnja, 360 
ležišč . Gradnja doma je programirana za 
potrebe učencev v rudarstvu, gradbeništvu, 
kovinsko predelovalni industriji, steklarski in 
kemični industriji. Potreba po novogradnji in 
kapaciteta je usklajena za celotno območje 
Zasavja, prav tako pa je tudi že določena 
lokacija in zagotovljeno komunalno 
opremljeno zemljišče. 

15. Dom učencev poklicne oblač ilne šole Sevnica. 
Adaptacija - dozidava 60 ležišč . Učenke 
oblač ilne šole so predvsem iz oddaljenih 
krajev in so vezane na bivanje v domu, ki pa 
ima na voljo le nekaj za silo urejenih spalnic na 
podstrešju šole. 

16. Študentski dom Ljubljana. Novogradnja 300 
ležiš. 

17. Dom učencev Ravne na Koroškem. 
Novogradnja. 150 ležišč . Izgradnjo doma 
narekujejo potrebe po kadrih za potrebe 
rudarstva in metalurgije. Rudarska šola 
Rudnika Mežica ima dom učencev, ki je 
navadna lesena baraka in ima kapaciteto 30 
ležišč . Izkazane potrebe pa narekujejo večje 
vključevanje mladine v to šolo prav tako pa 
tudi za učence metalurške in kovinarske 
usmeritve. 

18. Dom učencev kmetijske šole Šentjur pri Celju. 
Adaptacija- dozidava. Z adaptacijo in 
dozidavo bi dom imel kapaciteto 150 ležišč . 
Dom deluje v isti stavbi kot šola, vendar pa so 
prostori neustrezni, saj je stavba stara. 

19. Železniški dijaški dom Maribor. Novogradnja, 
120 ležišč . Z razvojem železniškega šolskega 
centra postajajo domske zmogljivosti 
premajhne, zato bi bilo potrebno k 
obstoječemu domu dozidati prostore za 120 
ležišč  s pripadajoč imi ostalimi prostori. 

20. Študentski dom Ljubljana. Novogradnja 300 
ležišč  

21. Dom šolskega centra Radovljica. Novogradnja, 
100 ležišč . V sestavi šolskega centra deluje na 
Bledu gostinska šola, ki izobražuje kadre za 
hotelirstvo. Zmogljivosti doma učencev, ki 
deluje v preurejeni vili, so premajhne, prostori 
pa neustrezni za nastanitev vseh učencev in 
vzgojno dejavnost. 

22. Dom izobraževalnega centra Litostroj - 
dozidava 120 ležišč . Razširjena dejavnost 
izobraževalnega centra in prevelika 
utesnjenost v domu narekujejo prepotrebno 
dozidavo, kajti dom je vse razpoložljive 
prostore spremenil v zasilne spalnice. 

48,382 000 

23,730.000 

56,465.000 

73,385.000 

73,385.000 

57,235.000 

10.110.000 

48,385.000 

29,625.000 

17,945.000 

23,730.000 
48,385.000 

19,780.000 

23,730.000 

23. Dom železniških šol Ljubljana - dozidava, 120 
ležišč . K obstoječemu domu, ki pa ne zadošča 
več  za potrebe izobraževanja kadrov v 
železniškem gospodarstvu, je nujno dozidati 
prostore za 120 ležišč . Lokacija je primerna in 
navezava na obstoječ i dom to dopušča. 

24. Dom učencev šolskega centra v Storah - 
adaptacija in dozidava za 60 ležišč . Dom že 
nekaj let deluje v utesnjenih pogojih. Z 
dozidavo bi pridobili prepotrebne spalnice in 
dnevne prostore. 

25. Dom učencev srednjih šol Ljubljana, 
Gerbičeva. Novogradnja. 480 ležišč . Z 
izgradnjo III. faze gradenj domov na Gerbičevi, 
bi omogoč ili preselitev učencev iz doma Anice 
Černejeve in doma Majde Vrhovnik, ki sta 
dotrajana. Zemljišče je obsežno in primerno za 
gradnjo večjega naselja domov, saj so na tej 
lokaciji že zgrajena dva doma s po 480 ležišč i 
iz programa gradenj 23 domov. 

26. Dom za učence in študente Akademije za 
glasbo Ljubljana. Novogradnja, 120 ležišč . 
Specifika študija glasbe terja ločene domske 
kapacitete za učence in študente, ki študirajo 
glasbo. Dosedanje domske kapacitete ne 
odgovarjajo potrebam, niti namenu. 

27. Študentski dom Maribor. Novogradnja, 350 
ležišč  

28. Dom učencev gradbeništva Maribor dozidava, 
100 ležišč . Dom učencev pri GP Stavbar s 
kapaciteto 96 učencev ne zadošča več  za 
potrebe, ki so načrtovane t. j. 75 učencev letno. 
Za izgradnjo objekta delovna organizacija že 
razpolaga s komunalno opremljenim 
zemljiščem, lokacijsko dokumentacijo in 
projektom. 

29. Študentski dom Ljubljana. Novogradnja, 300 
ležišč  

30. Dom učencev gradbeništva Novo mesto. 
Novogradnja, 90 ležišč  SGP Pionir Novo 
mesto, v sklopu katerega bi dom deloval, 
razpolaga z zemljiščem in vso lokacijsko in 
projektno dokumentacijo. Zagotovljena je tudi 
finančna soudeležba. 

31. Dom učencev gradbeništva Kranj. 
Novogradnja, 90 ležišč . Potrebe izkazuje _ 
Poklicna šola Kranj, ki je vključena v mrežo 
gradbenih šol. Zozirom na programe 
usmerjenega izobraževanja, ki jih bo izvajala in 
glede na število učencev iz drugih področij so 
kapacitete v domu upravičene. 

32. Dom učencev KŠC Rakičan. Adaptacija. 
Stavba doma učencev KŠC Rakičan je stara 40 
let. Nima urejenega ogrevanja, vodovoda, 
medtem ko ima samo tri več je prostore 
namenjene za spalnice. Kapaciteta doma je 90 
učencev. Z adaptacijo bi se razmere bistveno 
uredile in bi dom lahko sprejel tudi učenke iz 
bližnje srednje zdravstvene šole. 

33. Študentski dom Ljubljana. Novogradnja, 300 
ležišč . 

34. Dom učencev v gradbeništvu Maribor. 
Nvogradnja 200 ležišč . Dom za učence bi 
gradil GIP Gradiš, ki že razpolaga z zemljiščem 
in ima pripravljeno vso lokacijsko 
dokumentacijo ter idejni načrt. 

35. Dom KŠC Grm pri Novem mestu. Novogradnja, 
180 ležišč . Kmetijski šolski center Grm se 
preseli na novo lokacijo, kjer so že zgrajeni 
gospodarski objekti, šolske delavnice in 
urejene kmetijske površine. V gradnji so novi 
šolski prostori. Da bi bil center popoln je 
potrebno zgraditi še dijaški dom za 180 
učencev. Center obiskujejo učenci iz celotne 
Slovenije, zato je gradnja doma nujna. 

23,730.000 

10,110.000 

73,385 000 

23,730.000 
56,465,000 

19,780 000 
48,385.000 

17,800.000 

17,800.000 

11,132.000 
48,385.000 

32,945.000 

29,650.000 

SKUPAJ: 
- domovi za učence (novogradnje in dozidave): 
4.060 ležišč  672,715.000 
- domovi za učence-adaptacija: 37,287.000 - dom. za štud. (novogradnje): 2.470 ležišč  429,970.000 
- dom IC ZSMS (novogradnja): 150 ležišč  29,623.000 
Skupaj: 6.680 lež. 1,169.595.000 
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OBRAZLOŽITEV 

Z uresničevanjem programa gradenj domov za učence in študente v 
obdobju 1976-1980. ko se je zgradilo 31 domov oz. 9389 ležišč še ni 
bilo rešeno akutno pomanjkanje domskih potreb za učence in štu- 
dente v SR Sloveniji. Zato je odbor podpisnikov družbenega dogovora 
o nalogah podpisnikov pri združevanju sredstev za gradnjo domov za 
učence in študente v obdobju 1976-1980 že ob sprejemanju dopolnil- 
nega programa dal pobudo, da se z združevanjem sredstev za izgrad- 
njo domov nadaljuje še v srednjeročnem obdobju 1981-1985 Pobuda 
je naletela na ugoden odziv. K pripravi delovnega gradiva o programu 
gradenj domov v obdobju 1981-1985 so bili povabljeni vsi zainteresi- 
rani dejavniki: skupnost domov za učence srednjih šol. predstavniki 
obeh Univerz in vse posebne izobraževalne skupnosti. 

V izhodišč ih za pripravo programa gradenj domov je odbor podpi- 
snikov opredelil: - maksimalni obseg programa 7000 ležišč . 

- v programu se vključ ijo tudi adaptacije in dozidave 
- standardi in normativi se ne spreminjajo. 
V postopku zbiranja predlogov za program gradenj je bilo skupno 

evidentiranih potreb novogradenj za 9600 ležišč ter precejšnje število 
adaptacij in rekonstrukcij. Te evidentirane potrebe oz. predlogi so 
občutno presegali maksimalno opredeljen program, zato /e bilo nujno 
posamezne predloge pretehtati in selektivno obravnavati. Delovna 
skupina, ki jo je imenoval odbor podpisnikov je pri svojem delu 
upoštevala naslednje kriterije: 

- v program je vključ ila gradnje, ki so izpadle iz programa 23 domov. 
- kot drugo prioriteto je vključ ila gradnje, ki so izpadle iz dopolnil- 

nega programa gradenj 

Na podlagi 46. č lena Zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih (Uradni list SRS 35/79) ter 115. 
člena Zakona o sistemu družbenega planiranja in družbe- 
nem planu SR Slovenije (Uradni list SRS 1/80) ter 2. člena 
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije 

SKLENEJO 
UPORABNIKI IN IZVAJALCI 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O 
TEMELJIH PLANA 

RAZISKOVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

ZA SREDNJEROČNO OBDOBJE 
1981-1985 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem samoupravnim sporazumom uporabniki in izvajalci 

( v nadaljnjem besedilu: udeleženci) urejajo: 

- upoštevala je regionalno mrežo novogradenj, pri tem pa se zlasti 
opirala na stališča in predloge posebnih izobraževalnih skupnosti, v 
posameznih primerih pa tudi na pismena stališča in predloge večjih 
organizacij združenega dela. 

- v celoti upoštevala predloge obeh Univerz, zato je delež študent- 
skih domov v skupnem številu ležišč  37%. medtem ko je bil v programu 
23 domov le 20%. 

Upoštevaje navedene kriterije in osnovna izhodišča odbora podpi- 
snikov družbenega dogovora, predloženi program gradenj v obdobju 
1981-85 kot delovno gradivo predvideva izgradnjo 4.060 ležišč za 
potrebe učencev srednjih šol. 2.470 ležišč  za študente in 150 ležišč v 
izobraževalnem centru ZSMS v Bohinju. Skupaj torej 6680 ležišč , ki 
skupaj z adaptacijami in rekonstrukcijami po vrednosti predstavljajo 
7.000 novozgrajenih kapacitet 

Delovno gradivo v svojem zaporedju gradenj ne predstavlja prioritet- 
nega reda. ta se bo izoblikoval na osnovi pripomb, predlogov in 
ustreznih utemeljitev v javni razpravi. Prav tako naj javna razprava 
dokončno opredeli upravičenost posamezne gradnje, seveda ob upo- 
števanju osnovnih izhodišč o obsegu programa. Program je ovredno- 
ten na podlagi planskih cen 1979 z upoštevanjem veljavnih standardov 
in normativov. Vrednost novogradenj je točno opredeljena, vrednost 
adaptacij pa je ocenjena glede na opis potrebnih del, ki so jih posredo- 
vali posamezni predlagatelji. Skupna vrednost programa, izražena v 
planskih cenah 1979 1.169.595.000 dinarjev. Viri in osnove za združe- 
vanje sredstev v tej fazi programa še niso opredeljeni, prav gotovo pa 
bodo drugačni, kot so bili v obdobju 1976-1980, saj to narekuje 
sprememba zakonodaje na področju stanovanjskega gospodarstva. 

skupnosti 

obdobje 

- osnovne usmeritve razvoja raziskovalne dejavnosti v Ra- 
ziskovalni skupnosti Slovenije, 

- skupni raziskovalni program, program odkrivanja in razi- 
skovanja surovin splošnega pomena, program skupnih nalog 
občinskih in posebnih raziskovalnih skupnosti, ki se uresni- 
čujejo v RSS program drugih nalog in program naložb, 

- obseg potrebnih sredstev in način njihovega zagotavlja- 
nja, 

- osnove in merila za oblikovanje sredstev za izpolnjevanje 
obveznosti v svobodni menjavi dela, 

- način zagotavljanja sredstev in instrumente za njihovo 
združevanje, 

- posebne pogoje pri opravljanju raziskovalne dejavnosti 
in medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti udeležen- 
cev pri delu, razvoju in zadovoljevanju dogovorjenih potreb. 

2. č len 
Raziskovalno delo in sredstva Raziskovalne skupnosti Slo- 

venije bodo usmerjena po naslednjih raziskovalnih ciljih: 
- razvoj družbenopolitičnega in družbenoekonomskega 

samoupravnega sistema, 
- razvoj družbenih, humanističnih, naravoslovnih, tehnič - 

nih, biotehničnih in medicinskih ved, 
- obvladovanje prostora in varstva okolja, 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana Raziskovalne 

Slovenije za srednjeročno 

1981-1985 
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- prenos in uporaba znanstvenih dosežkov v družbeno 
prakso, 

- zagotavljanje energetskih in surovinskih virov in 
- pospeševanje razvoja tehnologije in proizvodnih siste- 

mov. 
Pri vrednotenju doseženih rezultatov raziskav bo Razisko- 

valna skupnost Slovenije upoštevala kriterije uporabnosti, 
novosti in reproduktivnosti znanstvenih rezultatov. 

II. PROGRAMI RAZISKOVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

3. č len 
Skupni raziskovalni program, ki ga sestavljajo raziskave na 

področju družbenih in humanističnih ved, ki imajo poseben 
nacionalni pomen in temeljne in dolgoročne raziskave na 
področju naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih in medicin- 
skih ved, ki so posebnega ali ključnega pomena za skladen 
razvoj raziskovalne dejavnosti obsega cca 8.500.000 razisko- 
valnih ur v skupni vrednosti 2563 mio din. 

Pregled posameznih usmerjenih raziskovalnih programov 
in projektov z obsegom, vrednostjo in izvajalci po posamez- 
nih vedah je kot priloga sestavni del tega sporazuma.1 

4. člen 
Program odkrivanja surovin splošnega pomena obsega ra- 

ziskave energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih su- 
rovin ter podzemnih pitnih termalnih in mineralnih vod. Pred- 
lagane geološko-rudarsko-tehnološke raziskave imajo na- 
men: 
- zagotoviti zanesljivo dolgoročnejše obratovanje obstoječe 
proizvodnje, 
- raziskati perspektivne možnosti in povečati tehnične za- 
loge, 
- reševati pereča vprašanja proizvodnje s cilji: racionalnej- 
šega koriščenja obstoječ ih rudišč in naprav, nadomeščanja 
uvoženih mineralnih surovin z domačimi, racionalnejšega ko- 
riščenja energije, povečevanja produktivnosti in varovanja 
okolja. 

Za temeljne, regionalne, poldetajlne in detajlne raziskave 
predvidevamo po posameznih skupinah surovin naslednji ob- 
seg raziskovalnega časa in sredstev: 

Surovine: Št. raziskovalnih 
ur (cca) 

(Sredstva 
v mio din) 

energetske 
kovinske 
nekovinske 
vode 
zagotavljanje def. 
surovin 

1.652.000 
218.000 
236.000 
250.000 

2.732 
376 
286 
232 

205 
SKUPAJ 2.356.000 3.831 

5. člen 
Udeleženci bodo v Raziskovalni skupnosti Slovenije nepo- 

sredno zagotovili sredstva za program skupnih nalog, ki za- 
jema: 
- mednarodno znanstveno sodelovanje 
(obveznosti po meddržavnih pogodbah, obveznosti po skle- 
pih SZNJ, stroški funkcionarjev v mednarodnih znanstvenih 
organizacijah znanstveno tehnično sodelovanje z deželami v 
razvoju, SEV, EGS in UNESCO, sodelovanje z raziskovalnimi 
organizacijami Slovencev v zamejstvu), 
- medrepubliško znanstveno sodelovanje (obveznosti po 

medrepubliških dogovorih in stroški delovanja medrepubli- 
ških organov raziskovalnih skupnosti), 

- usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov (štipendije za 
po^iplomce iz dežel v razvoju, recipročne štipendije z razvi- 
timi deželami, Fullbrigtov program, izvajanje kadrovskih druž- 
benih dogovorov v SR Sloveniji, mednarodna menjava znan- 

Citirani pregled je v postopku usklajevanja v samoupravnih organih RSS 

* Sredstva za ta program bodo zagotavljale SIS materialne proizvod- 
nje in republiški proračun, vprašanje virov je zato v fazi dogovarja- 
nja! 

stvenih delavcev, znanstveno izpopolnjevaje v tujini, sofinan- 
ciranje podiplomskega študija na kadrovsko deficitarnih po- 
droč jih), 

- pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih sestan- 
kov (financiranje akcij v skladu s sprejetimi družbenimi dogo- 
vori, sofinanciranje jugoslovanskih znanstvenih publikacij, 
sofinanciranje jugoslovanskih in mednarodnih znanstvenih 
sestankov), 

- pospeševanje informacijsko-dokumentacijske dejavnosti 
(zagotavljanje potrebne znanstvene literature, nabavo potreb- 
nih tujih baz podatkov, sofinanciranja knjižnic po sprejetih 
družbenih dogovorih, sofinanciranje specializiranih INDOK 
centrov), 
- pospeševanje razvoja raziskovlne infrastrukture (povra- 

čila za delovanje velike raziskovalne opreme, predvse reak- 
torja TRIGA MARK II, Van de Grafovega generatorja, beta- 
trona, morske biološke postaje in botaničnega vrta). 

Sredstva za izvajanje drugih skupnih nalog bodo zagotav- 
ljale občinske in posebne raziskovalne skupnosti po poseb- 
nem saoupravnem sporazumu med njimi in RSS,2 

6. člen 
Za izvajanje programa skupnih nalog, ki se uresničujejo v 

Raziskovalni skupnosti Slovenije bodo udeleženci namenili 
po letih naslednji obseg sredstev: 

1981 1982 1983 1984 1985 81-85 
54,8 58,1 61,5 65,2 69,1 308,7 mio din 

7. č len 
Za Sklad Borisa Kidriča, iz katerega se podeljujejo nagrade 

za izredno pomembne raziskovalne dosežke, pomembne 
izume in tehnične izboljšave ter za uspešno življenjsko delo 
na področju raziskovalne dejavnosti, bodo udeleženci zago- 
tovili 19,0 mio din. 

8. č len 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo z združevanjem sred- 

stev v letih 1981-1985 sodelovala pri novogradnji ali adapta- 
ciji naslednjih objektov s področja družbenih dejavnosti: 

CTK, Ljubljana 
Univerzitetna knjižnica, Mb. 
Inst. za biologijo Univerze 
Muzej ljudske revolucije Lj. 
Stavba SAZU 

89,0 mio din 
48,6 mio din 
50,0 mio din 
60,0 mio din 
50,0 mio din 

Poleg tega pa bo še namenila 350 mio din za nabavo 
raziskovalne opreme in samostojno vlaganje v objekte po 
naslednji letni dinamiki:   
objekt 1981 1982 1983 1984 1985 Skup. 
Centralna tehniška 
knjižnica 
Univ. knjižnica Mb. 
Raziskovalni inštitut 
za biologijo Lj. 
Muzej ljudske 
revolucije 
Stavba SAZU 
Družboslovni center 
Mednarodni 
UNESCO center za 
kem. študije 
Sofinanciranje 
nabave velike razisk. 
opreme 

44,5 
24,3 

25 

44,5 
24,3 

12 
25 

21,2 16,2 

25 

16 

40 

20 

28 

15 

16 

10 

16 

30 30 

89 
48,6 

50 

60 
50 

100 

15 10 45 

61 78,6 205 
115 122 129 137 144,6 647,6  

Skupščina RSS bo ob sprejemanju vsakoletnih planov do- 
loč ila opremo, ki jo bo sofinancirala RSS. Izbor bo opravila na 
osnovi sprejetega programa raziskovalnega dela in ugotov- 
ljene neustrezne opremljenosti raziskovalnih organizacij, ki 
bodo ta program izvajale. 

2 Po planskih predvidevanjih bodo ORS združile 36 mlo din, posebne razisko- valne skupnosti pa 388 mio din. 
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9. č len 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo sodelovala pri vsebin- 

ski bogatitvi programov radia in televizije s tem, da bo skupaj 
z RTV in drugimi skupnostmi sprejemala letne programe 
ustreznih oddaj. V ta namen bodo udeleženci zgotovili 1,7 mio 
din. 

10. člen 
Udeleženci bodo zagotovili poslovne stroške Raziskovalne 

skupnosti Slovenije in opravljanje strokovnih, plansko razvoj- 
nih in analitičnih, pravnih, finančnih in dokumentacijskih del 
v strokovni službi Raziskovalne skupnosti Slovenije v višini 
258 mio din. 

III. SREDSTVA IN VIRI 

11. č len 
Za izvedbo vseh programov in nalog opredeljenih v tem 

sporazumu bodo udeleženci združili za: 
- skupni program 
- za izvajanje skupnih nalog, ki se uresni- 
čujejo v RSS 
- sklad Borisa Kidriča 
- programe RTV 
- poslovne stroške Raziskovalne skup- 
nosti in strokovne službe te skupnosti 
- program naložb v modernizacijo in raz- 
širitev materialne osnove raziskovalne 
dejavnosti 

2.563 mio din 

308,7 mio din 
19,9 mio din 

1,7 mio din 

258 mio din 

647,6 mio din 
Skupaj 

po naslednji letni dinamiki: 
1981 1982 1983 19&4 
712,5 735,3 758,9 783,1 

mio din 

3.798 mio din 

1985 
808,2 

Skupaj 
3.798 

Udeleženci bodo gornja sredstva zagotavljali iz dohodka na 
osnovi dohodka. V letu 1981 znaša planska stopnja 0,37%. 

Za vsako naslednje leto pooblaščajo podpisniki Skupščino 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, da na osnovi rezultatov 
zaključnega računa, revalorizirane vrednosti programov in 
planiranega dohodka podpisnikov določ i letno stopnjo zago- 
tavljanja sredstev za naslednje leto. 

12. č len 
Prispevki za izvedbo programov, določeni s tem samoup- 

ravnim sporazumom oziroma z drugimi samoupravnimi akti 
(obveznosti), se plačujejo mesečno, dokončno obračunajo pa 
po zaključnih računih podpisnikov v marcu naslednjega leta. 

Če Raziskovalna skupnost Slovenije ugotovi presežek vpla- 
č il nad vrednostjo dogovorjenega programa, je dolžna vpla- 
čevanje začasno ustaviti, pri večjih presežkih pa se odloč i za 
ustrezno znižanje sprejete letne stopnje združevanja sredstev. 

13. č len 
Višino sredstev, ki so jo določ ili udeleženci samoupravnega 

sporazuma o temeljih plana (po cenah iz leta 1979 oziroma 
1980) bo Raziskovalna skupnost Slovenije letno povečala 
največ za povprečno rast cen na drobno v razdobju oktober 
preteklega leta - oktober tekočega leta. 

IV. OSNOVE IN MERILA ZA OBLIKOVANJE 
SREDSTEV 

14. člen 
Pri dogovarjanju o ceni oziroma povrač ilu za raziskovalno 

nalogo udeleženci upoštevajo naslednje elemente: 
1. materialne stroške (po dogovorjenih normativih in stan- 

dardih), 
2. sredstva za objavo rezultatov in znanstveno izpopolnje- 

vanje raziskovalcev, 

3. amortizacijo (po merilih, določenih z zakonom), 
4. sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbe- 

nih potreb ter druge obveznosti in izdatke, ki se na podlagi 
zakona pokrivajo iz dohodka, 

5. sredstva za osebne dohodke in skupno porabo (po do- 
govorjenih normativih in standardih), 

6. sredstva rezerv (po merilih, določenih z zakonom) in 
7. del sredstev za modernizacijo in razvoj materialne 

osnove dela. 
Normativi in standardi za opravljanje raziskovalnega dela in 

ugotavljanje cene raziskovalne storitve so predmet poseb- 
nega samoupravnega sporazuma.3 

Vrednost teh elementov sprejema vsako leto skupščina 
Raziskovalne skupnosti Slovenije hkrati z letnim planom. 

V. POGOJI, MEDSEBOJNE PRAVICE, 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

15. člen 
Če nastanejo na raziskovalnem področ ju motnje zaradi: 
- nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporab- 

nikih, 
- sprememb materialnih in kadrovskih sposobnosti pri izva- 

jalcih, 
- spremembe raziskovalnih potreb in prednostnih ciljev in 
- nedoseganja pričakovanih raziskovalnih rezultatov, mo- 

rajo ustrezni organi raziskovalne skupnosti Slovenije sprejeti 
ustrezne ukrepe: 

- znižanje predvidene akumulacije v strukturi cene, 
- zmanjšanje obsega raziskovalnega dela zunanjih sodelav- 

cev, 
- znižanje programa skupnih nalog na minimalni potrebni 

obseg. 

16. člen 
Če skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije ugotovi, da 

podpisniki samoupravnega sporazuma o temeljih plana ne 
izpolnijo svojih obveznosti, je dolžna zahtevati izpolnitev ob- 
veznosti tudi preko sodišča združenega dela za področje 
raziskovalne dejavnosti. Pred izroč itvijo primera sodišču so 
dolžni na izpolnitev opozoriti kršitelja tega samoupravnega 
sporazuma in mu določ iti rok za naknadno izpolnitev svojih 
obveznosti. 

17. člen 
Skladno z določ ili samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 

Raziskovalne skupnosti Slovenije se lahko vse sporne zadeve 
predložijo posebni komisiji za razrešitev sporov, v katero 
imenujeta obe sporni strani polovico članov. Sklep komisije 
predstavlja za kršilca pravnomočno obvezo, da poravna svoje 
obveznosti. 

* Samoupravni sporazum o normativih In standardih je v lazi usklajevanja v organih RSS 

VI. KONČNE DOLOČBE 

18. člen 
Veljati prične, ko ga podpiše več kot dve tretjini podpisni- 

kov iz vrst uporabnikov, in več kot dve tretjini iz vrst izvajal- 
cev. 

Ugotovitveni sklep o veljavnosti samoupravnega spora- 
zuma sprejme skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

Po veljavnosti tega samoupravnega sporazuma lahko k 
njemu naknadno pristopijo tudi drugi podpisniki, s tem da 
veljajo za njih vse obveznosti, ki jih sprejmejo s podpisom 
tega samoupravnega sporazuma od dneva veljavnosti samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana. 

19. č len 
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma 

opravlja skupščina raziskovalne skupnosti Slovenije in njen 
odbor samoupravnega nadzora. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORA- 

ZUMA 

o temeljih plana Kulturne skupnosti Slove- 

nije za obdobje 1981-1985   

KULTURA 

Na podlagi 8. člena zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela (Ur. I. SRS 17/79) in 115. člena zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije (Ur. I. SRS 1/80) so delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delovnih skupnostih in drugi samou- 
pravno organizirani delovni ljudje ter občani v krajevnih 
skupnostih (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) in delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela, ki opravljajo kul- 
turno dejavnost kot svojo glavno dejavnost, delovni ljudje, 
ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško in drugo kul- 
turno dejavnost, ter delovni ljudje in občani, organizirani v 
družbenih organizacijah in društvih, ki opravljajo kulturno 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA KULTURNE 

SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1981-1985 

I. UVODNA DOLOČBA 

1. č len 

S tem samoupravnim sporazumom uporabniki in izvajalci (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženci) urejajo: 

- splošne usmeritve kulturnega razvoja Slovenije in načr- 
tovanje razvoja v obdobju 1981-1985 

- naloge skupnega pomena, ki bodo uresničevane z let- 
nimi plani v okviru Kulturne skupnosti Slovenije 
- enotne osnove meril za oblikovanje normativov in stan- 

dardov za opravljanje kulturnih dejavnosti 
- merila za ugotavljanje povrač ila za opravljene programe 
-/potrebna sredstva za izvedbo dogovorjenih nalog 
- nač in spremljanja in uresničevanja sporazuma. 

II. SPLOŠNE USMERITVE KULTURNEGA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 
1981-1985 

2. č len 

Upoštevaje doseženo stopnjo kulturnega razvoja v SR Slo- 
veniji in predvidene možnosti gospodarskega in družbenega 
razvoja bodo udeleženci tega sporazuma: 

- oblikovali skupne osnove kulturne politike v Sloveniji 
- pospeševali č im bolj skladen razvoj kulturnih dejavnosti v 

Sloveniji 
- skupaj z drugimi skrbeli za kulturno dejavnost italijanske 

in madžarske narodnosti v SR Sloveniji 

- spodbujali razvoj kulturnih dejavnosti Slovencev zunaj 
SR Sovenije 

- usklajevali medrepubliško in mednarodno kulturno sode- 
lovanje 

- določali enotne osnove meril in kriterijev za delo in svo- 
bodno menjavo dela v kulturnih dejavnostih 

- povečevali dostopnost kulturnih storitev občanom 
- skrbeli za boljšo izrabo obstoječ ih zmogljivosti: 
- pospeševali sodelovanje kulturnih OZD 

3. č len 

Udeleženci bodo zagotavljali uresničevanje dogovorjenega 
programa, opravljali naloge splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite in druge naloge, ki jih določa zakon ali 
samoupravni sporazum, pri tem pa bodo kot prednostne 
naloge v tem obdobju opredeljevali zlasti razvoj: 

- knjige s pomočjo kvalitetnega izbora posameznih izdaj in 
programov 

- varstva kulturne dediščine in sicer varovanje najbolj 
ogroženih spomenikov 

- filmske proizvodnje, ki naj ustvarjalcem na tem področju 
omogoč i več možnosti za delo kot doslej 

- kulturnih stikov s Slovenci, ki živijo zunaj SRS 
- kulturnega sodelovanja med narodi in narodnostni SFRJ 
- kulturnega sodelovanja s tujino 

III. NALOGE, KI SE URESNIČUJEJO V 
KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE 

4. č len 

Udeleženci bodo uresničevali program skupnega pomena 
tako, da bodo v okviru posameznih kulturnih dejavnosti omo- 
gočali zlasti: 

(1) Knjiga: 
- izhajanje izvirnih leposlovnih del, zlasti mladinskih; druž- 

boslovnih, zlasti marksističnih in s tematiko NOB in zgodo- 
vine delavskega gibanja: 

- izhajanje mladinskega in drugega periodičnega tiska, 
predvsem leposlovnih in družboslovnih revij v skladu z druž- 
benim dogovorom 

- prevajanje pomembnih umetniških del in jezikov narodov 
in narodnosti SFRJ 

- odkup knjig najpomembnejših izdaj za matične knjižnice 
- sodelovanje v prizadevanjih za izboljšanje pogojev dela v 

NUK in UKM 
- pripravo druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije in pri- 

pravo Enciklopedije Slovenije 

Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 71 82 94 108 124 479 

(2) Gledališče, glasba in ples: 
- pospeševanje izvirne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 
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- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev in 
tekmovanj 

- pospeševanje organiziranega obiska mladih 
- uresničevanje dogovorjenih storitev in programov stori- 

tev 
- skupaj z OKS bodo zagotavljali sredstva za dogovorjene 

programe gledališč , glasbenih in plesnih OZD 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 140 146 151 157 164 758 

(3) Varstvo kulturne dedišč ine: 
- spomeniško varstvene posege na najpomembnejših in 

najbolj ogroženih kulturnih spomenikih 
- postavitev, posodobitev in dopolnjevanje muzejskih zbirk 
- konservacijo, restavracijo in mikrofilmanje 
- uresničevanje dogovorjenih storitev in programov stori- 

tev 
Seznam kulturnih spomenikov in letna in finančna dina- 

mika so sestavni del tega sporazuma. 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 60 65 70 76 82 353 

(4) Likovna dejavnost: 
- spodbujanje likovne ustvarjalnosti 
- uresničevanje dogovorjenih storitev in programov stori- 

tev in dopolnjevanje galerijskih zbirk 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
prograrh: 16 17 17 18 19 87 

(5) Filmska dejavnost: 
- proizvodnjo treh do petih celovečernih in dvajsetih krat- 

kih filmov letno 
- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev 
- uresničevanje dogovorjenega programa kinotečne dejav- 

nosti 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 40 50 50 60 60 260 

(6) Radio in televizija: 
- posredovanje kulturnih dosežkov preko radia in televiziji 
- sodelovanje radia in televizije s slovenskimi kulturnimi 

ustanovami, skupno načrtovanje in proizvodnjo predstav, 
koncertov in drugega 

- podpiranje izbrane filmske proizvodnje za potrebe televi- 
zije in izbrane proizvodnje gramofonskih plošč in kaset 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 50 50 50 50 50 250 

(7) Pri kulturni dejavnosti italijanske in madžarske narodno- 
sti bodo skupaj z drugimi pospeševali: 

- akcije, v katerih se izraža lastna kulturna ustvarjalnost 
narodnosti 

- dejavnost kulturnih skupin 
- kulturne stike med italijansko in madžarsko narodnostjo 

ter njunima matičnima narodoma 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 4 4 4 5 5 22 

(8) Pri kulturnih stikih s Slovenci zunaj SRS bodo skupaj z 
drugimi pospeševali akcije, pomembne za razvijanje njihove 
narodnostne in kulturne samobitnosti ter kvalitetna gostova- 
nja različnih nosilcev kulturne dejavnosti iz SRS pri Slovencih 
zunaj SRS 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 8 8 9 9 10 44 

(9) Pri kulturnem sodelovanju v okviru SFRJ bodo pospeše- 
vali načrtno in usklajeno medsebojno izmenjavo najpomemb- 
nejših kulturnih stvaritev republik in pokrajin. Posebna pozor- 
nost bo posvečena prevajanju knjižnih del slovenskih avtorjev 
v jezike narodov in narodnosti SFRJ in obratno 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 7 7 8 8 9 39 

(10) Pri kulturnih stikih s tujino bo pospeševana medse- 
bojna izmenjava najpomembnejših stvaritev, izmenjava kul- 

turnih delavcev, gostovanja, razstave in drugo. Pri tem bo 
zlasti pospeševano kulturno sodelovanje s sosednjimi in neu- 
vrščenimi deželami 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 16 17 18 19 20 90 

(11) Na podlagi družbeno dogovorjene kadrovske politike 
bodo skupaj z občinskimi kulturnimi skupnostmi zagotavljali 
kadrom za kulturne dejavnosti štipendije, specializacijo in 
podiplomski študij in štipendije za dopolnilno izobraževanje 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 3 3 3 3 3 15 

(12) Kulturne programe na mladinskih dfelovnih akcijah, 
skupinska potovanja otrok in mladine, deloZKOŠ, nerazpore- 
jena sredstva v višini 1% in drugo: 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 13 13 13 13 13 65 

5. člen 

Udeleženci bodo pospeševali skladnejši regionalni razvoj v 
SR Sloveniji, tako da bodo v občinah, ki so z zakonom ali 
odlokom določene kot v celoti manj razvite, spodbujali in 
pospeševali kulturno dejavnost s pomočjo: 

- pri razvoju knjižničarstva 
- pri kulturnih gostovanjih 
- pri varovanju kulturnih spomenikov 
- pri zagotavljanju dogovorjenih programov dela muzejev, 

zavodov za spomeniško varstvo in arhivov 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 20 20 20 20 20 100 

6. člen 

Udeleženci so sporazumni, da se sredstva za novogradnje 
in večje obnove in prenove zagotavljajo posebej kot sredstva 
za naložbe, medtem ko se sredstva za posodobitve in manjše 
prenove obstoječih zmogljivosti zagotovijo skozi povračilo za 
opravljene programe. 

Sredstva se zagotavljajo za: a) naložbe v osrednje ali ma- 
tične kulturne organizacije združenega dela širšega oziroma 
republiškega pomena, b) naložbe v kulturne domove in ma- 
tične knjižnice v občinskih središč ih, predvsem na naro- 
dnostno mešanem ozemlju in v občinah, ki so v celoti manj 
razvita območja. Pri tem se zlasti upoštevajo tiste naložbe, ki 
so bile začete v obdobju 1976-80 in ki zadovoljujejo zgornje 
kriterije. 

O medsebojnih odnosih, merilih, deležih soudeležbe, stan- 
dardih in normativih gradenj, o sodelovanju drugih SIS ipd. 
bodo udeleženci sklenili poseben sporazum ali ta vprašanja 
uredili s sklepom skupščine. 

Odplačilo posojila za Posočje in povečanje obveznosti po 
dopolnilu k družbenemu dogovoru za KDIC sta kot preneseni 
obveznosti iz obdobja 1976-80 prikazani posebej. 

Seznam in letna ter finančna dinamika naložb iz drugega 
odstavka tega člena so sestavni del sporazuma. 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 80 116 117 121 115 549 
prenesene obvez, iz 1976/80 64 18 17 

7. člen 

Udeleženč i bodo zagotovili poslovne stroške Kulturne 
skupnosti Slovenije in opravljanje strokovnih, plansko razvoj- 
nih in analitičnih, pravnih, finančnih in dokumentacijskih del 
v strokovni službi Kulturne skupnosti Slovenije. 
Ovrednoteni 1981 1982198319841985 Skupaj 
program: 11 11 11 11 11 55 
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8. člen 
v mio din 

OCENA SREDSTEV KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 1981-85 cene 1979 

1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj Popr. 81-85 rast 
A-DEJAVNOSTI „cn 1. Kniiqa 71 82 94 108 124 479 15,0 

2. Gledališče, glasba, ples 140 146 151 157 164 758 4,0 
3. Varstvo kult. dedišč ine 60 65 70 76 82 JbJ oy 
4. Likovna dejavnost 16 17 17 18 19 87 ,0 
5. Filmska dejavnost 40 50 50 60 60 260 10, 
6. Kult. dej. ital. in madž. narodnosti 4 4 4 5 5. 22 b,/ 
7. Kult. stiki s Slovenci zunaj SRS 8 8 9 9 10 44 5y 
8. Kult. sod. v okviru SFRJ 7 7 8 8 9 39 b,/ 
9. Kult. stiki s tujino 16 17 18 19 20 90 5,7 

10. RTV 50 50 50 50 50 250 
11. Pomoč manj razvitim območjem 20 20 20 20 20 100 
12. Kadrovska politika 3 3 3 3 3 15 
13. Drugo  13 13 13 13 13 65 
SKUPAJ DEJAVNOSTI  448 482 507 546 579 2.562 ^6 
B-NALOŽBE 80 116 117 121 115 549 
Odplač ilo posojila za Posočje 18 18 17 53 
Povečana obveznost za KDIC 46 4t> 
C-Poslovni stroški KSS 11 11 H 11 11 55 - 
SKUPAJ 603 627 652 678 705 3.265 4,0 
Predv. prispev. stopnja iz BOD 0.680 0,683 0,685 0,688 0,690 0,686 
Za program Kulturne skupnosti Slovenije iz 4., 5., 6. in 7. člena udeleženci združujejo sredstva po enotni prispevni stopnji iz BOD. 

9. člen 
Program in sredstva, ki so predmet tega samoupravnega 

sporazuma, bodo vsako leto povečevani največ za povprečno 
rast cen na drobno v razdobju oktober preteklega leta - 
oktober tekočega leta (obrazec RAD - 1 Zavoda SRS za 
statistiko). Programi bodo tekoče prilagajani tako ugotovlje- 
nemu obsegu sredstev. 

V okviru tako določenega obsega sredstev bodo pred- 
nostno obravnavani zajamčeni programi, ki bodo letno valori- 
zirani po naslednjih merilih: 

1. planirani del sredstev za osebne dohodke izvajalcev ter 
planirani del za osebne prejemke iz naslova socialnih pravic 
bodo povečevani skladno z rastjo nominalnih osebnih dohod- 
kov na zaposlenega v SRS za razdobje oktober preteklega 
leta - oktober tekočega leta (na podlagi podatkov Zavoda 
SRS za statistiko - obrazec RAD - 1) 

2. ostali elementi v ceni zajamčenega programa bodo po- 
večevani z rastjo cen na drobno v obdobju oktober preteklega 
leta - oktober tekočega leta (na podlagi podatkov iz meseč- 
nega statističnega pregleda Zavoda SRS za statistiko). 

V.ENOTNE OSNOVE MERIL ZA OBLIKOVANJE 
NORMATIVOV IN STANDARDOV 

10. člen 
O enotnih osnovah meril za oblikovanje normativov in stan- 

dardov za opravljanje kulturnih dejavnosti, ki so pomembni za 
uresničevanje svobodne menjave dela, se bodo udeleženci 
posebej sporazumeli v Kulturni skupnosti Slovenije. 

VI. MERILA ZA UGOTAVLJANJE POVRAČILA 
ZA OPRAVLJENE PROGRAME STORITEV, 
POVRAČILA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 
OZIROMA CENE POSAMEZNIH KULTURNIH 
STORITEV 

11. člen 

Pri dogovarjanju o ceni oziroma povrač ilu udeleženci upo- 
števajo naslednje elemente: 
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1. materialne stroške (po dogovorjenih normativih in stan- 
dardih) 

2. amortizacijo (po merilih, določenih z zakonom) 
3. sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbe- 

nih potreb ter druge obveznosti in izdatke, ki se na podlagi 
zakona pokrivajo iz dohodka 

4. sredstva za osebne dohodke in skupno porabo (po do- 
govorjenih normativih in standardih) 

5. sredstva rezerv (po merilih, določenih z zakondm) 
V ceno ali povrač ilo se lahko vključ i tudi del sredstev, 

namenjenih za posodobitev in razvoj materialne osnove dela 
(posodobitve in manjše prenove). 

V povračilo štejejo tudi prispevki uporabnikov ob neposre- 
dni uporabi storitev. 

VII. SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE 
SPORAZUMA 

12. člen 

Na temelju tega sporazuma bo skupščina Kulturne skupno- 
sti Slovenije sprejela Načrt kulturnega razvoja Slovenije za 
obdobje 1981-85 in letne programe za posamezno leto plan- 
skega obdobja 

13. č len 

Skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije trajno spremlja 
uresničevanje tega sporazuma s tem, da 

- sprejema analize in ocene o uresničevanju sporazuma in 
planov i /i 

- predlaga ueležencem ukrepe za uresničevanje spora- 
zuma in planov oziroma dopolnitev tega samoupravnega spo- 
razuma. 

Analizo in oceno uresničevanja ter potrebne ukrepe 
sprejme skupščina pred zaključkom tekočega leta. 

14. č len 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je dolžna predložiti 
v obravnavo uporabnikom in izvajalcem analizo o izvrševanju 
planov in izpolnjevanju obveznosti iz tega samoupravnega 
sporazuma s predlogom ukrepov. 

Analiza iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
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- oceno uresničevanja ciljev, nalog in razmerij, določenih s 
sporazumom ali planom 

- oceno izvrševanja obveznosti, določenih s tem sporazu- 
mom 

- oceno pogojev in možnosti razvoja v tekočem letu ter 
- predlog ukrepov in aktivnosti za uresničevanje plana 

oziroma izpolnjevanje obveznosti, prevzetih v zvezi s sporazu- 
mom ali planom. 

VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
SPORAZUMA 

15. člen 

Če se ta samoupravni sporazum ne uresničuje in če se z 
analizo vzrokov ugotovi, da ga tudi z dodatnimi ukrepi ni 
mogoče uresnič iti, začne skupščina Kulturne skupnosti Slo- 
venije postopek za spremembe in dopolnitve sporazuma v 
skladu z realno ocenjenimi možnostmi in pogoji za razvoj. 

Pravico in dolžnost predlagati spremembe in dopolnitve 
tega sporazuma ob pogojih iz prejšnjega odstavka ima tudi 
vsak udeleženec. 

16. člen 

Šteje se, da so nastopili pogoji za spremembo oziroma 
dopolnitev tega samoupravnega sporazuma tudi, če pride do 
sprememb oziroma dopolnitev dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije zaradi spremembe ciljev oziroma 
zaradi ukrepov za uresničevanje plana, ki niso bili predvideni 
s sprejetim sporazumom o temeljih plana. 

17. č len 

Pri vsaki drugi spremembi ali dopolnitvi tega sporazuma so 
udeleženci dolžni ugotoviti, koliko te spremembe in dopolni- 
tve vplivajo na uresničevanje politike, dogovorjene z družbe- 
nim planom SR Slovenije in v primerih, ko te spremembe in 
dopolnitve tega sporazuma bistveno vplivajo na uresničeva- 
nje tega plana, začeti tudi postopek za njegovo spremembo in 
dopolnitev. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 

Izvršitev nalog iz 4. in 6. člena, ki se s svobodno menjavo 
dela uresničujejo tudi v drugih samoupravnih interesnih 
skupnostih se uredi s posebnimi sporazumi ali pogodbami^ 

19. člen 

Naloge iz samoupravnega sporazuma o temeljih plana Kul- 
turne skupnosti Slovenije (in občinskih kulturnih skupnosti) 
za obdobje 1976-1980. ki ne bodo uresničene do 31.12.1980 
se uresnič ijo do 30. 6. 1981 po kriterijih cit. sporazuma. 

20. člen 

Sporazum je sklenjen, ko ga podpiše večina udeležencev, 
kar ugotovi skupščina Kulturne skupnosti Slovenije s skle- 
pom. 

21. člen 

Sporazum se objavi v Uradnem listu SRS in velja 8. dan po 
objavi. 

NALOŽBE V OBDOBJU 1981-1985 IN DELEŽ KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 

I. NALOŽBE V OSREDNJE ALI MATIČNE KULTURNE ORGANIZACIJE ŠIRŠEGA, REPUBLIŠKEGA POMENA (v 000 din) 

Tek. kraj 
št. 

naložba 

1. Ljubljana, gradnja MLRS 
2. Ljubljana, obnova Narodnega muzeja 
3. Ljubljana, Narodna galerija, 

ureditev prostorov 
4. Ljubljana, prizidek k SNG Opera in balet 
5. Maribor, gradnja kompleksa SNG 
6. NUK, obnova in priprava na gradnjo NUK 
7. Muzej ljudske revolucije za 

Primorsko, Nova Gorica 

ocenjena 
predrač . 

delež 
KSS 

1981 1982 1983 1984 

vrednost (možen 
1981/85 nov 

delež) 
1981/85 

340.000 35% 
66.000 35% 

115.000 
23.100 

59.000 35% 20600 
212.076 35% 74.227 
449.573 35% 157.350 

71.194 35% 24.918 

60.000 35% 21.000 

17.500 
8.500 

2.100 
34.900 

4.300 

5.250 

31.500 
7.300 

10.300 
24.500 
25.800 

1.400 

5.250 

35.000 
7.300 

10.300 
24.500 
32.900 

5.918 

5.250 

31.000 

23.127 
43.400 

6.300 

5.250 

1985 

20.35 
7.00 

SKUPAJ 1.186.843 436.195 72.550 106.050 121.168 109.077 27.35 

II. NALOŽBE V KUCTURNE DOMOVE IN MATIČNE KNJIŽNICE V OBČINSKIH SREDIŠČIH NA NARODNOSTNO MEŠANEM 
OZEMLJU IN V OBČINAH, KI SO V CELOTI MANJ RAZVITA OBMOČJA 
"Tek. naložba 
št. 

ocenjena predrač . delež KSS 
vrednost 1981-85 (možen 

nov delež) 
1981-85 

1981 1982 1983 1984 1985 

1. Izola, gradnja k. d. 
2. Koper, gradnja gledališča 
3. Lendava, gradnja k. d. 
4. Murska Sobota, gradnja II. faze k. c. 
5. Piran, obnova gledališča Tartini 
6. Trebnje, gradnja k. d. 
7. Črnomelj, obnova k. d. 

60.000 
130.000 
81.220 
30.000 

3.000 
80.000 

4.200 

35% 
35% 
45% 
50% 
35% 
45% 
35% 

21.000 
45.500 
36.550 
15.000 

1.050 
36.000 

1.890 

10.500 
9.100 

18.000 

10.500 
18.200 
18.550 

12.000 

18.200 

7.500 

12.000 
1.500 

7.500 
500 

12.000 
390 

550 

SKUPAJ II. 
SKUPAJ I. + II. 

* Prednostni vrstni red bo treba še pripraviti 

388.420 156.990 37.600 59.250 39.200 20.390 550 
1.575.263 593.185 110.150 165.300 160.368 129.467 27.900 
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OBRAZLOŽITEV 

I. POROČILO O POTEKU PRIPRAV 

Priprave samoupravnih sporazumov o temeljih plana in 
načrtov kulturnega razvoja za obdobje 1981-1985 so se začele 
že v letu 1979. Skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije je 
poleti 1979 sprejela poroč ilo o uresničevanju načrta kultur- 
nega razvoja Slovenije za obdobje 1976-1979 s predvidevanji 
za leto 1980 in večkrat obravnavala okvirno usmeritev kultur- 
nega razvoja Slovenije za obdobje 1981-1985 in jo 1. oktobra 
1979 tudi dokončno sprejela. 

V okvirni usmeritvi so bili prikazani glavni cilji in opredelitve 
razvoja na posameznih kulturnih področjih, ocenjena so bila 
potrebna sredstva za uresničevanje začrtanih usmeritev (po 
tedanji metodologiji) in našteta nekatera odprta vprašanja v 
zvezi s pripravo samoupravnega sporazuma o temeljih plana. 

Okvirna usmeritev kulturnega razvoja Slovenije v obdobju 
1981-1985 je bila objavljena v prilogi Poročevalca Skupščine 
SRS in Skupšč ine SFRJ (4. januarja 1980). skupaj z analizami 
razvojnih možnosti drugih republiških samoupravnih intere- 
snih skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvod- 
nje. V prvih mesecih 1980 je v temeljnih organizacijah in 
krajevnih skupnostih potekala razprava o teh gradivih ozi- 
roma o elementih za pripravo samoupravnih sporazumov. 

Na temelju razprave o razreševanju nekaterih vprašanj, tako 
vsebinskih kot metodoloških, v sami Kulturni skupnosti Slo- 
venije. v okviru odbora za družbene dejavnosti pri Izvršnemu 
svetu Skupšč ine SRS, in na podlagi sorazmerno pič lega od- 
ziva iz temeljnih organizacij in krajevnih skupnosti, je bila v 
marcu pripravljena strokovna podlaga za sestavo osnutka 
samoupravnega sporazuma, ki jo je 2. aprila 1980 obravnaval 
izvršni odbor. Imel je vrsto pripomb, predvsem kar se tiče 
nekaterih vsebinskih sklopov (npr. vzajemnost, pomoč manj 
razvitim, naložbe, kadrovska vprašanja ipd.) in izračuna po- 
trebnih sredstev, opozoril pa je tudi, da zaostajajo nekatera 
strokovna opravila in da zamujamo dogovorjene roke. 

Dne 12. 5. 1980 je bil posvet s strokovnimi službami obč in- 
skih kulturnih skupnosti o pripravi samoupravnega spora- 
zuma. 

Prvi osnutek samoupravnega sporazuma je izvršni odbor 
nato obravnaval na sejah 19. 5. 1980 in 16. 6. 1980 in ga 
sklenil, z več dopolnitvami, predlagati kot osnutek skupščini 
Kulturne skupnosti Slovenije. V tem času so bili tudi pokrajin- 
ski posveti s predstavniki občinskih kulturnih skupnosti. 

Skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije je 23. 6. 1980 
obravnavala osnutek samoupravnega sporazuma, izrekla 
vrsto pripomb in sklenila, da ga obravnava ponovno na seji 
18. 7. 1980, ko ga je kot osnutek tudi sprejela. 

II. SPLOŠNO 

Dejstvo, da kulturne dejavnosti nimajo na novo sprejete 
zakonske podlage, da še ni sprejet zakon o svobodni menjavi 
na področ ju kulturnih dejavnosti in s tem v zvezi niso na novo 
opredeljene naloge in vloge občinskih kulturnih skupnosti in 
Kulturne skupnosti Slovenije (kot je to bilo že lani na primer 
za druge družbene dejavnosti) gotovo pomeni posebno te- 
žavo pri pripravi samoupravnega sporazuma o temeljih plana. 
Zdaj je na primer v javni razpravi šele osnutek zakona o 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti in 
osnutek zakona o naravni in kulturni dedišč ini, ni tudi še 
urejeno vprašanje samostojnih kulturnih delavcev in Prešer- 
novega sklada. Dokončno tudi še niso urejeni odnosi v zvezi s 
posebno izobraževalno skupnostjo za kulturo, ki je v nastaja- 
nju, zato se bodo morali reševati, če bo treba, preko dopolnila 
k samoupravnemu sporazumu. Čuti se tudi pomanjkanje 
standardov in normativov, tako tistih, ki bi jih opredeljevali 
zakoni za posamezne kulturne dejavnosti (kot pogoje za 
opravljanje dejavnosti), tako tistih, ki so potrebni za oblikova- 
nje povrač ila za opravljene programe storitev, kot tistih, ki so 
potrebni za opredeljevanje solidarnosti in vzajemnosti. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo treba dosledneje 

preiti k financiranju programov (tudi v republiških društvih), s 
č imer bomo po eni strani presegli delitev na tako imenovamo 
redno dejavnost in akcije; po drugi strani pa naj bi vsaka 
kulturna organizacija sama opredelila svoj program po tem, 
za koga ga opravlja, tako da bi se ta program - ustrezno svoji 
funkciji - zagotavljal bodisi z neposredno menjavo dela bodisi 
s svobodno menjavo dela v okviru posamezne občinske kul- 
turne skupnosti ali več  njih ter v Kulturni skupnosti Slovenije. 

Poleg osnovnega samoupravnega sporazuma o temeljih 
petletnega načrta se bo potrebno dogovoriti še za vrsto po- 
sebnih samoupravnih sporazumov, s katerimi bi urejali zlasti, 
na primer, sodelovanje z RTV; medsebojne obveznosti, merila 
in načela pri zagotavljanju sredstev za varovanje kulturne 
dedišč ine; omrežje (in odgovornosti) kulturnih ustanov, na 
primer muzejev, galerij; vprašanje samostojnih umetnikov; 
načela, merila in odgovornosti pri naložbeni politiki; enotne 
osnove meril pri cenovni politiki (cene vstopnic ipd ); odgo- 
vornosti posameznih SIS za knjižni in revialni tisk in do NUK; 
in ne nazadnje tudi medsebojne odnose pri tako imenovani 
vzajemnosti. 

III. PREAMBULA IN UVODNE DOLOČBE 

Po določbi 8. člena zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela (Ur. I. SRS 17/79) uporabniki in izvajalci urejajo 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni 
menjavi dela s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov, 
drugimi samoupravnimi sporazumi ali pogodbami. Planiranje 
podrobneje ureja Zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije (Ur. I. SRS 1/80), ki v 115. 
č lenu določa vsebino tega sporazuma za samoupravne inte- 
resne skupnosti s področ ja družbenih dejavnosti. 

Po določbi 9. člena zakona o kulturnih skupnostih (Ur. I. 
SRS 38/74) in tudi po določbi 31. člena osnutka zakona o 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti je 
Kulturna skupnosti Slovenije samoupravna interesna skup- 
nost s specifičnimi nalogami, ki se uresničujejo v njej glede 
na interese in potrebe udeležencev v svobodni menjavi dela v 
skladu z zakonom. To velja zlasti za zadovoljevanje tistih 
potreb in interesov, ki so skupni za uporabnike vseh občin- 
skih kulturnih skupnosti. Glede na to predloženi osnutek 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Kulturne skup- 
nosti Slovenije opredeljujejo: 

- splošne usmeritve kulturnega razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 

- skupne osnove kulturne politike v SR Sloveniji in načrto- 
vanje razvoja 

- prednostne naloge 
- naloge skupnega pomena, ki bodo uresničevane s svo- 

bodno menjavo dela v okviru KSS, in potrebna sredstva 
- načela enotnih osnov in meril za oblikovanje normativov 

in standardov 
- merila za ugotavljanje povrač ila za opravljene programe 

storitev oziroma cene posameznih kulturnih storitev 
- nač in ugotavljanja in zagotavljanja potrebnih sredstev 
- ukrepe za preprečevanje motenj v izpolnjevanju sprejetih 

obveznosti ter 
- postopek sprejemanja in spreminjanja sporazuma. 

IV. NALOGE, KI SE URESNIČUJEJO V 
KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE 

1. Knjiga. Knjiga je prva prednostna naloga, ki se izraža 
tudi v drugih političnih akcijah za izboljšanje položaja knjige 
(razprava ob sprejemanju zakona o založništvu, akcija SZDL, 
ZK ipd.), zato se v sporazumu tudi predvideva 75% več  sred- 
stev v letu 1985 glede na leto 1981. V zvezi z NUK in U KM ne 
predvideva KSS nobenih novih ali povečanih obveznosti, am- 
pak so izhodišče odnosi v letu 1980; če bi KSS prevzela 
prvotno predvideno večjo obveznost, mora biti izvršen tudi 
prenos sredstev iz ISS. 
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2. Varstvo kulturnih spomenikov. Predvideno je, da se s 
svobodno menjavo dela v okviru KSS omogoč i le varstvo 
najbolj ogroženih in najpomembnejših spomenikov, dogovor- 
jenih s tem sporazumom. Seznam kulturnih spomenikov, 
letno in finančno dinamiko bo treba še preveriti. Da bi zagoto- 
vili najnujnejšo zašč ito kulturnih spomenikov, se za te po- 
trebe predvideva v letu 1985 za 75 % več sredstev kot v letu 
1981. Pri varstvu kulturnih spomenikov pa je treba upoštevati 
tudi udeležbo drugih SIS (npr. stanovanjske, raziskovalne), in 
organizacij združenega dela (zlasti ko gre za stara mestna 
jedra in revitalizacijo). 

V samoupravnem sporazumu niso upoštevane naloge v 
zvezi z varstvom naravne dedišč ine, ker doslej te naloge niso 
bile v okviru KSS; novi, še ne sprejeti zakoni, pa jih predvide- 
vajo. 

3. Film. V skladu z razpravo v skupšč ini KSS 23/6-1980 je 
predvidena naslednja dinamika filmske proizvodnje: leta 1981 
- 3 celovečerni filmi, leta 1982, 1983 - 4 celovečerni filmi, leta 
1984, 1985 - 5 celovečernih filmov. 

4. Kulturni razvoj narodnosti v SRS. Glede akcij s področ ja 
kulturne dejavnosti italijanske oz. madžarske narodnosti je 
potrebno opraviti še usklajevanje z občinskimi kulturnimi 
skupnostmi na narodnostno mešanem območju in se dogo- 
voriti, katere naloge s področ ja kulturne dejavnosti narodno- 
sti in kolikšen del le-teh bodo v svoje programe vključ ile 
omenjene OKS ter katere naloge in kolikšen del le-teh bodo 
vključ ili v program Kulturne skupnosti Slovenije. Uskladiti se 
je potrebno tudi na republiški ravni, še zlasti z republiškim 
proračunom. Za te naloge predvidevamo hitrejšo rast sred- 
stev od povprečne. 

5. Kulturni stiki s Slovenci zunaj SRS. Glede akcij s po- 
droč ja stikov s Slovenci zunaj SRS se je treba na republiški 
ravni dogovoriti, kdo vse bo prevzel odgovornost zanje ter 
kako se bodo financirale. Za te naloge se predvideva hitrejša 
rast sredstev od povprečne. 

6. Kulturno sodelovanje v okviru SFRJ. V pripravi je revi- 
zija Sporazuma o udeležbi pri financiranju kulturnih in umet- 
niških akcij in manifestacij skupnega pomena iz leta 1972, 
katerega podpisniki so r/p kulturne skupnosti. Za te naloge se 
predvideva hitrejša rast sredstev od povprečne. 

7. Stiki s tujino. V prihodnjem srednjeročnem obdobju se 
bo treba še bolj tvorno vključ iti in pospešiti sodelovanje z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju, za kar predvide- 
vamo hitrejšo rast sredstev od povprečne. 

Pri tem pa opozarjamo, da bo zmanjšanje realne rasti sred- 
stev za pospeševanje stikov s tujino, pa tudi za sodelovanje v 
okviru SFRJ (indeks 1985/81 = 125 namestno prej predvide- 
nega 150) vplivalo na gostovanja v Sloveniji in še posebej v 
KDIC. 

8. Kadri. Predvidevamo iste naloge kot v letu 1980. Vpraša- 
nje posebne izobraževalne skupnosti se bo moralo, če bo 
potrebno, reševati preko dopolnila k samoupravnemu spora- 
zumu; če pa bo prišlo do prenosa odgovornosti (z ISS na 
KSS), bo moralo priti tudi do prenosa sredstev. 

9. Pomoč manj razvitim območjem. V naslednjem srednje- 
ročnem obdobju bodo do pomoči manj razvitim območjem 
upravičene le tiste občine, ki so z zakonom ali odlokom 
določene kot v celoti manj razvite. S posebnim sporazumom 
pa se bo treba dogovoriti za področja, za katera se dodeljuje 
pomoč , za načela in merila itd. 

10. Naložbe. Glede na nove zaostrene razmere in glede na 
splošno omejevanje naložb je v skupnem programu za na- 
ložbe predvideno 549 milijonov din (celo nekaj manj kot 
obseg sredstev za naložbe v letu 1979), namesto 760 mio din, 
kolikor je bilo sicer predvideno v Okvirni usmeritvi kulturnega 
razvoja Slovenije za obdobje 1981-1985, ki je bila sprejeta 
lani. 

Prenesene obveznosti iz obdobja 1976-1980 (odplač ilo po- 
sojila za Posočje po dopolnilu k samoupravnemu sporazumu 
o temeljih plana kulturnih skupnosti za obdobje 1976-1980 za 
leto 1978, povečanje obveznosti po dopolnilu k družbenemu 
dogovoru za KDIC) se prikazujejo ločeno. 

O medsebojnih odnosih, merilih, deležih soudeležbe, stan- 
dardih in normativih gradenj, o sodelovanju drugih SIS (izo- 
braževalne, raziskovalne, telesnokulturne pri večnamenskih 
prostorih) ipd. bo potrebno skleniti poseben samoupravni 
sporazum. 

Seznam naložb in letna in finančna dinamika so sestavni 

del sporazuma. Za vse naložbe, ki so v prilogi, so predračun- 
ske vrednosti samo ocenjene in jih bo treba še preveriti. Do 
jeseni bo potrebno pripraviti standarde in normative gradenj 
in na njihovi podlagi bo določen delež Kultune skupnosti 
Slovenije. Prvi pogoj za uvrstitev v program pa je, da so 
posamezne naložbe predvidene v samoupravnem sporazumu 
o temeljih plana občinske kulturne skupnosti in v dogovoru o 
temeljih družbenega plana občine. 

Pri predvideni letni finančni dinamiki gradenj bo treba upo- 
števati prenesene obveznosti iz obdobja 1976-1980 (Posočje, 
KDIC) in posamezne gradnje prenesti bolj proti koncu ob- 
dobja. 

11. Vzajemnost. V skladu z razpravo v skupšč ini 18/7-1980 
je bila sprejeta taka vzajemnost, kot se je oblikovala v obdobju 
1976-1980. 

12. V samoupravnem sporazumu niso upoštevana posebna 
sredstva za KDIC, ker KSS ni bil doslej predložen niti delovni 
niti finančni načrt. 

V. OBSEG POTREBNIH SREDSTEV 
(OVREDNOTENI PROGRAM) 

Pri izračunu potrebnih sredstev je upoštevan program 1980, 
cene 1979 in rast družbenega proizvoda 4 % (vir; Najnovejša 
ocena ekonomskih gibanj pri pripravi materialnih izhodišč  
srednjeročnega plana razvoja SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, Zavod SRS za družbeno planiranje, 8. aprila 
1980). Skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije 23/6-1980 je 
menila, da je treba vztrajati pri tem, da se ohranja doseženi 
delež sredstev za kulturo (v okviru kulturnih skupnosti) v 
družbenem proizvodu, kar pomeni, naj bi sredstva za kulturo 
rasla skladno s predvideno rastjo družbenega proizvoda. 
Tako se v samoupravnem sporazumu predvideva povprečna 4 
% rast v obdobju 1981-1985, pri čemer prednostne dejavnosti 
rastejo hitreje od rasti družbenega proizvoda, ne povečujejo 
pa se npr. sredstva za RTV, pomoč manj razvitim, kadre ipd. 
Za zagotovitev potrebnih sredstev za uresničevanje dogovor- 
jenih programov bo skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije 
tako kot dosedaj vsako leto določala prispevno stopnjo. Pri- 
kazana je predvidena enotna prispevna stopnja iz BOD za 
program KSS (po Projekciji mase BOD za obdobje 1981-1985, 
Zavod SRS ostaja na ravni leta 1980, pa se prispevna stopnja 
povečuje, ker je v citiranem gradivu Zavoda SRS za družbeno 
planiranje masa BOD nižje ocenjena (zmanjšana je za prispe- 
vek iz BOD za zdravstveno varstvo in v izhodiščnem letu 1980 
je predvidena realna rast: -5,6%). Kot vir sredstev je predvi- 
den BOD (kot je v osnutku Dogovora o temeljih družbenega 
plana SRS za obdobje 1981-1985), čeprav npr. osnutek za- 
kona o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavno- 
sti kot vir predvideva dohodek TOZD. 

Glede na predvideno gibanje cen je predvidena valorizacija 
cen programov (kot je opredeljena v osnutku Dogovora o 
temeljih družbenega plana SRS za obdobje 1981-1985). 

VI. OBLIKOVANJE NORMATIVOV IN 
STANDARDOV 

Pri normativih in standardih za opravljanje kulturnih dejav- 
nosti, o katerih naj bi se udeleženci sporazumevali v okviru 
KSS, gre predvsem za samoupravne odloč itve o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih pri izvrševanju spre- 
jetih nalog. Ko se bodo udeleženci sporazumevali o tem, bodo 
izhajali iz potreb (po storitvah izvajalcev) in pri tem upoštevali 
tako tehnične kot tudi kadrovske možnosti izvajalcev (kar ima 
posledico različne cene programov in posameznih storitev); 
po drugi strani pa bodo morali izvajalci upoštevati dohod- 
kovne zmožnosti uporabnikov. Ko se bodo sporazumevali o 
izvedbi določenega programa, bodo opredelili njegov obseg 
in zagotavljanje sredstev za izvršitev. 
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VII. 

SPREJEMANJE SPORAZUMA IN KONČNE 
DOLOČBE 

Skupšč ina Kulturne skupnosti Slovenije trajno spremlja 
uresničevanje sporazuma s tem, da sprejema analize in ocene 
o uresničevanju (letnih) planov in predlaga udeležencem 
ukrepe za uresničevanje planov oziroma dopolnitve tega spo- 
razuma. Do sprememb in dopolnitev sporazuma lahko pride 
le, če tudi z dodatnimi ukrepi k uresničevanju letnega plana 
le-tega ni mogoče uresnič iti oziroma če pride do sprememb 

in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije, ki jih ni mogoče 
drugače uresnič iti. 

Uresničevanje nalog, ki se s svobodno menjavo dela delno 
uresničujejo tudi tudi v drugih samoupravnih interesnih skup- 
nostih, se uredi s samoupravnim sporazumom (nekatere sto- 
ritve s področja knjige, stiki s Slovenci zunaj SRS, kulturni 
razvoj narodnosti ipd.). 

Za naloge iz samoupravnega sporazuma o temeljih planov 
1976-1980, ki ne bodo uresničene do 31/12-1980, je predvi- 
deno podaljšanje za 6 mesecev, ko pravice do sredstev uga- 
snejo. 

Sporazum je sklenjen, ko ga podpiše večina udeležencev, 
kar ugotovi skupšč ina s sklepom in se objavi v Uradnem listu 
SR Slovenije. 

ZDRAVSTVO 

INFORMACIJA O SAMOUPRAVNEM 

SPORAZUMU 

o skupnih temeljih planov zdravstvenih 

skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 

1981-1985 

i. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih 
planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za čas 1981- 
1985 je že od marca 1980 v javni razpravi, zlasti v občinskih in 
regionalnih zdravstvenih skupnostih in v zdravstvenih organi- 
zacijah. Na podlagi vseh dosedanjih pripomb in usklajenih 
predlogov je pripravljeno prečiščeno besedilo sporazuma, ki 
je v celoti objavljeno v Delegatskem obveščevalcu Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije, št. 22 z dne 25. julija 1980. Ta 
sporazum predstavlja skupni temelj uresničevanja razvojnih 
ciljev, zlasti pa je skupna podlaga solidarnostnega uresniče- 
vanja zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva v SR Slo- 
veniji in vzajemnega uresničevanja programa skupnih nalog v 
Zdravstveni skupnosti Slovenije, daje pa tudi enotna izhodi- 
šča za uresničevanje svobodne menjave dela na področju 
univerzitetnih zdravstvenih storitev in drugih storitev skup- 
nega pomena. Konkretizacija določb tega sporazuma je vse- 
bovana v sporazumih občinskih zdravstvenih skupnosti, v 
katerih bodo dogovorjene tudi vse materialne in druge obvez- 
nosti v zvezi s celovitim zdravstvenim varstvom. Zato bodo 
samoupravni sporazum na ravni republike sklenili delegati 
uporabnikov in izvajalcev zdravstvenega varstva v zborih 
skupščin občinskih zdravstvenih skupnosti Slovenije, med- 
tem ko bodo sporazume o temeljih planov v občinskih zdrav- 
stvenih skupnostih sprejemali delavci v združenem delu. 

II. 

Sporazumevanje o skupnih temeljih planov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 temelji na 
doseženi stopnji razvitosti zdravstvenega varstva in zdrav- 
stvene dejavnosti ter na predvidenih možnostih gospodar- 
skega, socialnega in regionalnega razvoja naše republike. Pri 
tem so kot skupni določeni zlasti naslednji cilji razvoja zdrav- 
stvenega varstva: 
- boljše zdravstveno varstvo in zdravstveno stanje prebival- 
stva, zlasti še delavcev ter s tem zmanjševanje njihove zača- 
sne in trajne delovne nezmožnosti, povečevanje ustvarjalne in 
obrambne sposobnosti vsega združenega dela in izboljševa- 
nje življenjske ravni ter socialne varnosti prebivalstva; 
-nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov s krepitvijo 
odločujoče vloge delavcev v procesu svobodne menjave dela; 
- usklajen razvoj zdravstvenih dejavnosti in zmogljivosti na 
podlagi dogovorjene delitve dela in smotrne kadrovske poli- 
tike na območju celotne republike, kar bo omogočilo večjo 
strokovno in dohodkovno povezanost zdravstva in njegovo 
soodvisnost od ustvarjenega dohodka v materialni proizvod- 
nji;, 
- izboljšanje dostopnosti in uč inkovitosti zdravstvenih dejav- 
nosti s širitvijo preventivnih in zdravstveno-vzgojnih progra- 
mov. ter z nadaljnjim uveljavljanjem in širjenjem dispanzer- 
skih metod dela; 
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- povečevanje skrbi in odgovornosti vsakega posameznika za 
svoje zdravje. 

K uresničevanju teh razvojnih ciljev so usmerjene tudi pred- 
nostne naloge in drugi ukrepi na področju zdravstva. Tako naj 
bi v razvoju zdravstvene dejavnosti udeleženci sporazuma 
oziroma uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva dali 
prednost: 
- hitrejšemu razvoju osnovne zdravstvene dejavnosti, njeni 
kadrovski krepitvi, boljši opremljenosti in usposobljenosti. Pri 
tem je potrebno zagotoviti zlasti hitrejši razvoj medicine dela, 
splošne medicine ter splošnega in mladinskega zdravstva; 
- razvijanju in širitvi obsega dela na področ ju zdravstvene 
vzgoje v vseh zdravstvenih dejavnostih; 
- uvajanju oziroma širjenju zdravljenja in zdravstvene nege 
obolelih na domu; 
- širjenju dispanzerskih metod dela pri izvajanju zdravstve- 
nega varstva delavcev; 
- zmanjšanju obsega in skrajševanju trajanja bolnišničnega 
zdravljenja; 
- povečevanju obsega specialističnih konziliarnih storitev, 
opravljenih v osnovni zdravstveni dejavnosti. 

Pomembno strokovno in družbeno-ekonomsko podlago 
uresničevanja skupnih razvojnih ciljev zdravstvenih skupnosti 
za daljše prihodnje obdobje pa predstavljajo tudi samoup- 
ravni sporazum o skupnih podlagah za delitev dela na po- 
dročju zdravstva v SR Sloveniji, samoupravni sporazum o 
skupnih podlagah kadrovske politike na področju zdravstva v 
SR Sloveniji, samoupravni sporazum o skupnih osnovah 
zdravstvenega informacijskega sistema v SR Sloveniji, samo- 
upravni sporazum o postopkih in načinih za uresničevanje 
pravic do zdravstvenega varstva in drugi samoupravni akti, ki 
jih prav zdaj sklepajo uporabniki in izvajalci zdravstvenega 
varstva. V tem smislu so ti sporazumi tydi pomembni planski 
dokumenti. 

III. 

Udeleženci samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih 
planov zdravstvenih skupnosti dajejo v obdobju 1981-1985 
vso prednost zaposlovanju zdravnikov v osnovni zdravstveni 
dejavnosti, kjer naj bi bilo do leta 1985 zaposlenih najmanj 45 
odstotkov vseh zdravnikov. Uresničevanje tako opredeljene 
kadrovske politike, dogovorjene delitve dela med zdravstve- 
nimi organizacijami združenega dela in ustreznejše organiza- 
cije dela znotraj njih so realni temelji boljšega in uč inkovitej- 
šega zdravstvenega varstva in temu ustreznega položaja de- 
lavcev zdravstvene dejavnosti v prihodnjih letih. 

S samoupravnim sporazumom udeleženci opredeljujejo 
tudi enotne elemente vrednotenja zdravstvenih storitev, kar 
naj bi omogočilo tudi nadaljnjo krepitev samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci zdrav- 
stvenega varstva na temelju svobodne menjave in rezultatov 
dela. V sporazumu so razčlenjeni elementi za oblikovanje cen 
zdravstvenih storitev (materialni stroški, amortizacija, osebni 
dohodki, skupna poraba itd.) v skladu z določbami zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in zakona o zdrav- 
stvenem varstvu. 

Nadalje so s samoupravnim sporazumom posebej oprede- 
ljena enotna skupna merila za izvajanje in vrednotenje univer- 
zitetnih zdravstvenih storitev in drugih zdravstvenih storitev 
skupnega pomena, ki so kot take dogovorjene s samouprav- 
nim sporazumom o skupnih podlagah za delitev dela na 
področju zdravstva v SR Sloveniji. Sporazum podrobneje 
ureja merila za oblikovanje cen teh storitev, ki se zagotavljajo 
v okviru svobodne menjave dela. 

Najmanjši zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva v SR 
Sloveniji določa 46. člen Zakona o zdravstvenem varstvu, 
sporazum pa podrobno razčlenjuje ta obseg, ki obsega zlasti 
pravice: 

- do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečevanjem, zgod- 
njim odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in medicinsko re- 
habilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj, sladkorne 
bolezni, zvišanega krvnega pritiska, multiple skleroze, mišič - 
nih in živčno-mišičnih obolenj ter hemofilije; 

- do zdravstvenih storitev v zvezi z nego in zdravljenjem 
duševnih bolnikov; 

- do zdravstvenih storitev v zvezi z zdravstvenim varstvom 
novorojenčkov, dojenčkov, predšolskih otrok in mladine do 

dopolnjenega 19. leta starosti ter učencev in študentov, ki 
niso v delovnem razmerju, žensk v zvezi z nosečnostjo, poro- 
dom, materinstvom in v zvezi z uresničevanjem pravice do 
svobodnega odločanja o rojstvu otrok; 

- do zdravstvenih storitev v zvezi z zdravstvenim varstvom 
delovnih invalidov in drugih invalidnih oseb ter njihovih dru- 
žinskih članov, upokojencev in njihovih družinskih članov, 
varovancev v socialnih zavodih in prejemnikov družbenih 
denarnih pomoči, ostarelih kmetov in drugih starostnikov nad 
65 let starosti ter zdravstveno varstvo brezposelnih oseb, ki so 
prijavljene pri skupnostih za zaposlovanje; 

- do zdravstvenega varstva borcev NOV, vojnih invalidov in 
prejemnikov priznavalnin ter njihovih družinskih članov; 

- do organizirane zdravstvene vzgoje prebivalstva. 
Pri uveljavljanju teh pravic posamezniki ne plačujejo lastne 

udeležbe (participacije). 
S samoupravnim sporazumom so podrobno opredeljene ob- 
like, standardi in normativi, kazalci in druga merila solidar- 
nostnega zagotavljanja tega dela zdravstvenega varstva. V 
primerjavi z dosedanjim enotnim programom obsega zago- 
tovljeni program zdravstvenega varstva v SR Sloveniji na novo 
nekatere zdravstvene storitve, kot so zdravljenje zvišanega 
krvnega pritiska, multiple skleroze in hemofilije ter nekatere 
kategorije prebivalcev (upokojenci in drugi starostniki nad 65 
let, varovance v socialnih zavodih, brezposelne osebe), ki so 
si doslej zagotavljale zdravstveno varstvo v drugih samoup- 
ravnih interesnih skupnostih. Pravice iz zagotovljenega ob- 
sega zdravstvenega varstva torej niso nove pravice, nov je le 
način združevanja sredstev za njihovo uresničevanje. Ta te- 
melji na solidarnosti delavcev in drugih delovnih ljudi v občin- 
skih zdravstvenih skupnostih, ki z enotno (poprečno) pri- 
spevno sopnjo za ta program združijo več sredstev, kot jih 
potrebujejo za pokritje stroškov zagotovljenega programa 
zdravstvenega varstva na svojem območju. Del teh sredstev 
solidarnostno prispevajo občinskim zdravstvenim skupno- 
stim, ki ob enakih merilih ne morejo zagotoviti dovolj sredstev 
za zagotovljeni program na svojem območju. 

Občinske zdravstvene skupnosti so upravičene do solidar- 
nostnih sredstev le za realizirane zdravstvene storitve, če 
izpolnjujejo predvidene pogoje in merila. 

Pri tem je upoštevan tudi prenos združevanja sredstev za 
zdravstveno varstvo upokojencev iz pokojninske na zdrav- 
stvene skupnosti. Zato bo prispevna stopnja za pokojninsko 
skupnost znižana, za zdravstvene skupnosti pa povečana 
(poprečno v SR Sloveniji za 1 odstotno točko) in ustrezno bo 
povečan tudi obseg sredstev za solidarnost. 

Zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva, kot je določen z 
zakonom in sporazumom na ravni SR Slovenije obsega po 
vrednosti okoli 48 odstotkov potrebnih sredstev za celotni 
program zdravstvenih storitev. Predmet solidarnosti na ravni 
SR Slovenije so tudi zdravstvene storitve, ki jih je potrebno 
izvajati iz objektivnih in nepredvidenih vzrokov (epidemije in 
podobno) v več jem obsegu kot je to predvideno v kazalcih, ki 
jih določa ta samoupravni sporazum. To velja tudi za uresni- 
čevanje programov in nalog področja ljudske obrambe in 
družbene samozaščite občinskih zdravstvenih skupnosti v 
primerih, ko teh programov zaradi specifičnih več jih nalog ne 
morejo uresnič iti same. 

Samoupravni sporazum opredeljuje tudi program investicij 
in drugih skupnih nalog v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 
Program investicij obsega naložbe skupnega pomena, med 
katerimi predstavljajo največje materialne obveznosti sred- 
stva (v milijonih dinarjev) za dokončanje I. B faze Onkolo- 
škega inštituta (128) in predkliničnih inštitutov Medicinske 
fakultete v Ljubljani (110). V tem programu so predvidene še 
naslednje naložbe: odplačilo anuitet do Zdravstvenorekrea- 
cijskega centra v Strunjanu (19), laboratoriji za potrebe Za- 
voda SRS za zdravstveno varstvo (56), sofinanciranje posodo- 
bitve Mladinskega zdravilišča »Debeli rtič« v Ankaranu (6), del 
opreme za izvajanje univerzitetnih zdravstvenih storitev v Kli- 
ničnem centru v Ljubljani (48) in sredstva za posodobitev 
Pediatrične klinike (za potrebe otroške onkologije) v Ljubljani 
(36). 

V programu investicij je predvideno tudi sofinanciranje 
investicij v zdravstvene objekte na manj razvitih območjih v 
SR Sloveniji. Ta program obsega sofinanciranje izgradnje 
objekta kirurških strok Splošne bolnišnice Murska Sobota v 
višini 30% predračunske vrednosti (145) in sofinanciranje 12 
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objektov osnovne in lekarniške dejavnosti v višini 40% nji- 
hove predračunske vrednosti (39). 

Med drugimi nalogami skupnega pomena v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije so najpomembnejše: zdravstveno varstvo 
tujcev in oseb neznanega prebivališča, sofinanciranje pro- 
grama dejavnosti Zavoda SR Slovenije za zdravstveno var- 
stvo, skupne naloge ljudske obrambe in družbene samoza- 
šč ite. 

Naložbe v zdravstvene objekte in opremo predstavljajo sko- 
raj dve tretjini (64,5%) vrednosti celotnega programa Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije v letih 1918-1985. Glede nato, da 
gre pri naložbah več ji del za nadaljevanje oziroma dokonča- 
nje objektov iz sedanjega srednjeročnega obdobja, bo zdru- 
ževanje sredstev bolj intenzivno v prvih treh letih izvajanja 
plana in bo zato tudi poraba sredstev v teh letih nekoliko 
več ja. Celotna investicijska sredstva bodo za 15% nižja od 
realiziranih sredstev v sedanjem srednjeročnem obdobju. 
Tudi celotna vrednost programa skupnih nalog Zdravstvene 
skupnosti Slovenije v letih 1981-1985 (merjena v stalnih ce- 
nah) bo manjša kot je v tem planskem obdobju. 

Upoštevaje planirano 3-4% letno stopnjo rasti družbenega 
proizvoda v SR Sloveniji v letih 1918-1985 ter planirano rast 
virov in osnov sredstev za zdravstveno varstvo, bodo potrebna 
v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju naslednja 
sredstva: 

- v milijonih din 
- v cenah 1979 

1981 1982 1983 1984 1985 
Zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji 5.193,9 5.281,0 5.421,5 5.541,9 5.741,9 
Skupni program Zdrav- 
stvene skupnosti Slo- 
venije 267,4 190,0 184,9 140,1 131,5 
Od tega: investicije 207,5 127,3 119,9 72,8 61,7 

e 
Sredstva za zagotovljeni in skupni program v SR Sloveniji 

bodo združevali delavci in drugi delovni ljudje na podlagi 
enotnih prispevkov iz dohodka na osnovi osebnega dohodka. 

Za ta namen bodo v posameznih letih planskega obdobja 
predvidoma znašali prispevki od (bruto osebnega dohodka' 
(v%); 

1981 1982 1983 1984 1985 
Zagotovljeni program 
zdravstvenega varstva 
v SR Sloveniji 4,76 4,63 4,56 4,46 4,42 
Skupni program Zdrav- 
stvene skupnosti Slo- 
venije 0,25 0,17 0,16 0,11 0,10 
'Izračunano na podlagi osnov, ki so jih sporočile strokovne službe 
regionalnih zdravstvenih skupnosti. 

IV. 

V sporazumu je predvideno, da naj bi znašale stopnje rasti 
zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti okoli 
4% in v specialistični dejavnosti okoli 2%, medtem ko naj bi 
se bolnišnična dejavnost zmanjševala poprečno za okoli 3%. 
Skupna stopnja rasti zagotovljenega programa naj bi znašala 
2,8% letno. Tako bo zagotovljeno, da bo realno naraščanje 
sredstev za zdravstveno varstvo manjše od realne rasti do- 
hodka v združenem delu. K temu bo prispeval tudi s sporazu- 
mom določeni sistem preračunavanja na tekoče cene (valori- 
zacija), ki bo upošteval gibanje cen v okviru materialnih izdat- 
kov in usklajenost osebnih dohodkov in skupne porabe, ven- 
dar vedno izpod rasti dohodka v združenem delu. 

Vse določbe, osnove in merila, ki so predvidena v samo- 
upravnem sporazumu o skupnih temeljih planov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji za čas 1981-1985 temeljijo na stabili- 
zacijskih načelih in zavezujejo k skrajni štednji in smotrni 
uporabi sredstev za zdravstveno varstvo. Upoštevano pa je 
tudi, da je zdravstveno varstvo bistveni dejavnik delovne in 
obrambne sposobnosti ter družbenega in življenjskega stan- 
darda prebivalstva in da je napredek na tem področju odvisen 
ne le od prizadevanj zdravstvenih delavcev, marveč  v odloč ilni 
meri tudi od vsake organizacije združenega dela in vsakega 
posameznega občana. 

OTROŠKO VARSTVO 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih planov družbenega varstva otrok 

v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985  

Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani 
samoupravno organizirani v skupnostih otroškega varstva v 
SR Slovenije, sklenejo na podlagi določb 26. in 41. č lena 
Zakona o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 
35/79) ter na podlagi predhodne uskladitve elementov v 
skupšč ini Skupnosti otroškega varstva Slovenije 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANOV DRUŽBENEGA 
VARSTVA OTROK V SR SLOVENIJI ZA 
OBDOBJE 1981 - 1985 
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I. SKUPNI CILJI IN RAZVOJNE USMERITVE 

1. člen 
Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani, 

samoupravno organizirani v skupnostih otroškega varstva v 
SR Sloveniji ( v nadaljnem besedilu: udeleženci sporazuma) 
določamo s tem sporazumom skupne cilje, usmeritve in na- 
loge pri razvoju družbenega varstva otrok v republiki, medse- 
bojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri uresničevanju 
zagotovljenega obsega družbenega varstva otrok in z njim 
povezanih solidarnostnih in vzajemnostnih nalog ter pro- 
grama skupnih nalog družbenega varstva otrok v obdobju 
1981 - 1985. 

Uresničevanje teh skupnih ciljev, usmeritev in nalog zago- 
tavljamo udeleženci sporazuma tako, da jih upoštevamo v 
svojih planskih dokumentih za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

2. č len 
Družbeno varstvo otrok obsega dejavnosti in ukrepe, s 

katerimi delavci, delovni ljudje in občani zagotavljamo pogoje 
za varstvo materinstva, za razvoj, vzgojo in socialno varnost 
otrok, ter vzgojo in varstvo predšolskih otrok. 

3. č len 
Udeleženci sporazuma se bomo z upoštevanjem dosežene 

stopnje razvoja družbenega varstva otrok in predvidenih mož- 
nosti ter v skladu s prejeto politiko družbeno-ekonomskega 
razvoja republike pri načrtovanju razvoja družbenega varstva 
otrok v obdobju 1981 - 1985 zavzemali za uresničevaje na- 
slednjih prednostnih nalog: 

- razvoj predšolske vzgoje in varstva otrok v skladu z 
interesi in potrebami delavcev po družbeni vzgoji in varstvu 
predšolskih otrok, ter drugih oblik vzgojnovarstvene dejavno- 
sti, ki bi omogočale dostopnost posameznih oblik družbene 
vzgoje.vsem predšolskim otrokom, 

- razvoj predšolske vzgoje in varstva otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju, 

- razvoj takega sistema denarnih pomoči, ki bo omogoč il, 
da se bo krog upravičencev ožil, otrokom iz družin z nizkimi 
dohodki, pa bodo zagotovljene višje denarne pomoči, 

- enotno urejanje pravice do nadomestila osebnega do- 
hodka materam delavkam (in drugim upravičencem) v času 
porodniškega dopusta. 

4. č len 
V občinskih skupnostih otroškega varstva bomo udeleženci 

v svobodni menjavi dela zagotovili uresničevanje celovitih 
potreb in interesov po vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter 
socialni varnosti otrok. Pri tem bomo upoštevali vrsto, koli- 
čino in kakovost storitev ter s tem povezane potrebne zmoglji- 
vosti vzgojnovarstvenih organizacij in dohodkovne pogoje 
družine. Pri opredeljevanju programov bomo upoštevali tudi 
naloge in pravice ter obveznosti, ki jih imamo v zvezi z 
izvajanjem zagotovljenega obsega pravic in s solidarnostjo na 
republiški ravni ter pri zagotavljanju drugih pravic družbe- 
nega varstva otrok, ki so skupnega pomena. 

5. č len 
Pri načrtovanju razvoja vzgoje in varstva predšolskih otrok 

bomo v občinskih skupnostih otroškega varstva upoštevali 
program storitev, vrsto, obseg in zahtevnost vzgojno varstve- 
nega in drugega dela. S samoupravnimi sporazumi o svobo- 
dni menjavi dela za čas od leta 1981-1985 bomo določ ili tudi 
ustrezne normative in standarde. Za to obdobje se bomo 
sporazumeli o merilih in o načinu uporabe elementov za 
oblikovanje cene storitev. 

6.č len 
Uporabniki družbenega varstva otrok samoupravno organi- 

zirani v občinski skupnosti otroškega varstva bomo z vzgoj- 
novarstvenimi organizacijami, ki opravljajo vzgojnovarstvene 
storitve za potrebe uporabnikov obč ine, sklenili samoupravne 
sporazume o svobodni menjavi dela za obdobje 1981-1985. V 
teh sporazumih bomo podrobneje in konkretneje določ ili 
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obveznosti in pravice izvajalcev v posamezni vzgojnovar- 
stveni organizaciji. 

7. č len 
Pri vrednotenju programov družbenega varstva otrok in pri 

oblikovanju cen bomo podpisniki sporazuma po dogovoru 
uporabljali naslednje kalkulativne elemente: 

- osebni dohodki delavcev v VVO in sredstva za skupno 
porabo bodo odvisni od višine in njihove rasti v združenem 
delu v občini v kateri delajo. Pri tem bomo upoštevali število 
delavcev, ugotovljeno na podlagi kadrovskih normativov za 
posamezno dejavnost, 

- meterialni stroški opredeljeni na podlagi sprejetih nor- 
mativov in v odvisnosti od gibanja njihovih cen na drobno, 

- sredstva za zakonske in samoupravne obveznosti, 
- sredstva amortizacije v minimalni, zakonsko predpisani 

višini. v t ' 
8. člen 

Cene storitev oblikovane na način kot je določeno v 7. č lenu 
tega sporazuma, veljajo le za storitve, opravljene v planiranem 
obsegu in ob uresničevaju vseh dogovorjenih obveznosti ter 
doseganju prednostnih nalog in s tem povezanih pričakova- 
nih rezultatov. 

• Odvisnost cene storitev navedenih meril in njihovo uporabo 
v posameznih vzgojnovarstvenih organizacijah določamo 
udeleženci v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in s 
samoupravnimi sporazumi o svobodni menjavi dela z vzgoj- 
novarstvenimi organizacijami. 

9. č len 
O merilih za oblikovaje in vrednotenje vzgojnovarstvenih 

storitev, ki so skupnega pomena za vso republiko in pri 
uresničevanju svobodne menjave dela z organizacijami, ki 
opravljajo te storitve se podpisniki sporazumemo v Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije. Pri tem opredelimo kot storitve 
skupnega pomena: 
a) predšolska vzgoja in varstvo otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju v zavodih, 
b) predšolska vzgoja in varstvo na območjih kjer živijo pripa- 
dniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodnosti 
ter pripadniki slovenskega naroda in pripadniki madžarske 
narodnosti, 
c) predšolska vzgoja otrok, ki so na zdravljenju v Kliničnem 
centru v Ljubljani, 
d) predšolska vzgoja otrok jugoslovanskih delavcev, ki so na 
začasnem delu v tujini, 
e) predšolska vzgoja otrok slovenskih manjšin, ki živijo v 
Avstriji in Italiji, 
f) predšolska vzgoja in varstvo otrok Romov. 

Svobodno menjavo dela z organizacijami, ki opravljajo sto- 
ritve skupnega pomena, bomo uporabniki uresničevali na 
podlagi normativov in standardov, ki jih bomo v Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije določ ili s samoupravnimi spora- 
zumi o svobodni menjavi dela. V samoupravnih sporazumih o 
svobodni menjavi dela bomo določ ili tudi obseg teh storitev 
ter strukturo njihovih cen. 

II. ZAGOTOVLJENI PROGRAM IN 
SOLIDARNOSTNE NALOGE 

11. člen 
Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje ter občani s 

stalnim prebivališčem na območju SR Slovenije imamo pra- 
vico do družbenega varstva otrok najmanj v obsegu, ki ga 
določa Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, Zakon o 
družbenem varstvu otrok in drugi zakoni in ta samoupravni 
sporazum. S tem samoupravnim sporazumom določamo ude- 
leženci enotno za vso republiko: 

- podrobnejši obseg pravic, 
- normative in standarde za določitev obsega in vrste stori- 

tev zagotovljenega programa, ki so sestavni del tega spora- 
zuma - priloga 1, 

- medsebojne pravice in odgovornosti pri zagotavljanju 
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materialnih podlag za te pravice v zvezi z uresničevanjem 
medsebojnih solidarnostnih obveznosti. 

12. č len 
Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje in občani si s 

tem sporazumom za obdobje od leta 1981-1985 solidar- 
nostno zagotavljamo: 

- vzgojni program, ki obsega pripravo otrok na osnovno 
šolo v letu pred vstopom v šolo - mala šola v obsegu najmanj 
120 ur, 

- vzgojo in varstvo otrok z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju, 

- minimalni obseg denarnih pomoči. 

13. člen 
Enota storitve za zagotovljeni vzgojni program, ki obsega 

pripravo otrok na šolo v letu pred vstopom v šolo (mala šola) 
ter vzgojo in varstvo otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, je oddelek. Na podlagi enote storitve in števila otrok 
po veljavnem zakonu in Pravilniku o največjem dopustnem 
številu otrok v VVO je določena cena storitve zagotovljenega 
programa. S tem samoupravnim sporazumom se skupnosti 
otroškega varstva zavezujejo, da bodo ovrednotile zagotov- 
ljeni program po naslednjih dogovorjenih merilih: 

1. program male šole: 
- delo 1,155 vzgojiteljice na enoto storitve, 
- materialni stroški v višini 10% sredstev po prvi alinei, 
- amortizacija za opremo in prostore v minimalni z zako- 

nom predpisani višini, 
- struktura cene enote storitve: osebni dohodek 87%, ma- 

terialni stroški 9%, amortizacija 4%; 
2. program vzgoje in varstva otrok z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju: 
- delo specialnega pedagoga na enoto storitve, 
- delo varuhinje na enoto storitve, 
- materialni stroški v višini 20% sredstev po prvih dveh 

alineah, 
- amortizacija za opremo in prostore v minimalni z zako- 

nom predpisani višini, 
- struktura cene enote storitve: osebni dohodek 81%, ma- 

terialni stroški 16%, amortizacija 3%; 
3. program minimalnih denarnih pomoči: 
- minimalna denarna pomoč v višini 400 din mesečno na 

otroka delavca, ob izpolnjevaju dohodkovnega pogoja do 
3.300 din mesečno na družinskega člana, 

- minimalna denarna pomoč v višini 218 din mesečno na 
otroka kmeta ali otroka druge družine, ki ji je pomoč nujno 
potrebna. 

V znesku minimalne denarne pomoč i je zajeta povečana 
denarna pomoč za otroke, ki imajo samo enega hranilca in za 
težje telesno ali duševno prizadete otroke 

15. č len 
Ovtednoteni programi iz zagotovljenega obsega pravic v 

vseh občinskih skupnostih otroškega varstva v SR Sloveniji 
bodo znašali: 

v 000 din 
1981 1982 1983 1984 1985 

- Vzgojni program 
za pripravo otrok na 
osnovno šolo - mala 
šola 17.171 17.171 17.171 17.171 17:171 
- Vzgoja in varstvo 
otrok z motnjami v 
telesnem in dušev- 
nem.razvoju 59.733 59.733 59.733 59.733 59.733 
- Minim. obseg de- 
narnih pomoč i 1,627.1521,659.6951,692.8891,726.7471,761.282 
SKUPAJ 1,704.0561,736.5991,769.7931,803.651 1,838.186 

Skupna sredstva potrebna za zagotovitev zagotovljenega ob- 
sega pravic vzgoje in varstva iz .prejšnjega odstavka tega 
člena se bodo združevala v občinskih skupnostih otroškega 
varstva po enotni prispevni stopnji od osebnih dohodkov po 
domicilu, ki bo predvidoma znašala: 

1981 - 0,0867% od BOD 
1982-0,0837% od BOD 
1983-0,0808% od BOD 
1984-0,0780% od BOD 
1985 - 0,0753% od BOD 
Skupna sredstva potrebna za zagotovitev zagotovljenega ob- 
sega denarnih pomoč i iz prvega odstavka tega člena se bodo 
združevala v občinskih skupnostih otroškega varstva po 
enotni prispevni stopnji od osebnih dohodkov po principu 
delovnega mesta, ki bo predvidoma znašala: 
1981 - 1,8638% od BOD 
1982 - 1,8351% od BOD 
1983- 1,8067% od BOD 
1984 - 1,7788% od BOD 
1985 - 1,7513% od BOD 

16. člen 
Občinske skupnosti otroškega varstva, ki z zbranimi sredstvi 
po enotni prispevni stopnji od BOD v občini ne morejo zago- 
toviti uresnič itve zakonsko zagotovljenih pravic po merilih iz 
14. člena tega sporazuma, bodo prejemale del potrebnih 
sredstev iz solidarnostih sredstev. 
Solidarnostna sredstva iz prvega odstavka tega člena združu- 
jejo v skupnosti otroškega varstva Slovenije tiste občinske 
skupnosti otroškega varstva, ki po poprečni prispevni stopnji 
od BOD združijo več sredstev kot je potrebno za uresnič itev 
zagotovljenega programa. 
Solidarnostna sredstva za zagotovljeni program vzgoje in 
varstva prejmejo tiste občinske skupnosti otroškega varstva: 
- ki po dogovorjenih merilih V posameznem letu ne morejo z 
lastnimi sredstvi zagotoviti 9Q% vrednosti z zakonom zago- 
tovljenega programa, 
- če je družbeni proizvod na prebivalca v občini nižji od 80% 
družbenega proizvoda na prebivalca v republiki, 
- če je % zajetja predšolskih otrok nižji od republiškega 
popreč ja. 
Solidarnostna sredstva za zagotovljeni minimalni obseg de- 
narnih pomoč i prejmejo tiste skupnosti otroškega varstva: 
- ki po poprečni prispevni stopnji zberejo manj sredstev kot 
znaša 90% zagotovljenega programa, 
- če je družbeni proizvod na prebivalca nižji od 80% družbe- 
nega proizvoda na prebivalca v republiki. 

17. člen 
Občinske skupnosti otroškega varstva bodo v času od leta 
1981-1985 med letom združevala oziroma prejemala solidar- 
nostna sredstva v akontacijskih zneskih na podlagi planira- 
nega obsega pravic. Dokončne zneske, ki pomenijo pravico 
ali obveznost posamezne občine, ugotovimo ob koncu kole- 
darskega leta na podlagi: 
- dejansko ugotovljenih dohodkov občinskih skupnosti otro- 
škega varstva v SP Sloveniji na podlagi gibanja ustvarjenega 
dohodka v občinah, 
- izpolnitve zagotovljenega programa, 
- uresničevanje drugih pogojev povezanih z uveljavljanjem 
zagotovljenega programa. 
Pri tem podpisniki sporazuma tudi soglašamo, da so občinske 
skupnosti otroškega varstva upravičene prejemati solidar- 
nostna sredstva le: 
- če je program zagotovljenih pravic oblikovan in uresničen v 
skladu z normativi in standardi in ovrednoten s cenami iz tega 
sporazuma, 
- če so sredstva namensko porabljena za uresničevanje pra- 
vic iz programa, zagotavljenega z zakoni. 

18. č len 
Predmet solidarnosti niso storitve, ki jih v posamezni občini 
opravijo v večjem obsegu, kot to predvidevajo merila iz 14. 
člena tega sporazuma. Kadar nastopijo posebne objektivno 
ugotovljene nepredvidene okolišč ine se podpisniki spora- 
zuma o upravičenosti dodelitve sredstev za več ji obseg stori- 
tev ter o njihovi višini sporazumemo v Skupnosti otroškega 
varstva Slovenije. 

19. č len 
Občinske skupnosti otroškega varstva bodo trajno spremljale 
in preverjale obseg opravljenih storitev zagotovljenih pravic. 
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Na podlagi ustreznih evidenc bodo pripravile poročila, ki 
bodo tudi podlaga za ugotovitev dokončnih obveznosti in 
pravic v zvezi s solidarnostjo na republiški ravni in za prora- 
čun za posamezno koledarsko leto. 

20. č len 
Udeleženci sporazuma pooblaščamo skupščino Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije, da na podlagi poroč il in podat- 
kov, ki jih zberejo občinske skupnosti otroškega varstva, 
opravi vsako leto dokončen proračun obveznosti občin do 
združevanja oziroma prejemanja solidarnostnih sredstev. Pri 
proračunu ugotovljene razlike Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije upošteva v naslednjem koledarskem letu. 

23. č len 
Za program skupnih nalog družbenega varstva otrok po 21. 

č lenu tega sporazuma, ki je ovrednoten v prilogi 2 tega 
sporazuma, bodo delavci v združenem delu, drugi delovni 
ljudje in občani predvidoma združevali sredstva po enotni 
prispevni stopnji v Skupnosti otroškega varstva Slovenije od 
osebnih dohodkov v občini po principu delovnega mesta, in 
sicer: 

1981 - 1,3806% od BOD 
1982- 1,3826% od BOD 
1983 - 1,3847% od BOD 
1984 - 1,3868% od BOD 
1985 - 1,3888% od BOD 

III. PROGRAM SKUPNIH NALOG 
DRUŽBENEGA VARSTVA OTROK V 
SKUPNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 

21. člen 

Delavci v združenem delu, drugi delovni ljudje ter občani 
bomo v Skupnosti otroškega varstva Slovenije uresničevali po 
načelu vzajemnosti program naslednjih skupnih nalog: 
1. nadomestila osebnih dohodkov v času porodniškega do- 
pusta v trajanju 246 dni v višini 100% poprečnega osebnega 
dohodka upravičenca v preteklem letu; 
2. pomoč pri opremi novorojenca (zavitek) v vrednosti 
1.200 din; 
3. minimalno porodno nadomestilo združeni kmetici v višini 
enega in pol najnižjega poprečnega osebnega dohodka v 
republiki to je 4.740 din, če združeni kmetje sklenejo samo- 
upravni sporazum o pravicah in obveznostih; 
4. pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti (finan- 
ciranje predšolske vzgoje: razvojno motenih otrok, ki so v 
zavodih, otrok, ki so na zdravljenju v Kliničnem centru v 
Ljubljani, otrok jugoslovanskih delavcev, ki so na začasnem 
delu v tujini, otrok pripadnikov slovenskih manjšin, ki živijo v 
Avstriji in Italiji; sofinanciranje predšolske vzgoje: na območ- 
jih kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki 
italijanske narodnosti ter pripadniki slovenskega naroda in 
pripadniki madžarske narodnosti in otrok Romov); 
5. pospeševanje izvajanja programov za predšolske otroke v 
manj razvitih in obmejnih občinah v skladu z Zakonom o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja; 

6. financiranje študij in strokovnih nalog, ki so pomembne 
za področje družbenega varstva otrok; 

7. financiranje samoupravno dogovorjenih nalog, ki se na- 
našajo na področje otroškega varstva (mladinska periodika, 
regresiranje skupinskih potovanj, mladinske delovne akcije 
itd.); 

8. sredstva za dejavnost družbenih organizacij, ki imajo v 
svojih programih vzgojnovarstveno dejavnost za predšolske 
otroke; 

9. sredstva za delovanje družbenega varstva otrok v izje- 
mnih razmerah; 

10. sredstva za delovanje samoupravnih organov in stro- 
kovne službe Skupnosti otroškega varstva Slovenije ter sred- 
stva storitev Savezna zajednica penzijskog i invalidskog osi- 
guranja Jugoslavije za Skupnost otroškega varstva Slovenije 
na področ ju mednarodnih konvencij in sporazumov. 

22. člen 
Sredstva za delovanje samoupravnih organov in strokovne 

službe Skupnosti otroškega varstva Slovenije bodo v skladu s 
tem sporazumom določena vsako leto s finančnim načrtom, o 
katerem se podpisniki sporazuma dogovorijo v skupšč ini 
Skupnosti otroškega varstva Slovenije. Skupščina bo s stro- 
kovno službo sklenila sporazum o svobodni menjavi dela, s 
katerim bodo opredeljene delovne naloge, odgovornost in 
medsebojne obveznosti. 

24. č len 
Konkretne obveznosti delavcev v združenem delu, drugih 

delovnih ljudi in občanov vsako leto pred iztekom leta objavi 
skupnost otroškega varstva Slovenije, ki pri tem upošteva 
valorizacijo vrednosti zagotovljenega in skupnega programa 
v skladu z metodologijo v 118. členu osnutka dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981 - 
1985. 

IV. Nadzor nad uresničevanjem sporazuma 

25. č len 
Podpisniki sporazuma smo v mejah svojih pravic in obvez- 

nosti dolžni spremljati uresničevanje vseh sprejetih nalog, 
obveznosti in odgovornosti, kot tudi obveznosti, ki jih spreje- 
mamo s planom sprejetim na podlagi tega sporazuma. 

26. č len 
V primeru, da samoupravni sporazumi o temeljih plana 

skupnosti otroškega varstva niso bili sklenjeni in da niso bila 
zagotovljena sredstva potrebna za izvajanje zagotovljenega 
dela programa ali ni zagotovljeno izvajanje programa skupnih 
nalog družbenega varstva otrok, skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti ugotovi obseg potrebnih sredstev in predpiše 
obveznost plačevanja prispevkov in način uporabe teh sred- 
stev. 

27. člen 
Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije bo ob 

polletnem periodičnem obračunu in ob zaključnem računu 
analizirala vsebinsko in finančno realizacijo tega sporazuma 
in predlagala ustrezne ukrepe. 

Ce skupščina ugotovi, da sprejetih obveznosti po tem spo- 
razumu ne moremo uresnič iti iz objektivnih razlogov in tega 
ne more rešiti v mejah svoje pristojnosti, mora o tem obvestiti 
skupnosti otroškega varstva, Skupnost socialnega varstva 
Slovenije in Skupščino SR Slovenije. 

28. č len 
Presežki oziroma primanjkljaji iz priliva sredstev nad dogo- 

vorjenimi sredstvi, ugotovljeni z zaključnim računom Skupno- 
sti otroškega varstva Slovenije se poračunajo pri obveznostih 
v naslednjem letu. 

29. člen 
Nadzor nad izvajam tega sporazuma opravlja odbor Skup- 

nosti otroškega varstva Slovenije za samoupravni nadzor. 
Njegove pristojnosti in naloge so določene v samoupravnem 
splošnem aktu Skupnosti otroškega varstva Slovenije. 

V. Prehodne in končne določbe 

30. člen 
Vsi zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v 

cenah 1979. Predračun vrednosti programov v tekoče cene bo 
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opravljen tako, da vrednost programa v posameznem letu ne 
bo prekoračevala rasti doseženega dohodka v SR Sloveniji. 

31. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko skupščina Skup- 

nosti otroškega varstva Slovenije ugotovi, da je k njemu 
pristopilo najmanj tričetrt skupnosti otroškega varstva v SR 
Sloveniji, uporabljati pa se začne 1.1. 1981. 

32. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta samoupravni sporazum, 

preneha veljati samoupravni sporazum o temeljih planov 
družbenega varstva otrok v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 
(Uradni list SRS, št. 14/77). 

33. člen 
Ta samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SR 

Slovenije. 
PRILOGA 1 

STANDARDI IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ZAGOTOV- 
LJENIH PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA PREDŠOLSKIH 
OTROK TER MINIMALNEGA OBSEGA DENARNIH POMOČI 

1. Zagotovljeni program male šole 
- obseg programa male šole: 120 ur, 
- enota storitve: oddelek, 
- število otrok v oddelku: 24 otrok, 
- število delavcev v oddelku: 1,155 vzgojiteljice, 
- obseg neposrednega vzgojnega dela z otroki za vzgojite- 

ljico na teden: 24 ur, 

- poprečni mesečni bruto osebni dohodek na PND v 1.1979: 
4.657 din, 

- faktor PND za vzgojiteljico: 2,13, 
- materialni stroški: 10% od bruto osebnega dohodka vzgo- 

jiteljice, 
- amortizacija: 4% od polne cene oddelka, 
- (letna) cena oddelka male šole: 13.128 din v letu 1979, 

2. Zagotovljeni program vzgoje in varstva otrok z motnjami 
- obseg programa: letno 52 tednov po 5 dni na teden, 
- enota storitve: razvojni oddelek, 
- število otrok v oddelku: od 5 do 7, 
- število delavcev v oddelku: 1 specialni pedagog in 1 

varuhinja (oba polni delovni čas), 
- obseg neposrednega vzgojnega ali varstvenega dela ne- 

posredno z otroki na teden: - specialni pedagog: 25 ur - 
varuhinja: 42 ur, 

- poprečni mesečni bruto osebni dohodek na PND v letu 
1979: 4.657 din, 

- faktor PND za: - specialnega pedagoga: 2,5, - varuhinjo: 
1,81, 

- materialni stroški: 20% od bruto osebnega dohodka spec. 
pedagoga in varuhinje, 

- letna cena razvojnega oddelka: 298.666 din v letu 1979. 

3. Zagotovljeni program minimalnega obsega denarnih po- 
moč i 

- dohodkovni pogoj: 3.300 din dohodka na družinskega 
člana v mesecu, 

- znesek minimalne denarne pomoč i: 
- delavski otroci: 400 din na otroka mesečno, 
- kmečki otroci: 218 din na otroka mesečno. 

PRILOGA 2 
ZVEZA SKUPNOSTI OTROSKiiGA VARSTVA SR SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

IV.rha SREDSTEV ZA PROGRA/1 SKUPNIH HALOG, KI SE BO IZVAJAL V SKUPNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA SLOVENIJE V 
OBDOBJU 1981 - 1985 (V CENAH 1979) 

v ooo din 

Prog r a« 1981 1982 1983 1984 1985 1981-1985 

1. Varstvo matere ln 
novoroj. 1.146.96o 1.19o.o69 1.23*.82o 1.281.275 1.329.*99 6.182.623 
- nadoaestila OD sa 

porod.dopuat l.lo*.529 1.146.9*3 1.19o.986 1.236.72o 1.28*.21o 5.963.388 
- pOBOČ pri oprati 

novoroj. 38.639 39.33* 4o.o*2 4o.763 4-1.*97 2oo.275 
- aia. porod, nadomeet. 

združeni kmetici 3.792 3-792 3.792 3.792 3.792 18.96o 
2. 3rod.«m pospeševanj• 

razv.vzgoJ.var.dej. 41.6o5 43.103 44.65* *6.262 *7.927 223.551 
3. Drugo 16.748 17-351 17.976 18.623 19.293 89.991 

  h&l-JžZl hSSbSZL. ia22šiZi2 .§iS2šsi§5.. 
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OBRAZLOŽITEV 

Z družbenimi in strokovnimi pripravami za sprejem planskih 
dokumentov skupnosti otroškega varstva za nasiednej sred- 
njeročno obdobje smo začeli že na začetku 1979. leta. Tako je 
skupščina Zveze skupnosti otroškega varstva Slovenije na 4. 
skupni seji dne 28. februarja 1979 sprejela sklep o pripravah 
za sprejem plana družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-1985. Na 6. seji, dne 28. junija 1979, pa je 
obravnavala Analizo razvojnih možnosti razvoja družbenega 
varstva otrok v letih 1981-1985 v sklopu katere je tudi ocena 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije v obdobju od leta 
1976-1980 na področju družbenega varstva otrok. 

Kritična in objektivna ocena doseženih rezultatov na po- 
droč ju družbenega varstva otrok v preteklem srednjeročnem 
obdobju je bila ena izmed vodil pri oblikovanju novega sred- 
njeročnega plana in pri oblikovanju skupnih temeljev razvoja 
družbenega varstva otrok za naslednje srednjeročno obdobje. 

Delovni osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih te- 
meljih planov družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-1985 (nadalje: samoupravni sporazum) je pri- 
pravljen na podlagi 34. in 115. č lena Zakona o sistemu druž- 
benega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 1/80), na podlagi 26. č lena Zakona o družbenem 
varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 35/79) ter na podlagi raz- 
prav analiz razvojnih možnosti družbenega varstva otrok in 
sprejetih elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov 
v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skup- 
nostih. Hkrati pa je v njem upoštevana splošna družbena 
potreba po trajnejšem stabiliziranju vseh družbenoekonom- 
skih tokov in racionalizacija vseh oblik porabe dohodka. 

Samoupravni sporazum obsega pet poglavij, in sicer: 
- Skupni cilji in razvojne usmeritve 
- Zagotovljeni program in solidarnostne naloge 
- Program skupnih nalog družbenega varstva otrok v 

Skupnosti otroškega varstva Slovenije 
- Nadzor nad uresničevanjem sporazuma 
- Prehodne in končne določbe. 
V poglavju o skupnih ciljih in razvojnih usmeritvah družbe- 

nega varstva otrok je opredeljen razvoj, prednostne naloge ter 
merila urejanja družbenoekonomskih odnosov med uporab- 
niki in izvajalci družbenega varstva otrok. Zagotovljen obseg 
pravic družbenega varstva otrok določa 13. člen Zakona o 
vzgoji in varstvu predšolskih otrok in 26. člen Zakona o 
družbenem varstvu otrok. Za te pravice se solidarno zagotav- 
ljajo sredstva na nivoju republike. S tem sporazumom delavci 
V združenem delu pogoje-in nač in njihovega uresničevanja, 
standarde in normative ter medsebojne obveznosti in odgo- 
vornosti pri solidarnostnem uresničevanju pravic. V 14. č lenu 
samoupravnega sporazuma so navedena merila po katerih 
bodo skupnosti otroškega varstva ovrednotile zagotovljeni 
program. Pri tem moramo opozoriti, da je v višini minimalne 
denarne pomoči (otroški dodatek) mesečno na otroka de- 
lavca in posebej na otroka kmeta, že upoštevana povečana 
denarna pomoč (posebni dodatki) za otroka, ki ima edinega 
hranilca in za otroka, ki je moten v telesnem in duševnem 
razvoju. 

Program skupnih nalog družbenega varstva otrok v Skup- 
nosti otroškega varstva Slovenije je po vsebini v bistvu enak 
kot doslej, obseg sredstev pa je nekoliko manjši. 

V smislu novih zakonov bodo skupnosti otroškega varstva 
celoviteje pokrivale interese ob otroku. V preteklem srednje- 
ročnem obdobju so se sredstva za nadomestila osebnih do- 
hodkov za porodniški dopust združevala pri zdravstvenih 
skupnostih in pri Zvezi skupnosti otroškega varstva. V novem 
srednjeročnem obdobju pa se v celoti zagotavljajo pri Zvezi, 
to pomeni za 105 dni in za 141 dni. Poleg tega je v skladu z 
zakoni težišče razreševanja družbene skrbi za otroka prene- 
šeno v obč ine. Tako se bodo sredstva za denarne pomoči 
družinam združevala v občinskih skupnostih otroškega var- 
stva. na republiški ravni pa se bodo solidarno zagotavljala 
sredstva tistim občinskim skupnostim otroškega varstva, ki na 
podlagi enotne prispevne stopnje za zagotovljeni mimimalni 
obseg denarnih pomoči ne morejo zagotoviti zadostnih sred- 
stev za kritje tega programa. 

Sporazumom uveljavlja tudi nov način združevanja sredstev 
za potrebe družbenega varstva otrok upokojencev. Del sred- 
stev za denarne pomoči otrok upokojencev in za neposredno 
otroško varstvo se je doslej združeval v Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji nato pa so se 
ta sredstva na podlagi posebnega sporazuma prelivala v 
Zvezo skupnosti otroškega varstva in skupnosti otroškega 
varstva. Od leta 1981 dalje se bodo vsa sredstva za potrebe 
družbenega varstva otrok upokojencev združevala neposre- 
dno pri občinskih skupnostih otroškega varstva. Nov nač in 
združevanja sredstev bo seveda vplival na oblikovanje potreb- 
nih solidarnostnih sredstev in na višino prispevne stopnje po 
kateri se bodo sredstva združevala v občinskih skupnostih 
otroškega varstva. V republiškem merilu pa to ne pomeni, da 
bodo obremenitve združenega dela več je, ker se bo pri Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije 
združevalo manj sredstev. 

Podpisniki sporazuma naj bi pri določanju razvojnih nalog 
in materialnih obveznosti za potrebe družbenega varstva 
otrok upoštevp.li, da lahko v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 
naraščajo vsa sredstva za družbeno varstvo otrok počasneje 
od rasti ustvarjenega dohodka. Pri tem pa morajo upoštevati 
prednostne naloge in skupne razvojne usmeritve ter pri raz- 
porejanju dohodka dajati prednost osnovni dejavnosti. 

Posebej moramo opozoriti, da je ta samoupravni sporazum 
le ena imed podlag na katerih bodo temeljili plani občinskih 
skupnosti otroškega varstva. 

Vsi zneski v osnutku sporazuma so izraženi v cenah iz leta 
1979. Za izvedbo programov iz tega osnutka sporazuma bo 
potrebno zneske v posameznih letih planskega obdobja valo- 
rizirati na tekoče (nominalne)cene. 

V osnutku sporazuma je nadalje opredeljen nadzor nad 
uresničevanjem sporazuma, ukrepi v zvezi s tem ter končne 
določbe kdaj je sporazum sklenjen ter da se objavi v Uradnem 
listu SRS. 
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ZAPOSLOVANJE t 

PROGRAM SKUPNIH NALOG 

Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS za 

obdobje 1981-1985 (Informacija)  

Program skupnih nalog Zveze skupnosti za zaposlovanje 
SR Slovenije je sestavni del zagotovljenega programa občin- 
skih skupnosti za zaposlovanje. V ta namen vsebujejo vsi 
samoupravni sporazumi o temeljih plana zaposlovanja v obč i- 
nah posebna določ ila, v katerih plana zaposlovanja v občinah 
posebna določila, v katerih so opredeljena vsebina nalog, 
obseg potrebnih sredstev ter način njihovega združevanja in 
valorizacije. Zaradi tega zveza skupnosti ne združuje sredstev 
izvirno, temveč  jih združujejo občinske skupnosti za zaposlo- 
vanje SR Slovenije dogovorjenega obsega programa skupnih 
nalog. Sredstva združujejo občinske skupnosti v relativno 
enakem obsegu in sicer tako, da v ta namen opredelijo v 
svojih sporazumih odstotni delež od planiranih bruto osebnih 
dohodkov, ki je določen za izvedbo programa skupnih nalog v 
letu 1980 v višini 0,03229 odstotkov. Podlaga za takšno opre- 
delitev programa skupnih nalog in njegovega financiranja pa 
je Samoupravni sporazum o solidarnostnem in vzajemnem 
združevanju sredstev vseh občinskih skupnosti za zaposlova- 
nje. V tem sporazumu se razen tega skupnosti dogovore za 
obseg solidarnostnega združevanja in prelivanja sredstev za 
izvajanje pravic delavcev med začasno brezposelnostjo (so- 
cialna varnost, priprava za zaposlitev, usposabljanje in zapo- 
slovanje invalidnih oseb). 

Program skupnih nalog obsega naslednje dejavnosti: 
- izdelovanje strokovnih podlag, postopkov in metod dela 

ter usmerjanje in koordiniranje izvajalskih nalog na področju 
zaposlovanja, opredeljenih z elementi obveznega programa 
občinskih skupnosti za zaposlovanje (na področjih zaposlo- 
vanja in posredovanja, usposabljanja in zaposlovanja invali- 
dnih oseb, priprave delavcev za zaposlitev, socialne varnosti 
brezposelnih oseb, poklicnega usmerjanja ter analitično stati- 
stične dejavnosti); 

- pripravljanje gradiv in osnutkov samoupravnih aktov s 
področja zaposlovanja, kot so samoupravni sporazumi, bi- 

lanca zaposlovanja, analize problemov in gibanj na področju 
zaposlovanja, analiza in spremljanje oblikovanja in porabe 
sredstev ter posebej sredstev solidarnosti, standardi in merila 
za opravila izvajalcev in drugih gradiv, ki so skupnega po- 
mena za občinske skupnosti; 

- izdelovanje zasnov, predlogov in konkretne dejavnosti 
skupnosti za zaposlovanje pri uvajanju sistema usmerjenega 
izobraževanja, pri planiranju potreb po kadrih in razvoju ka- 
drov in zaposlovanja in pri usklajevanju dejavnosti za razvoj 
manj razvitih območij; 

- koordiniranje izdelave nomenklatur in profilov poklicev 
in njihovo publiciranje po družbenem dogovoru o uresničeva- 
nju kadrovske politike v SR Sloveniji; 

- opravljanje strokovnih opravil za udeležence družbenega 
dogovora o štipendiranju ter štipendiranju iz Titovega sklada; 

- raziskovalno delo za potrebe izvajalskih nalog na po- 
dročju zaposlovanja; 

- usklajevanje dela in nalog občinskih skupnosti za zapo- 
slovanje, posebej v zvezi s samoupravnim sporazumevanjem 
in dogovarjanjem skupnosti za zaposlovanje; 

- posebne naloge in prispevke za družbene akcije po sa- 
moupravnih sporazumih za območje SR Slovenije; 

- pripravljanje in spremljanje programov obrambnih pri- 
prav in načrtov dejavnosti za primer izrednih razmer ter druge 
zadeve s področja ljudske obrambe. 

Program skupnih nalog obsega tiste naloge, dejavnosti in 
storitve iz obveznega programa občinskih skupnosti za zapo- 
slovanje, za katere je racionalno in smotrno, da se opravljajo v 
zvezi skupnosti in so skupnega interesa za vse delovne ljudi 
na območju republike. 

Glede na elemente obveznega programa, ki so osnova za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov zapo- 
slovanja v SR Sloveniji za srednjeročno obdobje 1981-1985, 
je vrednost programa skupnih nalog v okviru posameznega 
elementa naslednja: 

cenah 1979 
000 din 

ELEMENTI 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
1981-1985 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

3.088 
1.858 
4.292 

942 
4.659 
1.937 
1.806 
4.423 
1.204 
1.492 

472 

3.199 
1.924 
4.447 

976 
4.827 
2.007 
1.871 
4.582 
1.247 
1.546 

489 

3.314 
1.994 
4.607 
1.011 
5.001 
2.079 
1.938 
4.747 
1.292 
1.601 

507 

3.434 
2.066 
4.772 
1.047 
5.181 
2.154 
2.008 
4.918 
1.339 
1.659 

525 

3.558 
2.140 
4.944 
1.085 
5.367 
2.231 
2.080 
5.095 
1.387 
1.719 

544 

685 
217 
122 
124 
560 
312 
155 

5.279 
1.437 
1.781 

564 

17.190 
10.341 
23.892 
5.243 

26.936 
10.783 
10.052 
2^.621 
•6.702 
8.306 
2.629 

Skupaj 26.173 27.115 28.091 29.103 2 A. c. 20 145.695 
Prispevna i 1 stopnja 0,03229 0,03229 0,03229 0,03229 0,03229 I 0,03229 

elementi iz enotne metodologije za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana zaposlovanja v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985, ki jo je sprejela skupščina Zveze 
skupnosti za zaposlovanje SRS na svoji 3. seji 27/6-1979, ~o bili objavljeni v Uradnem listu SRS št. 22 - 13/7-1979 

xx Prispevna stopnja je izračunana na podlagi projekcije BOD za obdobje 1980-19S5, ki jo je posredoval Zavod SRS za družbeno planiranje 17/6-1980 



OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana telesnokulturnih skupnosti 

Slovenije za obdobje 1981-1985  

TELESNA KULTURA 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnosti ter drugi delovni ljudje in občani 
v krajevnih skupnostih, kot uporabniki in drugi delovni ljudje 
in občani, združeni v telesnokulturnih organizacijah, ter de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki oprav- 
ljajo telesnokulturno dejavnost kot svojo glavno dejavnost, 
ter delavci v delovnih skupnostih telesnokulturnih organiza- 
cij, kot izvajalci, združeni v občinskih Telesnokulturnih 
skupnostih, so na zasedanju skupščine Telesnokulturne 
skupnosti Slovenije dne 1980 v skladu z drugim od- 
stavkom 14. člena zakona o svobodni menjavi dela na po- 
dročju telesne kulture (Ur. I. SRS št. 35/79) in na podlagi 
odločitev v svojih občinskih telesnokulturnih skupnostih na 
območju SR Slovenije sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA 

TELESNOKULTURNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci se s tem samoupravnim sporazu- 

mom zavezujemo, da bomo uresničevali dogovorjene usmeri- 
tve na področju telesne kulture, sprejete v družbeno-politič - 
nih organizacijah Slovenije, še zlasti v Republiški konferenci 
SZDL. 

Še posebej bomo: 
- na vseh ravneh nenehno skrbeli za povečanje števila 

aktivnih udeležencev v športno-rekreativni dejavnosti in ure- 
sničevali naloge, ki izhajajo iz tega temeljnega smotra. 

- zagotavljali možnosti za doseganje vrhunskih športnih 
dosežkov športnikom, ki izpoljnjujejo dogovorjena merila. 

Za uresnič itev navedenih temeljnih smotrov bomo razvijali 
sodobno strokovno delo na znanstveni podlagi, intenzivneje 
izobraževali strokovne in organizacijske delavce, postopoma 
vzpostavljali boljšo materialno osnovo za potrebe šolanja 
kadrov in priprave športnikov. 

Tekmovalne sisteme, ki so zunanja manifestacija športne 
dejavnosti in so nezamenljiv spodbujevalni dejavnik udejstvo- 
vanja delovnih ljudi in občanov na tem področju, bomo posta- 
vili v funkcijo športno-rekreativnega in športno-tekmovalnega 
udejstvovanja. 

2. člen 
Na področju športne rekreacije bomo uresničevali pred- 

vsem spodbujevalne in strokovno koordinacijske naloge, ka- 
terih cilj je vključ itev najmanj 40% prebivalstva Slovenije v 
redne organizirane oblike športne in športno-rekreativne de- 
javnosti, razvijali pa bomo tudi pogoje za nekatere oblike 
občasne športno-rekreativne dejavnosti. V ospredju bo redno 
športno udejstvovanje otrok in mladine. 

V telesnokulturni skupnosti Slovenije bomo: 
- sofinancirali oziroma financirali strokovno, propagan- 

dno, založniško in raziskovalno dejavnost za pospeševanje 
športne rekreacije, 
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- sofinancirali najpomembnejše množične športno-rekrea- 
tivne manifestacije in sicer: 

a) športno-politične: 
- Po poteh partizanske Ljubljane 
- Po stezah partizanske Jelovice 
b) stalne: 
- Jesenski atletski kros za pokale »DELA« 
- »Dan planincev« 
- »Milovanovičev memorial« 
- »Tekmovanje za zlato puščico« 
c) občasne: 

izbor in sofinanciranje bosta temeljila na sprejetih merilih 
glede na smotre množične športno-rekreativne dejavnosti. 

Športno-rekreativno dejavnost, vključno s športno-rekrea- 
cijskimi tekmovalnimi sistemi, bomo uresničevali v načelu v 
temeljnih nosilcih na območju krajevnih skupnosti z zaključ- 
kom na ravni občine. 

V merilih za stalne in občasne športno-rekreativne priredi- 
tve bomo še posebej upoštevali smiselnost in pomen posa- 
meznih prireditev glede na usmeritve na področju športne 
rekreacije, pri čemer bomo sofinancirali le tiste prireditve, ki 
predstavljajo zaključno športno-rekreativne manifestacije na 
ravni republike po predhodno opravljenih občinskih tekmova- 
njih. 

3. č len 
Za sofinanciranje dejavnosti iz 2. člena bomo namenili 

naslednja sredstva (v mio din. cene 1979): 

1981 1982 1983 1984 1981-1985 
2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 14.5 

Sredstva bodo razporejena posameznim izvajalcem tele- 
snokulturnih storitev na osnovi kriterijev za financiranje pro- 
grama telesnokulture dejavnosti v SR Sloveniji v obdobju 
1981-1985, ki jih bo sprejela skupščina Teleshokulturne skup- 
nosti Slovenije. 

4. člen 
Iz združenih sredstev bomo v skladu z dogovorjenimi merili, 

sprejetimi v skupščini TKS Slovenije, zagotavljali pogoje za 
priprave in nastope perspektivnih in vrhunskih športnikov. 
Perspektivne in vhunske športnike določ i ZTKOS v skladu z 
merili. 

Kategoriziranih vrhunskih športnikov bo letno okrog 400, 
potencialnih pa Okrog 1000. 

5. člen 
Kot osnova za financiranje vrhunskih in perspektivnih 

športnikov bodo ovrednoteni individualni programi in pro- 
grami priprav in nastopov republiških selekcij oziroma repre- 
zentanc. 

6. č len 
Telesnokulturna skupnost Slovenije bq zagotovila kako- 

vostni razvoj vrhunskega športa zlasti v prednostnih panogah. 

poročevalec 
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Zato bo namenila v tem srednjeročnem obdobju sredstva v 
višini 291,3 mio din. Zaradi olimpijskih iger leta 1984. zlasti 
zimskih, bodo sredstva v veliki meri namenjena pripravam 
športnikov v zimskošportnih panogah. V posameznih letih 
bodo sredstva za vrhunski šport vključno s pripravami na 
zimske olimpijske igre zagotovljena v naslednjih zneskih (v 
mio din, cene 1979): 

1981 - 55,0 
1982 - 56,6 
1983- 58,1 v 
1984 - 60,0 
1985 - 61,6 
Skupaj 81-85 291,3 

7. č len 
Sofinancirali bomo naslednje velike športne prireditve: 
a) stalne: 

Skokov memorial 
Zorkov memorial 
FIS Zlata lisica 
FIS Pokal Vitranc 
Planiške prireditve 
Skakalna turneja treh dežel 
Smučarski tek FIS 
Veslaška regata 
Kolesarska dirka Alpe Adria 
Vidmarjev memorial 
Mednarodni plavalni miting 
Pokal gimnastike 

b) občasne: Občasne velike mednarodne prireditve 
bomo sofinancirali v skladu z dogovorjenimi postopki spreje- 
manja kandidata - tur v organizacije teh prireditev 

V merilih za stalne in občasne prireditve bomo posebej 
upoštevali smiselnost na področju vrhunskega športa, pri 
čemer bomo dajali prednost tistim prireditvam, v katerih na- 
stopajo perspektivni športniki v prednostnih panogah. 

c) Druge: 
V Sloveniji smo dolgoročno zainteresirani za organizacijo 

nekaterih velikih mednarodnih športnih tekmovanj in zato 
bomo kandidirali za: 

- svetovno prvenstvo v rokometu 
- svetovno prvenstvo v nordijskih smučarskih disciplinah 
- evropsko prvenstvo v atletiki. 
Za kandidiranje, organizacijo in financiranje stalnih, obča- 

snih in drugih prireditev bomo v Sloveniji sklenili poseben 
družbeni dogovor, prizadevali pa si bomo. da se tak dogovor 
sklene tudi med republikami in pokrajinama. 

8. č len 
Skladno z usmeritvijo na področju telesne kulture in kriteriji 

za financiranje programov dejavnosti izvajalcev skupnega 
programa bomo pospeševali razvoj telesne kulture na manj 
razvitih območjih s tem, da bomo: 

- sofinancirali šolanje amaterskih strokovnih, kadrov 
- štipendirali kandidate za šolanje na kadrovskih šolah 
- sofinancirali skupno založniško, propagandno in drugo 

informativno dejavnost. 
V ta namen bomo letno združili 0.4 mio din (cene 1979). 

skupaj v obdobju 1981-1985 pa 2.0 mio din. 

9. člen 
Za razvijanje stikov in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, 

delavci na začasnem delu v tujini, izseljenci ter za mednaro- 
dno sodelovanje na telesnokulturnem področju bomo sofi- 
nancirali dogovorjene programe skladno s kriteriji, za kar 
bomo namenili letno cca 0,7 mio din (cene 1979). 

10. člen 
Za obveznosti iz podpisanih družbenih dogovorov in samo- 

upravnih sporazumov za mejna področja dejavnosti, bomo 
namenjali del sredstev v skladu s sprejetimi odloč itvami v 
skupščini TKS Slovenije. 

Pri letnih valorizacijah obveznosti bomo izhajali iz uradnih 
podatkov o gibanju cen na drobno v SRS (Zavod za statistiko 
in Zavod za družbeno' planiranje). 

Združevali bomo sredstva za sprejete obveznosti, ki so 
določene v naslednjih družbenih dogovorih oziroma samoup- 
ravnih sporazumih o: 

- mladinskih delovnih akcijah 
- mladinskem periodičnem tisku 
- regresiranju potovanj mladine 
- visokogorskih planinskih postojankah 
- reviji »Naš delavec« 
- rekreacijskem centru borcev NOV Strunjan 
- kandidaturi za SP v alpskih disciplinah v Kranjski gori. 

11. člen 
Cene za telesnokulturne storitve bomo uporabniki in izva- 

jalci določ ili na osnovi sprejetih programov dejavnosti. V 
skupšč ini TKS Slovenije bomo sprejeli standarde in normative 
za opravljanje, telesnokulturnih storitev. Pri dogovarjanju o 
cenah oziroma povrač ilih bomo udeleženci upoštevali na- 
slednje elemente letnih zneskov: 

a) množičnost: 
20% za OD in skupno porabo 
80% za materialne stroške 
b) vrhunski šport: 
30% za OD in nadomestila OD 
70% za materialne stroške 

12. člen 
Osrednja investicija republiškega značaja bo izgradnja 

nove Visoke šole za telesno kulturo in telesnokulturnega 
centra Slovenije v Ljubljani skupaj s posebno izobraževalno 
skupnostjo za vzgojo in izobraževanje. Po investicijskem na- 
črtu bo potrebno zgraditi 8.176 m2 pokritih površin za učne 
objekte, 6.615 m2 pokritih telesnokulturnihobjektov, 31.584 2 

nepokritih telesnokulturnih objektov ter 1250 m2 posebnih 
telesnokulturnih objektov, za kar bo potrebno zagotoviti 
skupno 30 ha planerskih površin. 

Celotna vrednost investicije brez bivalnih kapacitet bo zna- 
šala 653,9 mio din, vrednost prve faze 411,1 mio din in vre- 
dnost druge faze 241,8 mio din. TKS Slovenije bo zagotovila 
sredstva v višini 25%. Za izgradnjo prve faze, ki bo zaključena 
do konca tega srednjeročnega obdobja, bo TKS Slovenije v 
posameznih letih zagotovila sredstva v naslednjih zneskih (v 
mio din, cene 1979): 

% din 
1981 20 20,5 
1982 20 20,5 
1983 30 30,9 
1984 20 20.5 
1984 10 10,3 
Skupaj 81-85 100 102,7 

13. člen 
Telesnokulturna skupnost Slovenije bo zagotovila del sred- 

stev za dograditev nekaterih zimskošportnih centrov v Slove- 
niji in za ta namen zagotovila skupno 72,9 din, to je letno 
okrog 14,5. mio din. Prednost bodo imeli centri, ki bodo 
omogočali priprave vrhunskih športnikov in izvedbo velikih 
mednarodnih športnih tekmovanj ter dolgoročno razreševa- 
nje kapacitet za zimsko športno oziroma športno-rekreacijsko 
dejavnost., 

Varianta I: črta se 12. člen 
Varianta II: črta se 11. in 12. člen 

14. č len 
Za celotni skupni program bomo delavci v TOZD in delovnih 

skupnostih združili naslednja sredstva (v mio din, cene 1979)-: 

leta 1981 131,7 din 
leta 1982 135,2 din 
leta 1983 ' , 139,1 din 
leta 1984 142,8 din 
leta 1985 147.0 din 
Skupaj 81-85 695,8 din 
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Varianta I: 
Za celotni skupni program bomo delavci v TOZD in delovnih 

skupnostih združili naslednja sredstva (v mio din, cene 1979): 

leta 1981 106,0 din 
leta 1982 110,0 din 
leta 1983 114,0 din 
leta 1984 118,0 din 
leta 1985 122,0 din 
Skupaj 81-85 

Varianta II: 
Leta 1981 
Leta 1982 
Leta 1983 
Leta 1984 
Leta 1985 

570,0din 

85,0 din 
89,0 din 
83,0 din 
98,0 din 

112,0 din 
Skupaj 81-85 467,0 din 

15. č len 
Sredstva iz prejšnjega člena bomo delavci TOZD in delov- 

nih skupnosti združevali po prispevni stopnji 0,15 iz BOD po 
domicilnem principu in jih plačevali na zbirni račun za telesno 
kulturo pri enotah SDK, ki bodo dograjena sredstva redno 
usmerjala na račun telesnokulturne skupnosti Slovenije. 

Varianta I: 
 po prispevni stopnji 0,12 .. 

Varianta II: 
 po prispevni stopnji 0,10 

Opomba: 
Prispevne stopnje so izračunane na podlagi projekcije 

mase BOD za obdobje 1981-1985 po domicilnem principu, ki 
jo je posredoval Zavod SRS za družbeno planiranje dne 
17.6.1980. 

16. č len 
Višino sredstev, ki se združujejo na osnovi tega samouprav- 

nega sporazuma, bo Telesnokulturna skupnost letno poveče- 
vala največ za rast cen na drobno v razdobju oktober prete- 
klega leta-oktober tekočega leta (obrazec RAD-1 Zavoda SRS 
za statistiko). 

V kolikor se bo dejanska rast dohodka gibala počasneje od 
planiranega, bomo uporabniki in izvajalci ponovno preverili 
programe in se dogovorili o njihovi korekciji. 

17. č len 
Uresničevanje določ il tega samoupravnega sporazuma bo 

obravnavala skupščina TKS Slovenije najmanj enkrat letno in 
skladno z zakonom sprejemala ukrepe za njihovo izvajanje. 

18. člen 
Skupščina TKS bo predlagala udeležencem tega samo- 

upravnega sporazuma spremembe oziroma dopolnitve v koli- 
kor z ukrepi iz prejšnjega člena ne bo mogoče zagotoviti 
uresničevanja sporazuma. 

19. č len 
Delovni ljudje v TOZD in krajevnih skupnostih pooblaščamo 

za podpis tega samoupravnega sporazuma delegata, ki ga 
določ i skupščina občinske TKS. 

Podpisniki: 

OBRAZLOŽITEV 

V fazi priprave osnutka samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana Telesnokulturne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-85 je bilo v razpravah na sejah skupščine Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije pa tudi na problemski konferenci 
RK SZDL o telesni kulturi poudarjeno stališče, da stalno 
zniževanje sredstev za skupni program ni več  dopustno in da 
je treba v novem srednjeročnem obdobju sredstva za skupni 
program zagotoviti v višini, ki zagotavlja uresničevanje tega 
programa na ravni leta 1975, ko se je za skupni in solidar- 
nostni program združevalo približno 20 odstotkov vseh zdru- 
ženih sredstev za telesno kulturo. Za omenjeni program pa 
smo v obdobju 1976-1980 iz leta v leto združevali manj sred- 
stev in zato je delež teh sredstev za telesno kulturo v SR 
Sloveniji v zadnjem letu padel celo na 10 odstotkov. Istočasno 
so se povečevale naloge Telesnokulturne skupnosti Slovenije 
zlasti na področju obveznosti, ki izhajajo iz družbenih dogo- 
vorov, na področ ju vrhunskega športa in spremljajoč ih dejav- 
nosti. Ob sprejemanju zakona o svobodni menjavi dela na 
področju telesne kulture so bila ta negativna gibanja večkrat 
poudarjena, s tem zakonom pa so bile tudi opredeljene neka- 
tere temeljne naloge skupnosti, prav tako pa je bil spremenjen 
nač in financiranja, saj se v novem srednjeročnem obdobju 
združujejo sredstva za program Telesnokulturne skupnosti 
Slovenije po avtonomni prispevni stopnji. 

Taka usmeritev ima za posledico višji porast sredstev za 
republiški program v prehodnem letu 1980/81, saj znaša ne- 
kaj več  kot 100 odstotkov, (da bi ponovno zagotovili uresniče- 
vanje dogovorjenega programa v naslednjih letih srednjeroč- 
nega obdobja usklajena s predvidenim gibanjem dohodka in 
sredstev za skupno porabo. 

Glede na številne razprave tako v skupšč ini Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije, Odboru za družbene dejavnosti 
Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in Zavodu SR Slove- 
nije za družbeno planiranje,kot tudi pripomb baze, kjer je bilo 
postavljeno v ospredje predvsem uresničevanje stabilizacij- 

skih ukrepov, usklajevanje planiranega programa skupnosti z 
materialnimi možnostmi razvoja in uresničevanje investicijske 
politike na področju družbenih dejavnosti, je skupšč ina Tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije na 10. seji dne 24.6.1980 
pooblastila izvršni odbor, da opravi korekcijo skupnega pro- 
grama, in to predvsem na področju investicij, s tem, da se 
osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana Tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije ponudi delovnim ljudem in 
občanom v javno razpravo z variantnimi predlogi. Po I. va- 
rianti se iz programa Telesnokulturne skupnosti Slovenije 
črta združevanje sredstev za izgradnjo telesnokulturnih ob- 
jektov v SR Sloveniji (kreditni sklad) in sredstva za sofinanci- 
ranje kapitalnih objektov za izgradnjo zimskošportnega cen- 
tra. Po II. varianti se iz skupnega programa poleg že navede- 
nega v I. varianti izloč i tudi združevanje sredstev za edino 
predvideno republiško investicijo t.j. novo Visoko šolo za 
telesno kulturo s telesnokulturnim centrom v Ljubljani (12 in 
13. č len). Prav tako je skupšč ina zavzela stališče da naj si vsi 
telesnokulturni dejavniki na planirani ravni. Poudariti je treba, 
da bi sprejem II. variante pomenil izloč itev vseh investicijskih 
sredstev iz republiškega programa za prihodnje petletno ob- 
dobje, kar pa vsekakor ne bi bilo v skladu z usmeritvijo razvoja 
telesne kulture, ki jo je nedavno sprejela problemska konfe- 
renca RK SZDL, namreč  ustvarjanje materialne baze in osnov- 
nih pogojev za razvoj rekreativnega in vrhunskega športa. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana Tele- 
snokulturne skupnosti Slovenije opredeljuje naloge in višino 
sredstev ki jih bodo delovni ljudje in občani združili za uresni- 
čevanje sprejetih programov. Sredstva za izvajanje posamez- 
nih programskih nalog bodo razporejena izvajalcem telesno- 
kulturnih storitev na osnovi meril za financiranje programov 
dejavnosti izvajalcev skupnega programa telesnokulturne de- 
javnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985; Osnutek meril je 
v javni razpravi do 30. septembra 1980. Ta merila so sestavni 
del tega samoupravnega sporazuma. 
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SOCIALNO SKRBSTVO 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana Skupnosti socialnega 

skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 

Delavci, delovni ljudje In občani, združeni v občinskih skup- 
nostih socialnega skrbstva v SR Sloveniji, sklenejo na pod- 
lagi določb 30. člena Zakona o socialnem skrbstvu (Ur. I. 
SRS, št. 35/79) ter na podlagi predhodne uskladitve elemen- 
tov v skupšč ini skupnosti socialnega skrbstva 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985 

1. č len 
S tem samoupravnim sporazumom opredelijo uporabniki in 

izvajalci, združeni v občinskih skupnostih socialnega 
skrbstva, da bodo po načelu medsebojne solidarnosti v SR 
Sloveniji zagotavljali uresničevanje z zakonom zagotovljenih 
pravic in storitev, ki obsegajo: 

1. Stalne družbene denarne pomoč i kot edini vir preživlja- 
nja na upravičenca mesečno 2.347. - din 

2. Stalne družbene denarne pomoč i kot dopolnilni vir pre- 
življanja na upravičenca mesečno 1.174.-din 
(Predvideno poprečje v SR Sloveniji) 

3. Sredstva za delovanje centrov za socialno delo po ka- 
drovskem normativu, da na vsakih 4.000 prebivalcev deluje 1 
strokovni delavec. 

Delo strokovne socialne službe se bo ovrednotilo po enot- 
nih merilih v SR Sloveniji, pri čemer se osebni dohodek 
vrednoti s 4.473. - din na pogojno nekvalificiranega delavca in 
poprečnim kvalifikacijskim količnikom 2,70, kar znaša me- 
sečno na strokovnega delavca (bruto) 12.077. - din 

Če organizacija združenega dela s področja socialnega 
skrbstva zaradi nižje kvalifikacijske sestave ne dosega kvalifi- 
kacijskega količnika 2,70, se pri vrednotenju osebnih dohod- 
kov strokovnih delavcev prizna osebni dohodek izračunan na 
podlagi dejanske izobrazbe strokovnih delavcev v tej organi- 
zaciji in se ovrednoti po kriteriju, da se upošteva kvalifikacij- 
ski količnik: srednja izobrazba 2,13, višja 2,50 in visoka 3,13. 

2. č len 
Udeleženci sporazuma soglašamo, da sprejmemo v okviru 

Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije enoten seznam sto- 
ritev, ki opredeljuje potreben čas za izvršitev posamezne 
storitve ter temelji na potrebnem številu strokovnih delavcev 
in njihovi izobrazbi. Ta bo podlaga za obračunavanje oprav- 
ljenega dela strokovnih delavcev v centrih za socialno delo. 

3. č len 
Pravico do stalne družbene denarne pomoč i kot edini vir 

preživljanja ima občan, ki je za pridobitno delo nesposoben, 
ki nima dohodkov ali premoženja in tudi ne oseb, ki bi ga bile 
na kakršnikoli pravni podlagi dolžne in sposobne preživljati. 
Za pridobitno delo nesposobne se štejejo občani, ki so dopol- 
nili 65 let. 

Občani, ki so mlajši od 65 let in so za delo nesposobni 
zaradi bolezni, telesne ali duševne prizadetosti, so dolžni 
svojo nesposobnost za delo dokazati z izvidom in mnenjem 
ustrezne komisije pri Skupnosti za zaposlovanje, pri Skupno- 
sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali pri Zdrav- 
stveni skupnosti, glede na značaj nesposobnosti. 

Pravico do stalne družbene pomoč i kot dopolnilni vir pre- 
življanja ima občan, ki je nesposoben za pridobitno delo, ki 
nima dovolj sredstev za preživljanje in -ne oseb, ki bi ga bile 
dolžne in sposobne preživljati; denarno pomoč kot dopolnilni 
vir preživljanja prejema, če skupni dohodek (če živi sam) 
oziroma poprečni znesek ugotovljenega dohodka na člana 
družine ne dosega višine denarne pomoči, ki predstavlja edini 
vir sredstev za preživljanje. 

4. č len 
Finančno ovrednoteni programi iz zagotovljenega obsega 

pravic in storitev v vseh občinskih skupnostih socialnega 
skrbstva v SR Sloveniji bodo znašali v mio din: 
leta 1981 319,8 
leta 1982 322,5 
leta 1983 324,3 
leta 1984 328,7 
leta 1985 331,0 

Skupna sredstva, potrebna za zagotovitev zajamčenega ob- 
sega pravic in storitev iz prejšnjega odstavka tega člena se 
bodo združevala v občinskih skupnostih socialnega skrbstva 
po enotni prispevni stopnji od bruto osebnih dohodkov, ki bo 
predvidoma znašala: 
leta 1981 0,36% 
leta 1982 0,35% 
leta 1983 0,34% 
leta 1984 0,33% 
leta 1985 0,32% od bruto osebnih dohodkov 

Te prispevne stopnje so planske, konkretno višino enotne 
prispevne stopnje pa bo vsako leto ugotavljala skupščina 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

Zavezanci prispevka so temeljne organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti ter delovni ljudje, ki z osebnim 
delom in s sredstvi v lasti občanov opravljajo gospodarsko ali 
drugo dejavnost. 

5. č len 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki z zbranimi sred- 

stvi po enotni prispevni stopnji % od bruto osebnih dohod- 
kov v občini ne morejo zagotoviti uresnič itve zagotovljenega 
programa po merilih iz 1. člena tega sporazuma, so upravi- 
čene do sredstev solidarnosti iz združenih sredstev na ravni 
republike, če izpolnjujejo še naslednje pogoje: 
- da po dogovorjenih merilih v posameznem letu ne morejo z 
lastnimi sredstvi zagotoviti vsaj 90% vrednosti zagotovljenega 
programa; 
- da delež planirane mase BOD v obč ini na enega upravi- 
čenca denarnih pomoči ne presega 65% poprečne mase BOD 
na upravičenca denarnih pomoč i v SR Sloveniji; 
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Obveznost združevanja solidarnostnih "sredstev uresniču- 
jejo tiste občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki na pod- 
lagi enotne prispevne stopnje od bruto osebnih dohodkov 
združijo več sredstev kot jih potrebujejo za uresnič itev zago- 
tovljenega programa, ob upoštevanju kriterija, da delež plani- 
i.. mase BOD na upravičenca denarnih pomoč i presega 
poprečje planirane mase BOD na upravičenca denarnih po- 
moč i v SR Sloveniji. 

6. č len 
Udeleženci sporazuma ocenjujemo, da bodo sredstva, ki jih 

bodo združili za solidarnostno dopolnjevanje zagotovljenega 
programa pri Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije na 
podlagi meril iz prejšnjega člena in na podlagi planiranega 
števila upravičencev denarnih pomoč i in strokovnih delavcev 
znašala: (v mio din) 
leta 1981 42,5 
leta 1982 42,2 
leta 1983 42,0 
leta 1984 38,5 
leta 1985 38,0 

7. č len 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva združujejo ozi- 

roma prejemajo solidarnostna sredstva tekom leta na podlagi 
planiranega obsega pravic. Dejanski zneski solidarnosti se 
ugotovijo ob koncu koledarskega leta na podlagi realizacije 
pravic iz zagotovljenega programa v posamezni občinski 
skupnosti ter realizacje bruto osebnih dohodkov v občinah. 
Udeleženci sporazuma soglašajo, da Skupnost socialnega 
skrbstva Slovenije izvrši vsakoletni dokončni poračun obvez- 
nosti občin do združevanja oziroma prejemanja solidarnost- 
nih sredstev ter nastale razlike po solidarnostni bilanci upo- 
števa v naslednjem koledarskem letu. 

8. člen 
Poleg sredstev iz 6. člena tega sporazuma se bodo zbirala 

po načelu vzajemnosti pri Skupnosti socialnega skrbstva Slo- 
venije sredstva za uresničevanje skupnih nalog, ki obsegajo: 
1. Naložbe skupnega pomena: 

- Izgradnja zavoda za varstvo in delovno usposabljanje 
zmerno, težje in težko prizadetih otrok in mladostnikov. Loka- 
cija zavoda je Ig pri Ljubljani. Zavod bo imel zmogljivost 250 
mest in 29 rezervnih mest ter bo dograjen leta 1983. Po 
investicijskem načrtu znaša predračunska vrednost 187 mio 
dinarjev ter ima skupne zazidalne površine 9446 m2 in 660 m2 

zunanje pokrite površine. 
Združevanje sredstev za izgradnjo tega zavoda se je pričelo 

v letu 1978 ter bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
potrebno združiti še 98,5 mio din; dinamika združevanja sred- 
stev bo sledeča: (v mio din) 
leta 1981 42,3 
leta 1982 42,3 
leta 1983 13,9 

- Gradnja posebnega socialnega zavoda za odrasle du- 
ševno prizadete osebe z zmogljivostjo 140 mest. Pričetek 
gradnje v letu 1983, dokončanje v letu 1986. V letih 1983 do 
1985 bo združenih 48,2 mio din z dinamiko združevanja: (v 
mio din) 
leta 1983 12,0 
leta 1984 18,1 
leta 1985 18,1 

9. č len 
Celotna sredstva za naložbe skupnega pomena iz prejš- 

njega člena tega sporazuma bodo znašala 146,7 mio din; 
predvidena dinamika združevanja vseh sredstev naložb je 
sledeča: (v mio din) 
leta 1981 42,3 

42,3 
25,9 
18,1 
18,1 

leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

10. člen 
Pri skupnosti socialnega skrbstva Slovenije se bodo po 

načelu vzajemnosti združevala tudi sredstva za nekatere 

druge skupne naloge. Med te naloge skupnega pomena šte- 
jejo: (v tisoč din) 
1. Zagotavljanje sredstev za oskrbo oseb nez- 
nanega bivališča v zavodu Hrastovec - Trate, v 
vrednosti 1.337,- 
2. Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje pro- 
gramov Romov, v vrednosti 3.750.- 
3. Zagotavljanje sredstev za raziskovalne nalo- 
ge, ki so skupnega pomena za udeležence spo- 
razuma in obravnavajo družbenoekonomska 
vprašanja s področja socialnega skrbstva, v vre- 
dnosti 2.000,- 
4. Zagotavljanje sredstev za financiranje prevo- 
za slepih in ostalih invalidnih oseb, ki potrebuje- 
jo spremstvo, v vrednosti 2.838. - 
5. Sofinanciranje izdatkov za delovanje mladin- 
skih sprejemališč , v vrednosti 3.214.- 

6. Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje 
publikacije za delavce, ki so začasno zaposleni 
v tujini, v vrednosti 324,- 

7. Soudeležba pri financiranju udeležencev 
mladinskih delovnih brigad, v vrednosti 1.658,- 

8. Zagotavljanje sredstev za skupne potrebe 
na področju splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, v vrednosti 150.- 

9. Soudeležba pri financiranju programov, ki 
jih izvajajo delovni ljudje in občani organizirani 
v družbenih organizacijah in društvih, v vredno- 
sti 1.419,- 

10. Sredstva za delovanje samoupravnih or- 
ganov Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, 
v vrednosti 5.250.- 

11. Sredstva za delovanje strokovne službe 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije v vre- 
dnosti 18.058.- 

11. č len 
Sredstva za oskrbo oseb neznanega bivališča se priznajo 

Zavodu Hrastove-Trate na podlagi cene oskrbnega dne, ki se 
formira: 

- materialni stroški 33,0 
- amortizacija 4,1 
- za obveznosti iz dohodka 1,2 
- za OD in skupno porabo 60,2 
- za rezervo 1,5 
Do sredstev za sofinanciranje programov Romov so upravi- 

čene tiste občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki imajo 
na svojem območju Rome. Koordinacijski odbor za romska 
vprašanja pri Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije pri- 
pravi v posameznem koledarskem letu (najkasneje do konca 
marca) na osnovi programov posameznih občinskih skupno- 
sti predlog, katera občina je upravičena do teh sredstev. Na 
osnovi predloga bo sprejela skupščina Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije sklep o dodelitvi sredstev. 

Iz sredstev programa skupnih nalog bo Skupnost social- 
nega skrbstva Slovenije sofinancirala del stroškov za delova- 
nje mladinskih sprejemališč za begavce v Ljubljani in Mari- 
boru. Ta sredstva bodo namenjena za pokrivanje fiksnih stro- 
škov sprejemališč  v višini približno 22 odstotkov teh stroškov. 
Na ta način bo dana možnost, da se poslužujejo sprejemališč  
po potrebi tudi tiste občinske skupnosti socialnega skrbstva, 
ki niso sklenile samoupravnega sporazuma o dejavnosti in o 
povrač ilu za izvajanje dejavnosti mladinskega sprejemališča. 

Iz združenih sredstev skupnih nalog bo Skupnost social- 
nega skrbstva Slovenije sofinancirala organizacijo Rdečega 
križa v občinah pri sodelovanju mladinskih delovnih brigad v 
katere so vključeni slušatelji šole za socialne delavce in izva- 
jajo socialnoskrbstvene storitve v času trajanja akcije. Posa- 
mezna občinska skupnost, ki sodeluje pri tej akciji je upravi- 
čena do 30.000 din letno, pod pogojem, da predloži skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije podrobno razčlenitev stroškov, 
ki jih je imela v zvezi z udeležbo pri akciji. O povračilu 
stroškov za posamezno občino sklepa skupščina Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. 

Pri republiških družbenih organizacijah in društvih bo 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije sofinancirala iz zdru- 
ženih sredstev del storitev oziroma programov storitev, ki jih 
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bodo le-tl izvajali ter se nanašajo na področje socialnega 
skrbstva v obliki preventivnega ali kurativnega dela. Poleg 
tega so sredstva v okviru te naloge namenjena za soudeležbo 
zvezam društev na mednarodnih sodelovanjih in prireditvah 
ter drugih akcijah, ki se izvajajo na ravni republike. 

12. člen 
Sredstva za delovanje samoupravnih organov in strokovne 

službe Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije se bodo dolo- 
čala vsako leto s finančnim načrtom v skupšč ini Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. Vsako leto bo skupščina Skup- 
nosti socialnega skrbstva Slovenije sklenila s strokovno 
službo skupnosti sporazum o svobodni menjavi dela v kate- 
rem bodo opredeljene delovne naloge strokovne službe ter 
vse medsebojne obveznosti. Strokovna služba bo pri vredno- 
tenju delovnega načrta upoštevala kalkulativne elemente, ki 
obsegajo: 

- Materialne stroške: fiksni materialni stroški v višini ki je 
določena s pogodbami, drugimi materialnimi stroški v višini 
dejanskih stroškov iz preteklega leta, povečanih s porastom 
cen na drobno, v višini 27 % j 
- Za zakonske in samoupravno dogovorjene obveznosti v 

predpisani in dogovorjeni višini 7 % 
- Za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v odvi- 

snosti od višine OD delavcev v združenem delu v občinah 
mesta Ljubljana, v višini 66 % 

13. člen 
Sredstva za izvedbo programa skupnih nalog se bodo zdru- 

ževala po enotni prispevni stopnji od bruto osebnih dohodkov 
v Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

14. č len 
Višina sredstev iz 9. in 10. člena tega sporazuma bo zna- 

šala: (v mio din) 
leta 1981 51,3 kar predstavlja 0,058 od BOD 
leta 1982 51,6 kar predstavlja 0,056 od BOD 
leta 1983 35,6 kar predstavlja 0,062 od BOD 
leta 1984 28,1 kar predstavlja 0,028 od BOD 
leta 1985 28,5 kar predstavlja 0,028 od BOD 

Zavezanci prispevka so temeljne organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti ter delovni ljudje, ki z osebnim 
delom in s sredstvi v lasti občanov opravljajo gospodarsko ali 
drugo dejavnost. 

15. č len 
Sredstva v tem sporazumu so izražena v stalnih cenah leta 

1979. 
Udeleženci sporazuma soglašamo, da se bodo zneski za 

denarne pomoč i in sredstva za osebne dohnodke izvajalcev iz 
1. člena tega sporazuma valorizirali vsako leto skladno z 
rastjo nominalnih osebnih dohodkov na zaposlenega v SR za 
razdobje oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (na 
podlagi podatkov Zavoda SRS za statistiko-obrazec RAD-1). 

Sredstva skupnih nalog iz 13. člena tega sporazuma, izra- 
žena v stalnih cenah se bodo valorizirala vsako leto največ za 
poprečno rast cen na drobno v razdobju oktober preteklega 
leta - oktober tekočega leta. 

Udeleženci sporazuma pooblaščajo skupščino Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije, da izvaja vsakoletno valoriza- 
cijo sredstev ter na tej osnovi vsako leto objavlja prispevek 
sredstev posamezne občinske skupnosti za skupni program 
ter solidarnostnih sredstev v nominalnih zneskih. 

16. č len 
Udeleženci sporazuma so dolžni spremljati uresničevanje 

pravic, obveznosti in odgovornosti sprejetih na podlagi tega 
sporazuma. Obveščanje o uresničevanju pravic in obveznosti 
bo potekalo v skupšč ini Skupnosti socialnega skrbstva Slove- 
nije najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob koncu 
vsakega leta. Prav tako so udeleženci dolžni sprejemati 
ukrepe za uresnič itev prevzetih pravic in obveznosti. Če ude- 
leženci ugotovijo, da prevzetih obveznosti ne morejo uresni- 
č iti tudi z dodatnimi ukrepi, so dolžni predlagati drugim 
udeležencem sporazuma spremembe oziroma dopolnitve sa- 
moupravnega sporazuma glede na novo ocenjene možnosti 
in pogoje. 

17. č len 
Nadzor nad izvajanjem tega sporazuma bo opravljal odbor 

za samoupravni nadzor. Njegove pristojnosti in naloge bodo 
določene v samoupravnem splošnem aktu. 

18. č len 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko k njemu pristopi 

večina občinskih skupnosti socialnega skrbstva v SR Slove- 
niji. Sporazum začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu 
SR Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1981. leta dalje. 

Z dnem ko se začne uporabljati ta samoupravni sporazum, 
preneha veljati samoupravni sporazum o skupnih temeljih 
plana socialnega skrbstva, v občini in SR Sloveniji za obdobje 
1976 - 1980 (Uradni list SRS, štev. 22/77). 
Številka: 402-1 (80)KH 
Datum: 20.6.1980 
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I. PHEDVIDHU SHKD8TVA ZABOTOVIJEIBBA PKOGBAIU. T LETIH 1981 - 1985 em lata 1979 

(▼ nio din) 

umi 1961 1982 1983 196» 1985 SeCfc 

1. Sruibana denarna poaoSi - 
adlni Tir praiivljanja 135«» 13o,7 129»6 129»1 129»o 651,8 

2. Druibana danarna poao&i - 
dopolnilni Tir praiiT- 12*,8 128,o 128,6 131,2 131,1 6»3,7 
ljanja 

3. Sradatva aa OS atrokovnih 
dalavoar t eantrth sa 
aoeialno dalo 61,6 63»8 66,1 68,» ?o,9 33o,8 

8 I € P A J 319,8 322,5 32»,3 328,7 331,o 1.626,3 

Stopnja raati 3o,3 ®,8 0,5 1,3 ®,7 6,2 

oana lata 1979 
u. razsnnm SUDSTVA SKDPESGA fbogbahi ssupKoeii BOCTATJTTOI BDHSTTA BLOTKIIJH T LETIH 1961-1985 

(t alo din) 

J**' HIBE! 

1. laloiba aknpnaga poaana 
Od tacai 
- Zarod aa var.in dal.uapoa.alad. »2,3 »2,3 13,9 - - 98,5 
- Zarod aa dniamo prisad.odraala - - 12,o 18,1 18,1 »8,2 
SKOPAJ BALOŽBE »2,3 »2,3 25,9 18,1 18,1 146,7 

2. Oatala naloga akupaag« programa 9»o 9^3 9,7 lo,o lo,» *8,» 
(1*2) 51,3 51,6 35,6 28,1 28,5 195,1 

1981 1982 1983 198» 1985 §81^1985 

III. PHEBVIDEBA CELOTHA SBESBTTA T LETIH 1981 - 1985 (I ♦ II) 

iagotorljani progran 319,8 322,5 32»,3 328,7 331,o 1.626,3 
Skupni progran 51,3 51,6 35,6 28,1 28,5 195,1 

SKUPAJ 371,1 37»,1 359,9 356,8 359,5 1.821,» 

Stopnja raati 32,6 o,8 -3,8 -o,9 o,8 5,1 
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OBRAZLOŽITEV 

S pripravami za sprejem samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana Skupnosti socialnega skrbstva za obdobje 1981- 
1985 (v nadaljnjem besedilu: samoupravni sporazum) smo 
pričeli že v letu 1979 ko so bili sprejeti sklepi skupšč in skup- 
nosti socialnega skrbstva o pripravi planskih dokumentov ter 
analiza možnosti razvoja za obdobje 1981-1985, o kateri je 
razpravljala skupšč ina Skupnosti socialnega skrbstva Slove- 
nije na svoji seji dne 5. 7. 1979. 

Osnutek samoupravnega sporazuma je pripravljen na pod- 
lagi 34. in 115. č lena zakona o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 1/80), na 
podlagi 30. č lena zakona o socialnem skrbstvu (Ur. I. SRS, št. 
35/79) ter na podlagi razprav analize razvojnih možnosti in 
sprejetih elementov v temeljnih organizacijah združenega 
dela in krajevnih skupnostih. 

Osnutek samoupravnega sporazuma je obravnavala skup- 
šč ina Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije na svoji seji 
dne 27. marca 1980 ter sprejela sklep, da se ga posreduje v 
nadaljnjo obravnavo. 

Osnutek samoupravnega sporazuma vsebuje 18. č lenov. V 
1. č lenu so določene višine denarnih pomoči upravičencev ter 
kriteriji za vrednotenje strokovnega socialnega dela izvajalcev 
socialnega skrbstva v centrih za socialno delo po normativu, 
da deluje na vsakih 4.000prebivalcev 1 strokovni delavec. To 
pomeni, v primerjavi s sedanjim kadrovskim normativom v 
poprečju v SR Sloveniji 70 strokovnih delavcev več . Osnova 
za višino denarne pomoči je višina ugotovljenih minimalnin 
življenjskih stroškov starostnika v dvočlanski družini. Višina 
denarnih pomoči je izražena v stalnih cenah leta 1979 in se bo 
vsako leto planskega obdobja valorizirala skladno s porastom 
nominalnih osebnih dohodkov na zaposlenega v SRS. V 3. 

č lenu so opredeljeni kriteriji za upravičence družbenih denar- 
nih pomoč i kot so določeni v samoupravnem sporazumu o 
kriterijih za dodeljevanje denarnih pomoči v sedanjem ob- 
dobju. Celotna vrednost zagotovljenega programa vseh ob- 
č inskih skupnosti socialnega skrbstva je prikazana v 4. č lenu 
osnutka. Višina zagotovljenega programa po posameznih le- 
tih je izračunana na podlagi planiranega števila udeležencev 
do denarnih pomoči in predvidenih strokovnih delavcev; na- 
turalne kazalce so posredovale občinske skupnosti social- 
nega skrbstva. Ta člen vsebuje tudi osnove in merila za 
združevanje sredstev. Pogoje za uveljavitev pravic do solidar- 
nosti, kriterije za združevanje sredstev solidarnosti ter celoten 
program solidarnostnih sredstev po posameznih letih plan- 
skega obdobja pa vsebuje 5. in 6. člen osnutka. 

V 8. in 9. členu osnutka je opredeljen program naložb 
skupnega pomena v SR Sloveniji ter celotna sredstva, ki jih bo 
potrebno združiti za naložbe s predvideno dinamiko združe- 
vanja sredstev po letih. 

Ostale naloge skupnega programa, ki se uresničujejo v 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in za katere se zdru- 
žujejo sredstva po načelu vzajemnosti in po enotnih merilih, 
vsebuje 10. č len osnutka. Program skupnih nalog je po vse- 
bini v bistvu enak kot doslej, približno enak je ostal tudi obseg 
sredstev. 

Vsi zneski v osnutku samoupravnega sporazuma so izra- 
ženi v stalnih cenah leta 1979. Za izvedbo programov iz tega 
osnutka sporazuma bo potrebno zneske v posameznih letih 
planskega obdobja valorizirati na tekoče (nominalne) gene. 
Nač in izračunavanja letnih zneskov iz stalnih v nominalne 
cene vsebuje 15. č len tega osnutka. 

POKOJNINSKO - INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana Skupnosti pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 

za obdobje 1981-1985 

Na podlagi 113. č lena zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije (Ur. list SRS, it. 
11/80) in na podlagi 273. č lena statuta Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (Ur. list 
SRS, št 181/78) sklenemo delavci v temeljnih In drugih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih, de- 
lavci v delovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih, de- 
lovni ljudje, ki samostojno z lastnimi sredstvi opravljajo 
gospodarsko in negospodarsko dejavnost, drugi delovni 
ljudje, ki so po zakonu obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani, ter upokojenci (v nadaljnjem besedilu: udele- 
ženci) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA SKUPNOSTI 

POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI ZA 

OBDOBJE 1981-1985 

1. č len 
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma določamo 

skupne cilje in naloge pri razvoju Skupnosti pokojninskega in 
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invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (v nadaljnjem bese- 
dilu: skupnosti) ter medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti pri uresničevanju dogovorjenih ciljev in nalog v letih 
1981-1985. 

2. č len 
Udeleženci sporazumevanja se bomo zavzemali za skladen 
razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Skupno- 
sti s celotnim družbenoekonomskim razvojem SR Slovenije, 
zato bomo zavestno in organizirano usklajevali odnose v 
družbeni reprodukciji, razporejanju dohodka in uporabi sred- 
stev za uresničevanje svojih pravic in obveznosti na področ- 
jih, za katera je bila skupnost ustanovljena. 

3. č len 
Udeleženci bomo v skupnosti glede na rezultate svojega 

minulega dela in v skladu z načeli solidarnosti in vzajemnosti 
zagotavljali sebi in nepreskrbljenim članom svojih družin v 
primeru starosti, izgube ali zmanjšanje delovne zmožnosti in 
smrti predvsem naslednje pravice: 
- pravico do starostne, invalidske in družinske pokojnine; 
- pravico do poklicne rehabilitacije in zaposlitve z ustrez- 

nimi denarnimi nadomestili za primer izgubljene ali zmanj- 
šane delovne zmožnosti (invalidnosti) oz. za primer neposre- 
dne nevarnosti za invalidnost v zvezi z določenimi deli in 
nalogami; 

- pravico do denarnega nadomestila za primer telesne 
okvare; 

- pravico do dodatka za pomoč in postrežbo in varstve- 
nega dodatka; 

- pravico do enkratnega prispevka za rekreacijo upokojen- 
cev; 

- pravico do zdravstvenega varstva upokojencev in otro- 
škega varstva otrok upokojencev, stalno živeč ih v drugih 
republikah; 

- druge pravice, opredeljene v zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in samoupravnih splošnih aktih 
skupnosti. 

4. č len 
Upoštevaje doseženo stopnjo razvoja pokojninskega in in- 

validskega zavarovanja in skupnosti in sprejeto politiko druž- 
benoekonomskega razvoja republike se bomo udeleženci 
sporazuma zavzemali v obdobju od 1981-1985 predvsem za 
uresničevanje naslednjih ciljev in nalog: 

- za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v skupnosti in v enotah Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja z uč inkovitim delovanjem delegat- 
skega sistema in s tem večanje vloge delavcev v združenem 
delu pri sprejemanju in izvajanju odloč itev; 

- za aktivno sodelovanje pri nadaljnjem izpopolnjevanju 
sestema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu 
z ustavnimi določ ili in določ ili zakona o združenem delu; 

- za ustrezen življenjski standard upokojencev skladno z 
rastjo življenjskega standarda aktivnih zavarovancev; 

- za doseganje ustrezne ravni družbenega standarda upo- 
kojencev z omogočenjem reševanja stanovanjskih in domskih 
potreb upokojencev in zagotavljanjem splošnih in individual- 
nih pogojev za počitek in rekreacijo upokojencev v skladu s 
potrebami in materialnimi možnostmi ter družbenimi merili; 

- za spodbujanje daljšega aktivnega dela zavarovancev s 
sistemskimi in praktičnimi ukrepi na področju prevencije in- 
validnosti in invalidskega varstva, rehabilitacije in zaposlova- 
nja delovnih invalidov v skladu s pristojnostjo skupnosti ter 
dolžnostmi organizacij združenega dela in ustreznih skupno- 
sti; 

- za določanje in ugotavljanje tistih del in nalog, kjer se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, pod pogojem, da se 
opravljanje takih del posebno težko in zdravju škodljivo, če 
kljub varstvenim ukrepom ni možno izboljšati delovnih ra- 
zmer in pogojev dela ter stalno preverjanje obstoja teh delov- 
nih razmer in štetja zavarovalne dobe s povečanjem; 

- za vsebinsko obogatitev ter nadaljnjo izgradnjo informa- 
cijskega sistema, ki bo zagotavljal potrebne podatke in infor- 
macije, pomembne za delo in odločanje v skupnosti; 

- za uč inkovito, gospodarno in kvalitetno izvajanje dejav- 
nosti skupnosti na podlagi načel svobodne menjave dela; 

- za krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite v skladu s pomenom in družbeno vlogo pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja 

5. č len 
Elementi, ki opredeljujejo program dejavnosti skupnosti, so 

naslednji: 
1. Enak obseg pravic zavarovancev in upokojencev kot v 

dosedanjem srednjeročnem obdobju oziroma kakor bo opre- 
deljen z veljavnimi predpisi, pri čemer se bo: 
- število upokojencev povečalo od 233.000 v letu 1981 na 
262.500 v letu 1985 ali poprečno letno z 3,0%. Pri tem se bo 
povečevalo poprečno število starostnih za 3,9%, invalidskih 
za 1,9% in družinskih pokojnin za 2,4%; 
- število uživalcev dodatka za pomoč in postrežbo, invalidnin 
in nadomestil povečalo od 63.110 v letu 1981 na 87.740 v letu 
1985 ali poprečno letno za 8,5%. 

2. Usklajevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev z eko- 
nomskimi gibanji v SR Sloveniji; 

3. Zagotavljanje večje socialne varnosti upokojencem z 
nizkimi pokojninami z zagotavljanjem varstvenega dodatka, 
pri čemer se bo: 
- število upokojencev, ki bodo prejemali varstveni dodatek, 
povečalo od 26.370 v letu 1981 na 28.840 v letu 1985 ali 
poprečno letno za 2,2%; 

Delež odhodkov skupnosti za izvajanje zavarovanja v skup- 
nih odhodkih skupnosti se bo znižal od 1,88% v Ietu1981 na 
1,77% v letu 1985. Delež odhodkov za strokovno službo skup- 
nosti in za povrač ila za dela in naloge, ki jih opravljajo stro- 
kovne službe Regionalnih zdravstvenih skupnosti, se bo 
glede na skupne odhodke skupnosti znižal od 1,32% v letu 
1981 na 1,24% v letu 1985. 
Pri tem pa bo Strokovna služba skupnosti opravljala dela v 
zvezi s 296.110 uživalci pokojninskih prejemkov in 835.700 
zavarovanci vletu 1981 oziroma za 350.240 uživalcev pokoj- 
ninskih prejemkov in za 904.600 zavarovancev v letu 1985Ž 

5. Za uveljavljanje interesov udeležencev sporazumevanja, 
predvsem pa za večjo ažurnost v poslovanju ter na podlagi 
sprejetega integriranega informacijskega sistema skupnosti 
ter obveznosti za izgradnjo družbenega informacijskega si- 
stema skladno z zakoni udeleženci sporazumevanja sogla- 
šamo, da se nameni v obdobju od leta 1981-1985 za investi- 
cije v modernizacijo računalniške opreme in izboljšanje po- 
gojev dela 77,3 mio din. 

6. č len 
Potrebna sredstva za realizacijo programa dejavnosti skup- 

nosti bodo znašala: 
v letu 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
mio din 14.196 14.695 15.213 15.759 16.325 76.188 

Poprečna realna stopnja rasti sredstev v obdobju od leta 
1981 do 1985 znaša 3,0%. 

7. č len 
Udeleženci soglašamo, da bomo v obdobju 1981-1985 za 

realizacijo programa dejavnosti združili s prispevki iz osebnih 
dohodkov in iz dohodka 66.318 mio din ali 87% potrebnih 
sredstev za realizacijo programa dejavnosti skupnosti in sicer 
po posameznih letih: 
1981 " 12.357 mio din 
1982 12.791 mio din 
1983 13.242 mio din 
1984 13.718 mio din 
1985 14.210 mio din 

8. člen 
Viri sredstev, osnove za obračunavanje in plačevanje pri- 

spevkov ter prispevne stopnje za leto 1981 so naslednje: 
1. (bruto) osebni dohodki zavarovancev 
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 

stopnji 11,3 % od osnove osebnih dohodkov, 
2. dohodek temeljnih in drugih organizacij združenega dela 
- prispevek za nesreče pri delu in poklicne bolezni po 

stopnji 0,80 % od osnove (bruto) osebnih dohodkov, 
- prispevek za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem: 
a) za povečanje od 12 na 14 mesecev po stopnji 3,5 %, 
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b) za povečanje od 12 na 15 mesecev po stopnji 5,2 %, 
c) za povečanje od 12 na 16 mesecev po stopnji 7,0 %, 
d) za povečanje od 12 na 18 mesecev po stopnji 10,5%, 
vse od osnove (bruto) osebnih dohodkov delavcev, ki 

opravljajo dela in naloge, za katera se zavarovalna doba šteje 
s povečanjem. 

3. dohodek temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela 
- posebni prispevek iz dohodka 
a) po stopnji 1,27 % od osnove poslovnega sklada, s kate- 

rim se opravljajo dejavnosti iz 5., 6. in 7. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vplačevanju obveznega 
posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in avtonomne pokrajine Kosovo (Ur. 
list SRS, št. 12/73); 

b) po stopnji 0,27 % od osnove poslovenga sklada, s 
katerim se opravljajo dejavnosti iz 8., 9. in 9. a č lena zakona iz 
prejšnje alinee. Prispevke iz 1. in 2. točke tega člena plačujejo 
tudi občani, ki z osebnim delom in lastnimi sredstvi opravljajo 
gospodarsko in negospodarsko dejavnost, ter drugi delovni 
ljudje, ki so po zakonu obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani. 

9. č len 
Osnove in viri za obračunavanje in plačevanje prispevkov za 

pokojninsko zavarovanje veljajo do spremembe ustreznih 
predpisov. 

10-č len 
Skupščina skupnosti sprejema in objavlja vsako leto pred 

iztekom leta na osnovi valoriziranega programa ugotovitveni 
sklep o stopnjah prispevkov, upoštevajoč pri tem obstoječ i 
delitveni sistem dohodka, ekonomska gibanja ter splošne 
ocene in cilje, določene v dogovoru o temeljih družbenega 
plana in resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana. 

11. č len 
Udeleženci soglašamo, da bomo višino sredstev, ki smo jo 
določ ili v 7. č lenu tega sporazuma, letno valorizirali največ za 
porast nominalnih osebnih dohodkov na zaposlenega v SRS v 
obdobju oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (na 
podlagi podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko - obrazec 
RAD-1). 

12. člen 
Udeleženci soglašamo, da se v okviru letno valoriziranoga 
programa valorizirajo in oblikujejo sredstva za pokojnine, 
denarna nadomestila ter druge dajatve po naslednjih merilih: 

1. pokojnine, invalidnine, dodatek za pomoč in postrežbo 
in mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov, ki pred- 
stavlja osnovo za odmero varstvenega dodatka se bodo uskla- 
jevali v začetku koledarskega leta tako, da se bodo povečale 
za odstotek povečanja poprečnih osebnih dohodkov zaposle- 
nih v SR Sloveniji v preteklem letu. Zaradi ohranitve življen- 
skega standarda upokojencev pa lahko skupnost uskladi po- 
kojnine in mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov tudi 
med letom (izredna uskladitev); 

2. sredstva za rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih inva- 
lidov bodo odvisna od gibanj, ki vplivajo na število in višino 
oskrbnin in nadomestil; 

3. sredstva za rekreacijo se bodo oblikovala v višini 1,5 % 
od izplačanih pokojnin in varstvenega dodatka. Razdelitev teh 
sredstev na enkratni letni prispevek za rekreacijo upokojen- 
cev in druge oblike rekreacije za nadaljnje zagotavljanje po- 
gojev za rekreacijo skupnega pomena za vse upokojence v 
republiki določ i vsako leto skupščina skupnosti; 

4. stanovanjski prispevek za gradno domov in stanovanj za 
upokojence se bo oblikoval v višini 4 % od izplačanih pokoj- 
nin in izplačanega varstvenega dodatka; 

5. višina prispevka za zdravstveno varstvo upokojencev ter 
otroško varstvo otrok upokojencev, ki stalno živijo v drugih 
republikah bo odvisna od ustreznih predpisov v teh republi- 
kah. 

13. č len 
Za pokojnine nekaterih kategorij upokojencev - predvsem 

borcev NOV bosta federacija in republika v skladu z zakonom 

prispevali sredstva za realizacijo programa skupnosti v višini 
9.870 mio din ali 13% vseh potrebnih sredstev. Od tega 
zneska bo prispevala federacija 7.213 mio din, repubiika pa 
2.657 mio din. 

14. č len 
Udeleženci soglašamo, da bomo v planiranem obdobju v 

skupnosti združili tudi sredstva, ki bodo zagotavljala stabil- 
nost, likvidnost in ekonomsko varnost upokojencev ob upo- 
števanju interesov združenega dela. 

Rezervna in obratna sredstva se bodo letno načrtovala in 
oblikovala iz združenih sredstev po tem sporazumu posto- 
poma, vse dokler ne bodo znašala vsaj 10 % načrtovanih 
letnih odhodkov, uporabljala pa se bodo v skladu z zakoni in 
samoupravnimi splošnimi akti skupnosti. 

15. č len 
V primeru, da se bo zaradi drugačnih ekonomskih gibanj od 

načrtovanih združilo v skupnosti več sredstev, kot je dolo- 
čeno s tem samoupravnim sporazumom, bo skupnost vrnila 
presežek združenemu delu, tako da bo znižala prispevno 
stopnjo. 

16. č len 
Vsi zneski v tem samoupravnem sporazumu so izračunani v 

cenah leta 1979 na osnovi predvidenih republiških kazalcev 
razvoja v obdobju od leta 1981 do 1985. V primeru, da se 
katerakoli od teh osnov spremeni, se bodo ustrezno preraču- 
nali zneski iz tega samoupravnega sporazuma. 

17. člen 
Udeleženci sporazumevanja bomo poskrbeli, da se bodo v 

razvojnih načrtih organizacij združenoga dela, drugih organi- 
zacij in skupnosti načrtovala sredstva za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje v skladu z 7. in 8. č lenom tega samouprav- 
nega sporazuma oz. po poprečni realni letni stopnji rasti 3,0 
%. 

18. č len 
Na podlagi tega samoupravnega sporazuma bo skupščina 

skupnosti sprejela plan razvoja Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za obdobje 1981-1965. 

19. člen 
Skupščina skupnosti bo redno spremljala, apalizirala in 

ocenjevala uresničevanje tega samoupravnega sporazuma in 
srednjeročnega plana skupnčsti za obdobje od 1981 do 1985. 
V skladu s tem bo skupščina skupnot.ti sprejemala letne plane 
skupnosti in ugotovitvene sklepe o stopnjah prispevkov. 

20.č len 
Morebitne spremembe oziroma dopolnitve programa v tem 

sporazumu bo skupnost sorejemala po enakem postopku in 
na način kot to velja za sprejem tega samoupravnega spora- 
zuma. 

21. člen 
Ta samoupravni sporazum je skienien, ko gi sprejme ve- 

čina udeležencev sporazumevanja in ko ya podpišejo poobla- 
ščeni predstavniki. Ugotovitev, da ;e sporazum skienjen, 
sprejme in objavi v Uradnem listu Sh Slovenije Skupščina 
skupnosti. 

22. člen 
V primeru, da ta samoupravni spora^m n; sKlenjen, določ i 

stopnje prispevkov za pokojninsKo ir, invaiicsko zavarovanje 
Skupšč ina SR Slovenije za vse zavarovance, če pa je sklen.en 
pa samo za tiste, ki tega samoupravnega sporazuma niso 
sprejeli. 

2i. cle/. 
Ta sporazum vei,^ o Jjr, od ODjave v Ur..O(.oiT, umu Sri 

Slovenije uporaoija pa -,e od i i 1981 leta 
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OBRAZLOŽITEV 

Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana skup- 
nosti temelji na zakonu o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije (Ur. list SRS, št., 1/80), na 
usklajenih elementih in sprejetih usmeritvah opredeljenih v 
analizi razvojnih možnosti skupnosti ter drugih republiških 
dokumentih, ki opredeljujejo družbenoekonomski razvoj v 
srednjeročnem obdobju od leta 1981 do 1985. Pri tem je bila 
upoštevana splošna družbena potreba po trajnejšem stabilizi- 
ranju vseh družbenoekonomskih tokov in racionalizacija vseh 
oblik porabe dohodka. 

Pri pripravi osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana skupnosti so bile upoštevane ocene ekonomskih gibanj 
za pripravo izhodišč  srednjeročnega razvoja SR Slovenije za 
obdobje od leta 1981 do 1985 Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, ki predvidevajo poprečno realno stopnjo 
rasti družbenega proizvoda 4 %, poprečno stopnjo zaposlo- 
vanja 2 % in rast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega 
po stopnji 1,6 %. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana skup- 
nosti je obravnaval IO skupščine skupnosti dne 20. 6. 1980 in 
ocenil, da predstavlja solidno osnovo za javno obravnavo med 
udeleženci sporazumevanja. 

Pri oceni potrebnih sredstev za uresničevanje razvojnih 
usmeritev skupnosti je upoštevano: 

- da bo ostal obseg pravic zavarovancev in upokojencev 
enak kot v sedanjem srednjeročnem obdobju oziroma kot bo 
opredeljen z veljavnimi predpisi. Predvideno je, da se bo 
število upokojencev povečalo od 233.000 v letu 1981 na 
262.5000 v letu 1985 ali poprečno letno za 3,0 %. Pri tem se bo 

I. 
1. 

2. 
3. 

II. 
1. 
2. 
3. 
1. 

in 

Vsi zneski v osnutku samoupravnega sporazuma in v prika- 
zani tabeli so izračunani na podlagi ocen realnih stopenj rasti, 
to je brez upoštevanja inflatornih gibanj ter izraženi v cenah 
leta 1979. Zato bo potrebno vsako leto te zneske oz. vrednost 
programa skupnosti preračunati (valorizirati) na tekoče (no- 
minalne) cene skladno z rastjo nominalnih osebnih dohodkov 
na zaposlenega v SR Sloveniji za razdobje oktober preteklega 
leta - oktober tekočega leta. 

Skladno z določ ili osnutka dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 osnutek samo- 
upravnega sporazuma v 8. členu določa vire in osnove za 
združevanje sredstev v letu 1981 ter prispevne stopnje. Pri- 
spevna stopnja glavnega vira združevanja sredstev to je 

povečalo poprečno število starostnih za 3,9 %, invalidskih za 
1,9 % in družinskih pokojnin za 2,4%; 
- da se bo povečalo število uživalcev dodatka za pomoč in 

postrežbo, invalidnin, oskrbnin in nadomestil osebnih dohod- 
kov delovnim invalidom od 63.110 v letu 1981 na 87.740 v letu 
1985 ali poprečno letno za 8,5 %., 
- da bo življenjski standard uživalcev pokojnin in drugih 

denarnih dajatev rastel skladno z rastjo življenjskega stan- 
darda delavcev v združenem delu saj se bodo pokojnine in 
druge denarne dajatve (invalidnine, varstveni dodatek, doda- 
tek za pomoč in postrežbo) letno povečevale za odstotek 
povečanja poprečnih nominalnih osebnih dohodkov na zapo- 
slenega v SR Sloveniji v preteklem letu., 

- da se pri skupnosti glede na nov zakon o zdravstvenem 
varstvu (Ur. list SRS, št. 1/80) in zakon o družbenem varstvu 
otrok (Ur. list SRS, št 35/79) ne bodo več  združevala sredstva 
za zdravstveno varstvo upokojencev ter otoško varstvo otrok 
upokojencev, razen za upokojence skupnosti in njihove 
otroke, ki živijo v drugih republikah., 

- da bi se za zagotovitev tekoče likvidnosti oblikovala v 
skupnosti postopoma rezervna in obratna sredstva vse dokler 
ne bodo znašala vsaj 10 % planiranih letnih odhodkov. Re- 
zervna sredstva so potrebna skupnosti zato, ker izplačuje 
pokojnine mesečno vnaprej, prihodki od prispevkov pa prite- 
kajo za nazaj, pa tudi dinamika dotoka sredstev med letom ni 
skladna z izvrševanjem obveznosti skupnosti. 

Predvideno je, da bodo potrebna sredstva za uresničevanje 
razvojnih usmeritev oblikovana in razporejena, kot prikazuje 
naslednja tabela: 

- zneski v mio din 
- cene 1979 

osnovnega prispevka zavarovancev, ki se plačuje od izplača- 
nih bruto osebnih dohodkov, je relativno visoka saj znaša 11,3 
% (v letu 1980 znaša 11,5 %) če upoštevamo, da se v novem 
srednjeročnem obdobju ne bodo v skupnosti več  združevala 
sredstva za zdravstveno varstvo upokojencev ter otroško var- 
stvo upokojencev stalno živeč ih na območju SR Slovenije. 
Relativno visoka stopnja osnovnega prispevka je posledica 
spremenjenih virov in osnov v zdravstvu, za katerega se v 
novem srednjeročnem obdobju (razen nadomestil OD) ne 
bodo združevala sredstva s prispevki iz bruto osebnih dohod- 
kov temveč s prispevki iz dohodka. To pa zmanjšuje maso 
izplačanih bruto osebnih dohodkov in posledično povrzoča 
povišanje vseh prispevnih stopenj iz bruto osebnih dohodkov. 

Skupaj 0 letna Strukt. 
Elementi 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1981-1985 stopnja deleži 

rasti v v % 
 %  

PRIHODKI 
Združena sredstva s 
prispevki 12.271 12.357 12.791 13.212 13.718 11.210 66.318 3,0 87,0 
Povračila federacije 1.299 1.311 1.392 1.110 1.191 1.516 7.213 3,5 9,5 
Povračila republike 178 195 512 531 550 569 2.657 3,5 3,5 
SKUPAJ PRIHODKI 11.051 11.196 11.695 15.213 15.759 16.325 76.188 3,0 100,0 

ODHODKI 
Denarne dajatve 12.130 12.812 13.272 13.719 11.186 11.671 68.693 3,1 90,5 
Rehabilitacija 160 • 501 518 595 617 701 2.998 8,9 3,9 
Izvajanje zavarovanja 261 266 271 277 282 288 1.381 2,0 1,8 
Prispevki 519 535 552 568 587 606 2.818 3,1 3,8 
SKUPAJ ODHODKI 13.670 11.117 11.613 15.159 15.702 16.272 75.923 3,5 100,0 

ločanje v rezervna 
obratna sredstva 381 ^9 52 5^ 57 53 265 
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Če ne bi prišlo do te spremembe vira pri zdravstvu bi znašala 
prispevna stopnja osnovnega prispevka zavarovancev le 10,2 
%. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana skup- 
nosti vsebuje osnovne elemente, ki so nujni za opredelitev 

skupnih ciljev in nalog pri razvoju skupnosti od leta 1981 do 
1985. Le tako bodo lahko bdlje in učinkoviteje uveljavljeni 
interesi udeležencev sporazumevanja oziroma vseh delovnih 
ljudi pri enem izmed pomembnejših družbenih področ ij, s 
karerim se zagotavlja ekonomsko in socialno varnost precejš- 
njemu delu prebivalstva. 

STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana Skupnosti starostnega za- 

varovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 

1981-1985   

Na podlagi 28. č lena Zakona o starostnem zvarovanju kme- 
tov (Ur. list SRS, št. 30/79), 15. č lena Zakona o preživninskem 
varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79) in 113. č lena Zakona 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije (Ur. list SRS, št. 1/80) sklenemo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela ter v delovnih skupnostih, 
delavci v delovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih, ob- 
čani, ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi opravljajo gospo- 
darsko ali negospodarsko dejavnost, drugi delovni ljudje ter 
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji (v 
nadaljevanju: udeleženci) naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o temeljih plana Skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za 
obdobje 1981 do 1985 

1. č len 
S tem samoupravnim sporazumom določamo udeleženci 

skupne cilje, usmeritve in naloge razvoja Skupnosti starost- 
nega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji (v nadaljevanju: 
skupnost) v letih 1981 do 1985 ter medesbojne pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti skupnih ciljev in nalog. 

2. č len 
Udeleženci si bomo s tem samoupravnim sporazumom pri- 

zadevali za skladen razvoj starostnega zavarovanja kmetov z 
družbenoekonomskim razvojem SR Slovenije ter razvojem 
proizvajalnih sil in družbenih odnosov v celoti. 

3. č len 
Udeleženci zagotavljamo s tem samoupravnim sporazu- 

mom izvajanje programa skupnosti, ki temelji na nalogah in 
ciljih, izhajajoč ih iz: 
- dosedanjega obsega pravic starostnega zavarovanja 

kmetov; 
- zakona o preživninskem varstvu kmetov. 

I. Dosedanji obseg pravic starostnega 
zavarovanja kmetov 

4. č len 
Naloge in cilji v okviru dosedanjega obsega pravic starost- 

nega zavarovanja kmetov so predvsem: 
- zagotovitev osnovne dejavnosti skupnosti, to je zagotav- 

ljanje starostnih oziroma družinskih pokojnin; 
- zagotavljanje varstvenega dodatka kmetom-borcem; 
- zvišanje starostne pokojnine; 
- dograjevanje samoupravne organiziranosti skupnosti in 

delovanje delegatskega sistema v skupnosti; 
- izgrajevanje informativnega sistema v skupnosti; 
- zagotovitev likvidnega finančnega poslovanja skupnosti 

s povečanjem rezervnih in obratnih sredstev; 
- krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 

šč ite glede na pomen in vlogo starostnega zavarovanja kme- 
tov. 

5. č len 
Dogovorjeni obseg in vrednost programa opredeljujejo na- 

slednja izhodišča: 
- 0,7 % poprečna stopnja rasti števila uživalcev kmečkih 

pokojnin po splošnih predpisih, tako da jih bo leta 1981 - 
42.750 in leta 1985 - 43.960; 

- 7,5 % poprečna stopnja padanja števila uživalcev pokoj- 
nin po posebnih predpisih, in sicer bo leta 1981 prejemalo to 
pokojnino 290 in leta 1985 210 kmetov-borcev NOV; 

- 1,0 % poprečna stopnja padanja števila uživalcev var- 
stvenega dodatka, do katerega bo upravičeno leta 1981 2.810 
in leta 1985 2.680 socialno ogroženih kmetov-borcev NOV; 

- povračila republike za predčasne pokojnine in za var- 
stveni dodatek kmetom-borcem v predvideni vsakoletni višini; 

- najvišji znesek varstvenega dodatka ne more presegati 
razlike med vsakokratnim mejnim zneskom najnižjih pokoj- 
ninskih prejemkov preteklega leta po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju ter starostno kmečko pokoj- 
nino; 
- starostna oziroma družninska pokojnina bo znašala naj- 

manj 50 % mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov 
iz preteklega leta po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

poročevalec 67 



6. člen 
Kmetje-zavezanci za prispevek ter delavci in drugi delovni 

ljudje bomo prispevali sredstva za izplač ilo pokojnin po 
splošnih predpisih v naslednji višini: 
leta 1981 - 829,4 mio din, 
leta 1982 - 835,5 mio din, 
leta 1983 - 841,5 mio din, 
leta 1984 - 847,6 mio din, 
leta 1985 - 853,8 mio din, 

7. č len 
Republika bo v skladu z zakonom v celoti poravnala svoje 

obveznosti za pokojnine po posebnih predpisih, ki veljajo za 
kmete-borce NOV pred 9. 9. 1943 oz. 13. 10. 1943, ter za 
varstveni dodatek socialno ogroženih kmetov-borcev NOV, in 
sicer: 
leta 1981 - 59,4 mio din, 
leta 1982 - 58,6 mio din, 
leta 1983 - 57,4 mio din, 
leta 1984 - 56,1 mio din, 
leta 1985 - 55,3 mio din. 

II. Preživninsko varstvo kmetov 

8. člen 
S preživninskim varstvom kmetov se zagotavlja kmetom 

pravica do preživnine, če oddajo svoja zemljišča družbeni 
pravni osebi. 

9. člen 
Leta 1981 bo predvidoma prejemalo preživnino 60, leta 

1985 pa 200 uživalcev. 
Potrebna solidarnostno združena sredstva za zagotovitev 

izplač ila preživnin so naslednja: 
leta 1981 - 0,8 mio din, 
leta 1982 - 1,4 mio din, 
leta 1983 - 1,7 mio din, 
leta 1984 - 1,9 mio din, 
leta 1985 - 2,4 mio din. 

10. člen 
Sredstva za izplač ilo preživnin se oblikujejo iz: 
- plačanih kupnin, ki jih zagotavljajo družbeno-pravne 

osebe, ki prevzamejo oddana zemljišča; 
- solidarnostno združenih sredstev delavcev in drugih 

delovnih ljudi. 

11. č len 
Udeleženci iz 2. alinee 10. člena bomo združili sredstva iz 

dohodka za: 
- izplačilo preživnin, ki presegajo sredstva izplačanih kup- 

nin za oddana zemljišča: 
- nadomestilo izpada dohodka skupnosti starostnega za- 

varovanja kmetov, ki nastane zaradi izpada prispevkov za 
zemljišča, prenešena v družbeno lastninp; 

- za preživnine kmetom-borcem, ki bodo oddali zemljiški 
kmetijski skupnosti zemljišče, za katerega odkup družbeno- 
pravno osebe niso zainteresirane. 

III. Osnove in viri združevanja sredstev 

12. člen 
Skupnost bo za izvajanje obveznega starostnega zavarova- 

nja kmetov in za preživninsko varstvo kmetov potrebovala 
naslednja sredstva: 
leta 1981 - 889,6 mio din, 
leta 1982 - 895,5 mio din, 
leta 1983 - 900,6 mio din, 
leta 1984 - 905,6 mio din, 
leta 1985 - 911,5 mio din, 

Vrednost dosedanjega obsega pravic starostnega zavaro- 
vanja kmetov, prispevki solidarnostne udeležbe delavcev za 
dosedanji obseg pravic in za preživninsko varstvo kmetov, 

udeležba kmetov - zavezancev ter povračila republike so 
razvidni iz priložene tabele I. 

13. č len 
Delavci in drugi delovni ljudje bomo solidarnostno prispe- 

vali za pokojnine po splošnih predpisih in za preživninsko 
varstvo kmetov 70 % potrebnih sredstev, in sicer: 
leta 1981 - 581,4 mio din, 
leta 1982 - 586,2 mio din, 
leta 1983 - 590,7 mio din, 
leta 1984 - 595,2 mio din, 
leta 1985 - 600,1 mio din. 

Poprečna realna stopnja rasti sredstev solidarnostne ude- 
ležbe delavcev v obdobju 1981 - 1985 znaša 5,2 %. 

14. č len 
Sredstva za solidarnostno udeležbo delavcev in drugih de- 

lovnih ljudi bomo združevali s prispevkom iz dohodka. 
Zavezanci prispevka za solidarnostno udeležbo so: 
a) temeljne organizacije združenega dela ter delovne skupno- 
sti, ki plačujejo prispevek iz dohodka od osnove (bruto) oseb- 
nih dohodkov; 
b) občani, ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi opravljajo 
gospodarsko ali negospodarsko dejavnost. Prispevek plaču- 
jejo od osnove, od katere se plačuje davek iz dejavnosti. 
Prispevna stopnja za leto 1981 znaša 0,69 %. 

15. člen 
Kmetje-zavezanci za prispevek bodo prispevali sredstva za 

pokojnine po splošnih predpisih v višini 30 % potrebnih 
sredstev. 

Prispevek kmetov - zavezancev obsega: 
a) prispevek v določenem znesku na kmečko gospodarstvo., 
b) prispevek v odstotku od odmerne osnove, ki je opredeljena 

•z zakonom. 

16. č len 
Skupnost bo od solidarnostno združenih sredstev izločila z 

internim obračunom del sredstev za preživninsko varstvo 
kmetov, s čimer bo poenostavila obračun teh prispevkov od 
(bruto) osebnih dohodkov, ki znašajo od 1 tisočinke odstotka 
leta 1981 do 2 tisočink odstotka v letu 1985. 

17. č len 
Osnove in viri za obračunavanje in plačevanje prispevkov za 

starostno zavarovanje kmetov in preživninsko varstvo kmetov 
veljajo do spremembe ustreznih predpisov. 

IV. Razširitev dosedanjih minimalnih pravic in 
minimalnega kroga upravičencev 

18. člen 
Za izpopolnitev sistema starostnega zavarovanja kmetov in 

za zagotovitev večje socialne varnosti kmetov bomo udele- 
ženci v okviru nalog in ciljev, ki temelje na analizi razvojnih 
možnosti skupnosti pod pogojem predhodne ustrezne zakon- 
ske ureditve z dopolnilom k samoupravnem sporazumu zlasti: 

- zagotovili invalidsko varstvo za delo nezmožne kmete; 
- razširili krog zavarovancev in upravičencev do starostne 
pokojnine na osebe, ki niso zajete z obveznim starostnim 
zavarovanjem kmetov, na: zakonca - kmeta; zakonca - 
kmeta, ne glede na lastništvo in ne glede na to, da je njegov 
zakonec zavarovan v delavskem zavarovanju., ostale družin- 
ske oz. gospodinjske člane, ki jim je ali jim je bilo delo na 
kmetiji edini ali glavni vir preživljanja., 

- prouč ili možnosti za znižanje starostne meje za pridobi- 
tev pravice do starostne pokojnine., 

- nadalje izpolnjevali sistem socialne varnosti kmetov-bor- 
cev NOV z možnostjo uvedbe določenih pravic tudi za kmete- 
borce po 9. 9. 1943 oz. 13. 10. 1943> 
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Razširitev dosedanjih minimalnih pravic - invalidsko 
varstvo 

19. člen 
Glede na razširjeni obseg pravic bi uveljavljali pravico do 

invalidske pokojnine naslednji upravičenci: 
a) nosilci zavarovanja, to je dosedanji krog upravičencev, z 

začetkom leta 1982-800, leta 1983- 1000, leta 1984- 1.200 in 
leta 1985 - 1500 upravičencev., 
b) upravičenci iz 20. člena tega samoupravnega sporazuma., 
pravico bi pričelo koristiti leta 1985 - 1000 upravičencev. 

V ta namen bi bilo potrebno združiti za zagotovitev pravic iz 
prve alinee tega člena: 
leta 1982 - 9.6 mio din, 
leta 1983 - 12,4 mio din, 
leta 1984 - 15,3 mio din, 
leta 1985 - 23,0 mio din, 
ter za zagotovitev pravic iz druge alinee tega člena: 
leta 1985 - 17,7 mio din. 

Razširitev minimalnega kroga upravičencev 

20. člen 
Z razširitvijo minimalnega kroga upravičencev bi pridobili 

pravico do starostne pokojnine 
- zakonci - kmetje: z začetkom leta 1982-4.000 leta 1983- 

6000, leta 1984 - 8.000 in leta 1985 - 11.100., 
- zakonci - kmetje, ne glede na lastništvo in ne glede na to, 

da je njihov zakonec zavarovan v delavskem zavarovanju: leta 
1985 - 6.500., 

- ostali družinski in gospodinjski člani, ki jim je ali jim je 
bilo delo na kmetiji edini ali glavni vir preživljanja: leta 1983- 
950, leta 1984 - 2.950 in leta 1985 - 4.550. 

Udeleženci bi združili sredstva za izplačilo starostnih pokoj- 
nin za navedene upravičence v naslednji višini: 
leta 1982 - 77,7 mio din, 
leta 1983 - 134,5 mio din, 
leta 1984 - 212,0 mio din, 
leta 1985 - 411,1 mio din, 

21. č len 
Skupnost bi za razširitev dosedanjih minimalnih pravic in 

minimalnega kroga upravičencev potrebovala naslednja sred- 
stva: 
leta 1982 - 87,3 mio din, 
leta 1983 - 146,9 mio din, 
leta 1984 - 227,3 mio din, 
leta 1985 - 451,8 moi din. 

22. č len 
Osnove, viri in način združevanja sredstev bi bili isti kot za 

dosedanji obseg pravic. 
Predvidena vrednost programa, solidarnostna udeležba de- 

lavcev in drugih delovnih ljudi, višina stopenj prispevkov iz 
dohodka po osnovi (bruto) osebnih dohodkov za solidar- 
nostno udeležbo ter prispevek kmetov - zavezancev so razvi- 
dni iz priložene tabele II. 

V. Valorizacija vrednosti programov in 
denarnih dajatev 

23. č len 
Vsi zneski v tem samoupravnem sporazumu so izračunani v 

cenah leta 1979 brez upoštevanja realne rasti osebnih dohod- 

kov in s tem tudi realne rasti pokojnin na osnovi predvidenih 
republiških kazalcev razvoja v obdobju od leta 1981 do 1985. 

24. č len 
Udeleženci soglašamo, da bomo višino vrednosti posamez- 

nih programov letno valorizirali največ za porast nominalnih 
osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji v obdobju 
oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (na podlagi 
podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko-obrazec RAD-1). 

\ 25. člen 
Udeleženci soglašamo, da se v okviru letno valoriziranega 

programa valorizirajo pokojnine, varstveni dodatek in preživ- 
nine v začetku koledarskega leta tako, da se bodo povečale za 
odstotek povečanja poprečnega osebnega dohodka na zapo- 
slenega v SR Sloveniji v preteklem letu. 

VI. Prehodne in končne določbe 

26. č len 
Ta samoupravni sporazum je osnova za izdelavo plana 

skupnosti za obdobje od leta 1981 do 1985 ter letnih planov za 
to obdobje. 

27. č len 
Skupščina skupnosti bo redno spremljala, analizirala in 

ocenjevala izvajanje tega samoupravnega sporazuma, plana 
skupnosti v obdobju od 1981. do 1985. leta in letnih planovter 
sprejemala ustrezne sklepe. 

28. č len 
V primeru, da se bo zaradi drugačnih ekonomskih gibanj od 

načrtovanih združilo v skupnosti več sredstev, kot jo dolo- 
čeno s tem samoupravnim sporazumom, bo skupnost vrnila 
presežek združenemu delu, tako da bo znižala prispevno 
stopnjo. 

29. č len 
Skupščina skupnosti starostnega zavarovanja kmetov bo 

vsako leto določala prispevek kmetov-zavezancev ter sprejela 
ugotovitveni sklep o višini prispevne stopnje za solidarnostno 
udeležbo delavcev in drugih delovnih ljudi. 

30. č len 
Morebitne spremembe oziroma dopolnitve tega sporazuma 

zaradi spremenjenih družbeno-ekonomskih odnosov oziroma 
predpisov bo skupnost sprejela po enakem postopku in na 
način kot to velja za sprejem statuta. 

31. č len 
V primeru, da ta sporazum ni sklenjen, določ i stopnje pri- 

spevkov za starostno zavarovanje kmetov oziroma za preživ- 
ninsko varstvo kmetov skupščina SR Slovenije za vse zavaro- 
vance ali pa le za tiste, ki tega samoupravnega sporazuma 
niso sklenili. 

32. č len 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme ve- 

čina udeležencev sporazumevanja in ko ga podpišejo poobla- 
ščeni predstavniki. Ugotovitev, daje sporazum sklenjen, ob- 
javi skupščina skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v 
SR Sloveniji v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pase od 
1. I. 1981. 
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VIRI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV ZA DOSEDANJI 

OBSEG PRAVIC S PODROČJA STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV 

TABELA I 

zneski v mio din 

Leto Dosedanji Preživninsko Skupaj Prispevek 
obseg varstvo solidarn. ' kmetov-zave- 
pravic kmetov udeležba zancev 

delavcev 

Povračila Vrednost 
republike programa 

(4+5+6) 

6 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

580.6 

584,8 

589,0 

593,3 

597.7 

0,8 

M 

1.7 

1,9 

2,4 

581,4 

586,2 

590,7 

595,2 

600,1 

248,8 

250,7 

252,5 

254,3 

256,1 

59,4 

58,6 

57,4 

56,1 

55,3 

889,6 

895.5 

900.6 

905,6 

911,5 

SKUPAJ 2.945,4 8,2 2.953,6 1.262,4 286,8 4o502,8 

VIRI ZDRUŽEVANJA SREDSTEV ZA RAZŠIRJEN 

OBSEG PRAVIC S PODROČJA STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV 

TABELA II 

zneski v mio din 

Leto Solidarnostna Stopnje Prispevek Skupaj vrednost 
udeležba prispevka kmetov-zavez. programa 
delavcev iz dohodka 2+4 

(osnova BOD) 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

61,1 

102,8 

159,1 

316,3 

0,07 % 

0,11 % 

0,17 % 

0,33 % 

26,2 

44.1 

68.2 

135,5 

87,3 

146,9 

227,3 

451,8 

SKUPAJ 639,3 0 0,14 % 274,0 913,3 
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OBRAZLOŽITEV 

Skupnost starostnega zavarovanja kmetov je že v letu 1979 
začela s pripravami za sprejem planskih dokumentov za ob- 
dobje 1981 do 1985 v skladu s sprejetim programom dela za 
pripravo in sprejetje srednjeročnega plana skupnosti starost- 
nega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje od leta 
1981 do 1985. 

Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana skup- 
nosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1981 do 1985 temelji predvsem na analizi razvojnih 
možnosti skupnosti za obdobje 1981 do 1985, ki jo je v 
mesecu novembru 1979 po širši razpravi sprejela skupšč ina 
skupnosti, na Zakonu o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, Osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter 
analitični raziskavi Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani z naslovom Možnosti razširitve kroga zavarovancev 
in zagotovitve pravice do invalidskega zavarovanja v starost- 
nem zavarovanju kmetov«, ki je bila izdelana konec leta 1977. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana vsebuje poleg 
dosedanjega obsega pravic starostnega zavarovanja kmetov 
in preživninskega varstva kmetov tudi razširitev dosedanjih 
minimalnih pravic in minimalnega kroga upravičencev, in 
sicer pod pogojem ustrezne zakonske ureditve. 

Z dosedanjim obsegom pravic se poleg ostalih nalog in 
ciljev skupnosti zagotavlja izvajanje pravic po veljavnem za- 
konu o starostnem zavarovanju kmetov. V skladu z zakonsko 
možnostjo (č l. 21. ZSZK) je upoštevano tudi zvišanje starostne 
pokojnine na najmanj 50% mejnega zneska najnižjih pokoj- 
ninskih prejemkov iz preteklega leta po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (od leta 1976 do 1978 je 
znašala pokojnina 30% mejnega zneska oz. leta 1976 410 din, 
leta 1977 515 din, leta 1978 595 din; leta 1979 35% mejnega 
zneska oz. 840 din, leta 1980 40% mejnega zneska oz. 1.280 
din in leta 1981 50% mejnega zneska oz. 1.820 din), s č imer se 
zagotavlja kontinuiteta pri postopnem povečevanju starostne 
pokojnine in vsaj približno doseganje nekega socialno-var- 
stvenega minimuma. 

Zakon o preživninskem varstvu kmetov zagotavlja kmetom 
pravico do preživnine, če oddajo svoja zemljišča družbeno 
pravni osebi. S tem samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana bodo delavci in drugi delovni ljudje solidarnostno zago- 
tavljali sredstva za izvajanje preživninskega varstva, predvsem 
pa določbe 7. člena zakona o preživninskem varstvu kmetov, 
ki govori o prevzemu zemljišča, tudi če družbeno-pravne 
osebe niso zainteresirane za prevzem zemljišča. 

Srednjeročne usmeritve skupnosti izvirajo predvsem iz po- 
stopne dograditve starostnega zavarovanja kmetov, s katerim 
bo zagotovljena 

1. razširitev obsega pravic tega zavarovanja z uvedbo inva- 
lidskega varstva za delo nezmožnih kmetov, 

2. povečanje socialne varnosti uživalcev starostnih pokoj- 
nin z ustreznim zvišanjem višine pokojnine, 

3. razširitev kroga zavarovancev in upravičencev ob od- 
pravi načela ena kmetija - ena pokojnina. 

Program razširitve dosedanjih minimalnih pravic in mini- 
malnega kroga upravičencev je izdelan na osnovi podatkov in 
številčnih pokazateljev analitične raziskave Inštituta za delo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Republiškega sekretariata za 
finance. 

Program razširitve pravic je prikazan v posebnem poglavju, 
katerega realizacija zavisi od predhodne zakonske ureditve in 
katerega dokončni sprejem bodo delavci v združenem delu in 
drugi delovni ljudje potrdili s sprejemom dopolnila k temu 
samoupravnemu sporazumu. V njem bo dokončno določen 
nov obseg pravic, začetek veljavnosti posamezne pravice ter 
za to potrebna sredstva. 

Predvideno je, da bi kmetje pridobivali pravice, ki izhajajo iz 
razširitve dosedanjih minimalnih pravic in minimalnega kroga 
upravičencev, postopno s pričetkom leta 1982. Pravico do 
invalidske pokojnine naj bi začeli uživati v letu 1982 nosilci 
zavarovanja, v letu 1985 pa še ostali upravičenci, ki bi z 
razširitvijo dosedanjih minimalnih pravic in minimalnega 
kroga upravičencev pridobili pravico do starostne pokojnine. 

V letu 1982 naj bi začeli prejemati starostno pokojnino 
zakonci nosilci zavarovanja, ki so prav tako kmetje, leta 1983 
ostali družinski in gospodinjski č lani, ki jim je ali jim je bilo 
delo na kmetiji edini ali glavni vir preživljanja (preužitkarji na 
kmetijah leta 1984), leta 1985 pa zakonci - kmetje, ne glede na 
lastništvo in ne glede na to, da je njihov zakonec zavarovan v 
delavskem zavarovanju. 

Vsi zneski v tem samoupravnem sporazumu temelje na 
cenah leta 1979, pri čemer je upoštevano tudi gibanje po- 
membnejših družbeno-ekonomskih kazalcev razvoja SR Slo- 
venije v letih 1981-1985. 

Kmetje-zavezanci za prispevek bodo prispevali za pokoj- 
nine po splošnih predpisih praviloma 30%, delovni ljudje in 
delavci pa solidarnostno 70% potrebnih sredstev. Ista ude- 
ležba bi veljala tudi za razširjen obseg pravic. 

Po sedaj veljavnem zakonu plačujejo temeljne organizacije 
združenega dela, ki so zavezanci za davek iz dohodka TOZD 
po zakonu o davku iz dohodka TOZD, prispevek v odstotku od 
>■korigirane davčne osnove«, TOZD iz negospodarstva pa iz 
dohodka na osnovi (bruto) osebnih dohodkov. 

V srednjeročnem obdobju 1981-1985 se spremeni osnova 
za obračun prispevkov, tako da bodo TOZD iz gospodarstva in 
negospodarstva združevale sredstva s prispevkom iz dohodka 
na osnovi (bruto) osebnih dohodkov. 

Skladno z določ ili osnutka dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je v osnutku samo- 
upravnega sporazuma določena prispevna stopnja za solidar- 
nostno združevanje sredstev delavcev za leto 1981. Prispevna 
stopnja solidarnostne udeležbe delavcev znaša 0,69% iz do- 
hodka na osnovi osebnih dohodkov. 

Z razširitvijo pravic bi bila postopno do konca tega srednje- 
ročnega obdobja zagotovljena vsem delovnim ljudem, ki jim 
je delo na kmetiji edini poklic in edini vir preživljanja, mini- 
malna socialna varnost v starosti. 
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PRIKAZ SREDSTEV IN PRISPEVNIH STOPENJ 

PO OBJAVLJENIH SAMOUPRAVNIH SPORAZUMIH 

Samoupravna interesna skupnost 

1. Republiške SIS 
- izobraževalna skupnost 
(skupni program) 
- raziskovalna skupnost 
- kulturna skupnost 
- zdravstvena skupnost 
- skupnost otroškega varstva 
- skupnost za zaposlovanje 
- telesnokulturna skupnost 
- var. 1 
- var. 2 
- var. 3 
- skupnost social. skrbstva 
Skupaj republiške SIS 
- var. 1 
- var. 2 
- var. 3 
2. Obvezni programi občinskih SIS 
- osnovna šola 
- zdravstvo 

- v milijon, din 

Vrednost V 1981 % od 
programa% od BOD 

po s. s. do- 
1981-1985 hodka 

2.065 
3.798 
3.265 

914 
6.496 

146 

696 
570 
467 
195 

0,37 
0,44 

0,68 
0,25 
1,38 
0,03 

- 0,15 
- 0,12 
- 0,10 
- 0,22 

17.575 0,37 3,15 
17.449 0,37 3,12 
17,346 0,37 3,10 

15.635 
27.180 

3,38 
4,76 

- otroško varstvo 
- socialno skrbstvo 
Skupaj obvezni programi 
občinskih SIS 
Skupaj SIS druž. dejavnosti 
- var. 1 
- var. 2 
- var. 3 
3. Skupnost pokoj, in 
invalid, zavarovaja 
4. Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov 
Skupaj (1 - 4) 
- var. 1 
- var. 2 
- var. 3 

8.852 
1.626 

53.293 

- 1,95 
- 0,36 

- 10,45 

0,37 
0,37 
0,37 

13,60 
13,57 
13,55 

(66.318 - 14.72 

2.953 0,30 

140.139 0,67 28,32 
140.013 0,67 28,29 
139.910 0,67 28,27. 

Opomba: V tabeli je prikazano združevanje sredstev po 
prispevnih osnovah, ki jih vsebuje 117 č len osnutka dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Osnutek samoupravnega sporazuma Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovaja pa v 8. členu pre- 
dvideva še združevanje dela sredstev od osnove poslovnega 
sklada, Skupnost starostnega zavarovanja kmetov pa v 14. 
členu združevanje sredstev po osnovi BOD. 
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