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SAMOUPRA VNI SPORAZUMI 

o temeljih planov p 

izobraževalnih skupno 

1981-1985 

Posebne izobraževalne skupnosti so za nasled- 
nje srednjeročno obdobje pripravile osnutke sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih planov in jih z 
objavo v tem Poročevalcu dajejo v javno obrav- 
navo vsem uporabnikom in izvajalcem usmerje- 
nega izobraževanja. Skupna objava je organizi- 
rana zaradi medsebojnega prepletanja interesov, 
saj praviloma en uporabnik ne zadovoljuje po- 
trebe po usmerjenem izobraževanju samo v eni 
PIS, pa tudi izvajalci ne zadovoljujejo potrebe 
samo za enega uporabnika. Poleg tega je usmer- 
jeno izobraževanje potrebno gledati in obravna- 
vati kot celoto tudi zato, ker mora zadovoljevati 
celotne potrebe v okvirih tistih možnostih, ki jih 
daje dohodek celotnega gospodarstva, in ki so 
opredeljene s številčnostjo mlade generacije v 
šolski starosti (od 15 let naprej). 

Vsi Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
PIS imajo enako oblikovno in vsebinsko strukturo. 
Pri objavi so zato izpuščena besedila tistih č lenov, 
ki so smiselno enaki pri vseh skupnostih; prvo 
takšno besedilo je preambula, ki v splošnem glasi: 

Delavci, ki smo po svojih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delovnih skupnostih ter 
drugi delovni ljudje, ki smo po svojih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih združeni kot upo- 
rabniki skupaj z delavci izobraževalnih organizacij 
usmerjenega izobraževanja kot izvajalci, v Izobra- 
že valni skupnosti za   Slo ve ni je 

sklepamo 
na podlagi 20. č lena Zakona o svobodni me 
njavi dela na področ ju vzgoje in izobraževa 
nja (Uradni list SRS št. 1/80) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA PIS 
ZA OBDOBJE 1981-1985 

V prvem členu so v sporazumih opredeljene 
izobraževalne potrebe izražene s številom na 
novo vpisanih v programe usmerjenega izobraže- 
vanja. V pripravljalni fazi so PIS že objavile Pred- 
log na novo vpisanih učencev in študentov v pro- 
gram usmerjenega izobraževanja v obdobju 
1981-1985 v Poročevalcu Skupšč ine SR Slovenije 
z dne 29. 7. 1980. Tam je tudi objavljena podrob- 
nejša obrazložitev. Sedaj objavljeni sporazumi so 
že nekoliko spremenili predlog na novo vpisanih 
učencev in študentov. 

V drugem členu imajo nekatere PIS objavljene 
potrebe po izobraževanju ob delu in iz dela. Do 
priprave predloga sporazumov bodo te potrebe 
izrazile vse PIS. 

V tretjem in naslednjem členu (oziroma v dru- 
gem, kjer niso bile izražene potrebe po izobraže- 
vanju odraslih) je zapisana mreža izobraževanja v 
posamezni PIS. Medsebojno mreže še niso uskla- 
jene, morajo pa se uskladiti do sprejema predloga. 
V tem času bo v obravnavi tudi predlog družbe- 
nega dogovora o razmestitvi (mreži šol). 

Naslednji č len (v glavnem 4. ali 5. č len) določa 
izvajalce programov praktičnega pouka in takoj 
naprej tudi minimalno višino nagrad za študente 
oziroma učence. 

Naslednja dva č lena (6. in 7. ali 7. in 8.) določata 
standarde, normative in merila. V tej fazi so PIS v 
glavnem ponudile smiselno enake standarde, nor- 
mative in merila, kot so bile že objavljene v Poro- 
čevalcu dne 29. 7. 1980 in kot so kot priloga objav- 
ljeni tudi v tem Poročevalcu. Spremembe, ki jih že 

t 



predlagajo PIS so objavljena pri posameznih spo- 
razumih. 

V 8. (9.) členu je prikazana skupna vrednost 
programov izobraževanja v PIS za vse leto nasled- 
njega srednjeročnega obdobja. Več inoma v to vre- 
dnost še ni vračunana amortizacija novih objektov 
in opreme, ki je planirana v naslednjih č lenih, saj 
so investicije še neusklajene in predvsem močno 
previsoke. Investicije so objavljene v 9. in 10. (10. 
in 11.) č lenu. Vse investicije bodo že obravnavane 
v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o 
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti in 
glede na bilančne možnosti družbeno političnih 
skupnosti. Obseg investicij bo tudi neposredno 
vplival na obveznost združevanja sredstev upo- 
rabnikov in bo stopnja iz dohodka zaradi njih po- 
raba tudi za več kot 100 odstotkov od te, ki je v 
osnutku sporazuma, če v usklajevanju med upo- 
rabniki in izvajalci ne bo napravljena temeljita 
selekcija in zmanjšanje investicijskih zahtevkov. 

V naslednjih č lenih so PIS prikazale skupne na- 
loge, ki jih opravlja ena sama PIS in tudi tiste 
naloge, ki jih opravljajo vse PIS. Njihov obseg se v 
naslednjih letih zmanjšuje, ker se bozniževalob- 
seg programov splošnih gimnazij. 

V č lenu, kjer je objavljena stopnja prispevka iz 
dohodka za leto 1981 je ponekod zapisana 
opomba, da ne vključuje sredstev za nekatere od 
predloženih nalog. Pri pripravi predloga bo stop- 
nja izračunana na novo z usklajenimi planskimi 
elementi, vendar ne bo bistveno različna od pred- 
lagane (razen če v PIS ne bodo planirali velikega 
obsega investicij). 

Zadnji členi sporazuma so smiselno enaki v 
vseh PIS in so naslednji: (primer je za sporazum 
PIS elektro stroke) 

17. č len 

Višino sredstev, ki jih združujemo na osnovi 
tega samoupravnega sporazuma, bomo letno po- 
večevali največ za .% rasti cen na 
drobno v razdobju oktober preteklega leta - okto- 
ber tekočega leta. 

18. č len 

Obveznost OZD, drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti ter združenj, ki so kot uporabniki 
združeni v IS za elektro stroko, glede vplačevanja 
prispevkov za tekoče leto preneha, ko je dosežen 
planirani letni obseg sredstev. 

19. č len 

Skupščina IS za elektro stroko sprejema letne 
plane uresničevanja tega sporazuma, najmanj 

letno pa mora analizirati njegovo uresničevanje in 
o tem obveščati udeležence. 

20. č len 

Če se izkaže, da ni mogoče uresničiti planskih 
nalog in da motenj ne more prepreč iti skupščina s 
svojimi ukrepi, skupščina obvesti udeležence in 
začne postopek za spremembo tega sporazuma. 

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

1. se programi ne izvajajo v predvidenem ob- 
segu in kvaliteti 

2. ni mogoče zagotoviti sredstev v dogovorjeni 
višini. 

21. č len 

Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega 
sporazuma opravlja organ za samoupravni nadzor 
IS za elektro stroko. 

Organ iz prejšnjega odstavka spremlja zlasti: 
- skladnost pianov 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 tem sporazumom določenih planskih 
ciljev in nalog. 

22. č len 

Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo organi 
upravljanja najmanj dveh tretjin OZD in skupnosti 
uporabnikov ter najmanj dveh tretjin OZD skupno- 
sti izvajalcev, vključenih v IS za elektro stroko 
Slovenije. 

Ugotovitev, da je sporazum sklenjen, sprejme in 
skupaj z besedilom sporazuma objavi v Uradnem 
listu SRS, skupščina IS za elektro stroko Slovenije. 

Obravnava osnutkov samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov PIS in drgih organizacijah 
združenega dela naj poteka skupaj z razpravo o 
njihovih proizvodnih in kadrovskih načrtih, saj 
usmerjeno izobraževanje ustvarja pogoje za nji- 
hov razvoj in razvoj celotne slovenske družbe. 

OPOMBA: 
Čeprav so v tem poročevalcu vsi samoupravni sporazumi ob- 

javljeni kot osnutki, pa nekatere posebne Izobraževalne skupno- 
sti ob predaji tekstov tiskarni v svojih organih še niso sprejele 
končnih besedil, zato bodo le-te svoje uporabnike o spremem- 
bah obvestile neposredno. 

Pripombe, predloge In dopolnila objavljenih sporazumov spo- 
ročajte na posebne Izobraževalne skupnosti ali Izobraževalno 
skupnost Slovenije v septembru In prvi polovici oktobra. 
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Združevanje sredstev 

izobraževanje v obdobju 1981-1985 

S samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov izo- 
braževalnih skupnosti se bodo posebne izobraževalne skup- 
nosti dogovorile za nač in združevanja sredstev za svoje pro- 
grame. Na podlagi razprav o predloženih variantah, ki so že 
bile objavljene v osnutku (Poročevalec Skupšč ine SR Slove- 
nije 29/7-1980) je bil oblikovan predlog, da naj se sredstva 
združujejo na naslednji nač in: 

1. PIS bo 40% sredstev za programe usmerjenega izobra- 
ževanja združila na podlagi enotne prispevne stopnje. Iz tako 
oblikovanih celotnih sredstev bo vsaka PIS pokrila samo 40% 
svojega programa, morebitni presežek bo namenila za pokri- 
vanje enakega deleža programa uporabnikov v PIS, ki z 
enotno prispevno stopnjo ne bo zbrala dovolj sredstev. 

2. Vsaki posebni izobraževalni skupnosti pokrijejo 60% 
svojega programa s prispevno stopnjo iz dohodka, ki velja 
samo za PIS. 

Utemeljitve za uvedbo takšnega nač ina plačevanja so na- 
slednje: 

Uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih so za 
naslednje srednjeročno obdobje planirali takšno strukturo 
zadovoljevanja izobraževalnih potreb, da bodo 60% vseh po- 
treb zadovoljevali v svoji PIS, 40% pa v drugih PIS oziroma, da 
je dve petini potreb in njihovega zadovoljevanja medsebojno 
tako prepleteno, da ni smotrno (in možno) postaviti sistema, 

ki bi sledil razporejenim potrebam. Zato je za ta del predla- 
gano, da vsi uporabniki v Sloveniji plačujejo prispevek po 
enotni prispevni stopnji iz dohodka. Iz tako oblikovanih sred- 
stev bo PIS pokrila 40% vrednosti svojega programa, ki je bil 
usklajen v pripravi planskih aktov: v primeru, če PIS zbere več  
sredstev, kot je 40% vrednosti njenega programa nameni 
presežek za pokrivanje enotnega deleža programa (t. j. 40%) 
tistim PIS, ki z enotno prispevno stopnjo iz dohodka ne 
morejo zbrati dovolj sredstev. Ostanek, to je 60% vrednosti 
usklajenih programov, bodo pokrivali samo uporabniki, ki so 
združeni v posebni izobraževalni skupnosti. Zaradi različne 
dohodkovne moč i in različnih programov bo prispevek od ene 
do druge posebne izobraževalne skupnosti različen, v okviru 
ene same PIS pa bo enoten: zveza s planiranim zadovoljeva- 
njem izobraževalnih potreb je vzpostavljena na nivoju celotne 
PIS ne pa na nivoju TOZD, saj bodo uporabniki v PIS vzaje- 
mno pokrivali celoten program. 

Za temeljno organizacijo združenega dela bo skupna stop- 
nja (to je tista, po kateri bo morala obračunavati prispevek) 
ena sama: dobljena bo iz seštevka enotne prispevne stopnje, 
stopnje, ki bo določena v PIS za pokrivanje 60% programa in 
iz enotne prispevne stopnje za pokritje programa skupnih 
nalog v PIS. 

Komentar k izračunu 

stopenj po posebnih 

skupnosti za leto   

Izračun prispevkov in stopenj, napravljen na podlagi plani- 
ranih programov PIS in v skladu s predloaom za združevanje 
sredstev za usmerjeno izobraževanje v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju, je pokazal naslednje: 

1. Enotna prispevna stopnja za pokritje celotnega pro- 
grama, ki bi reproducirala sedanji sistem združevanja sred- 
stev, bi morala biti v letu 1981 1.157 iz dohodka. Predlagani 
sistem združevanja sredstev bi stopnje diferenciral: od 0,64 
tisku in papirju ter lesarstvu, od 1,53 pri gostinstvu. Nad 1,157 
bi bili obremenjeni uporabniki v PIS agroživilstvo, pomorstvo, 
gostinstvo, elektro, metalurgija in kovinarstvo, rudarstvo in 
vsi uporabniki z družbenih dejavnosti. Pri slednjih stopnje ni 
mogoče primerjati z obremenitvami v gospodarstvu, ker mo- 
rajo uporabniki združiti, vsa sredstva za kadrovsko reproduk- 
cijo, ki bi jo zaradi spremenjenega nač ina združevanja dobili; 
ne sme se namreč  dopustiti, da bi se sedanji dohodek povečal 
ali zmanjšal zaradi sistema združevanja sredstev. 

2. Praviloma bi uporabniki z več jimi stopnjami imeli še 
vedno tudi višji program, kot pa bi združili sredstev v svoji PIS 

in obratno, uporabniki z nizko skupno stopnjo bi tudi po njej • 
že združili več sredstev, kot jih pa potrebujejo za svoj pro- 
gram. 

Relativno največ bi zaradi takšnega sistema še vedno pri- 
spevali uporabniki iz gradbeništva in lesarstva (vendar še 
vedno manj kot po sistemu enotne prispevne stopnje). 

3. Ker je izračun napravljen samo za eno leto, se ne odra- 
žajo v dovoljeni meri spremembe, ki so posledica planiranih 
programov PIS in planiranega dohodka uporabnikov. Iz pred- 
loženih samoupravnih sporazumov pa je razvidno, da v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju širijo svojo dejavnost PIS s 
področja gospodarstva (z izjemo blagovnega prometa), na 
drugi strani pa se bo obseg programov v PIS družbenih 
dejavnosti rahlo manjšal. Skupaj z rastjo dohodka bo to 
pripeljalo do sprememb v relativnih obremenitvah, ki se bodo 
v veliko PIS zniževale, le malokje pa zviševale. Izračun bo 
opravljen v naslednji fazi, ko bo Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje posredoval podatke o planirani rasti dohodka 
po panogah. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za AGROŽIVILSTVO za 

obdobje 1981-1985  

1. člen agroživilstva), bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje 
potrebe po usmerjenem izobraževanju izražene s številom 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- ' izobraženih in na novo vpisanih učencev in študentov nasled- 
ževalni skupnosti za agroživilstvo (v nadaljnjem besedilu: PIS njih usmeritev. 

Usmeritev 
01 Kmetijska 

1981 - 
1982 
1983 

'1984 
1985 

02 Kmet. meh. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

03 Veterinarska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

04 Živ. tehnolog 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

05 Biologija 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, zdruze- 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. nih v drugih PIS, izražene s številom izobraževanih in na novo vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Izobraženi po programih usmerjenega. Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja izobraževanja  

srednje šole visoke šole srednje šole visoke šole 

60 
60 
60 
70 r 70 

Opomba: za potrebe drugih PIS-ov izobražujemo v naši skupnosti le biologe, za katere predlagamo ustreznejše mesto v 
skupnosti, kjer je največ zaposlenih biologov. 

'Izobraženi po programih usmerjenega Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja izobraževanja 

srednjih šol visokih šol srednjih šol visokih šol 
2.095 377 4.268 1 490 

293 88 770 250 
302 95 825 260 
307 100 858 330 
450 105 880 310 
743 110 935 340 
317 51 550 121 

46 7 88 16 
47 7 99 17 
54 11 99 22 
8ti 12 132 33 
90 14 132 33 

333 222 397 256 
79 45 77 49 
63 30 77 49 
57 41 77 51 
72 47 83 51 
62 39 83 56 

1745 125 3.685 - 240 
190 24 605 45 
220 22 715 45 
335 30 715 - 50 
420 35 770 50 
580 40 880 50 

50 
10 
10 
10 
10 
10 

Usmeritve 

05 Biologija 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
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2. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 

ževalni skupnosti za agroživilstvo, bomo v obdobju 
1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju še s študijem ob delu, izražene z naslednjim številom na 
novo vpisanih: 

Usmeritve Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

01 Kmetijska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

srednje šole 
IfiocT 

400 
500 
500 
600 
600 

visoke šole 
~400 

70 
80 
80 
80 
90 

Opomba: V ostalih usmeritvah za študij ob delu ni interesa, čeprav so vzgojno izobraževalne organizacije pripravljene za ta nač in 
študija, če se vpiše v usmeritev najmanj 10 kandidatov letno. 

3. č len 

Izvajalci, združeni v PIS agroživilstvo bomo izvajali nasled- 
nje vzgojnoizobraževalne programe: 
program vzgojnoizobraževalna organizacija - kraj 

1 za kmetijskega proizvajalca 

2 za kmetijca 

3 za kmetijskega inženirja 

4 za diplom, kmet. inženirja 

5 za podiplomski študij 

6 za veterinarskega pomočnika 
7 za dipl. veterinarja 
8 za podiplomatski študij 
9 za kmet. mehanizatorja 

10 za inženirja kmet. meh. 
11 za dipl. inž. kmet. meh. 
12 za podiplomski študij 
13 za živilskega proizvajalca 
14 zaživilča 

15 za inženirja živ. tehnol. 
16 za dipl. inženirja živ. teh. 
17 za podiplomski študij 
18 za biologe 
za učence v domovih: 

4. č len 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgojno 
izobraževalne organizacije, ki izvjajo vzgojnoizobraževalne 
programe iz 3. člena, izvajajo del teh nalog izven svojega 
sedeža v dislociranih enotah, pod pogoji, ki so določeni z 
družbenim dogovorom o mreži vzgojnoizobraževalnih organi- 
zacij usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 

Po predlagani mreži kmerijskih šol v srednjem usmerjenem 
izobraževanju lahko vsaka VIO v svoji regiji po nastalih potre- 

SR Kmet. š. center Rakičan 
Tehnična km. š. Maribor 
Poklicna kmetijska šQla Svečina 
Poklicna polj. živ. šola Ruj 
Poklicna km. šola Nova Gorica 
Mlekarski šolski center Kranj 
Kmetijski šolski center Celje 
Kmetijski šolski center Novo mesto 
Šola za vet. tehnike Ljubljana 

SR Kmetijski šolski center Rakičan 
Tehniška kmetijska šola Maribor 
Kmetijski šolski center Celje 
Kmetijski šolski center Novo mesto 
Poklicna kmetijska šola Nova Gorica 

VŠ BF- agronomija Ljubljana 
BF - živinoreja Ljubljana 
VAŠ-Maribor 

VIS BF - agronomija Ljubljana 
BF-živinoreja Ljubljana 

VIS BF-agronomija Ljubljana 
BF-živinoreja Ljubljana 

SR Veterinarska srednja šola Ljubljana 
VIS BF - veterina Ljubljana 
VIS BF-veterina Ljubljana 
SR Poklicna str. km. š. Maribor 
VŠ lokacija se določ i 
VIS kasneje 
VIS 

SKR Živilski ŠC Maribor 
SR Živilski ŠC Maribor 

Mlekarski ŠC Kranj 
VŠ BF-Živilska tehri. Ljubljana 
VIS BF - živ. tehn. Ljubljana 
VIS BF-živ. tehn. Ljubljana 
VIS BF-biologija Ljubljana 

Dom kmetijskega ŠC Celje 
Dom mlekarskega ŠC Kranj 
Dom srednjih šol Lizike 
Jančar Maribor 
Dom učencev srednjih in drugih šol Maribor 
Dom kmet. šol. centra Rakičan 
Dom kmet. šole Svečina 
Dom kmet. ŠC Novo mesto 

bah organizira do 5 dislociranih enot za izobraževanje kmetij- 
skega pridelovalca po SKR. 

1. Rakičan - za Pomursko regijo 
2. Maribor s svojimi izobraževalnimi enotami Svečina in 

Ptuj - za mariborsko in koroško regijo 
3. Celje s svojo enoto Šentjur in Muta - v celjski regiji 
4. Novo mesto — za Belo krajino, Dolenjsko, Posavje in 

Zasavje 
5. Nova Gorica - za Primorsko 
6. Ljubljana z Gorenjsko - v ustanavljanju: trenutno prev- 
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zame organizacijo izobraževanja Mlekarski šolski center 
Kranj. 

5. č len 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso bodo v 
okviru posameznih vzgojnoizobraževalnih organizacij in enot 
iz č l. 3 in 4 izvajale vse vzgojnoizobraževalne organizacije in 
njihove enote ter članice združenega dela, ki imajo odgovar- 
jajčo razvito tehnologijo v proizvodnji določene agroživilske 
smeri in usposobljen strokovni kader. 

6. člen 

Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 
žencem proizvodnega dela in delovne prakse v organizacijah 
združenega dela oz. TOZD • ter združenjih uporabnikov 
znaša 30% povprečnega mesečnega osebnega dohodka na 
zaposlenega v gospodarstvu v SRS v prvih devetih mesecih 
preteklega leta ali pa se ovrednoti rezultat dela po normativih 
iznad višine minimalne nagrade. 

7. č len 

Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 
jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega poročevalca 

8. č len 

Cene oz. povračila za izvajanje programov storitev iz 3. 
člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z naslednjimi 
merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

9. č len 

Skupna vrednost programov iz 3. člena po merilih iz 8. 
č lena je: 

(po planskih cenah leta 1980) 
v tisoč dinarjev 

leto srednje 
šole 

dijaški 
domovi 

visoke 
šole 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

60.618 
75.371 
85.605 
98.984 

108.834 

11.770 
11.891 
12.013 
12.165 
12.319 

80.054 
81.103 
82.176 
83.275 
86.896 

10. č len 

Za izboljšanje materijalnih pogojev izvajanja vzgojno-izo- 
braževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva 
za: 

Ustanova 

1. BF-VTOZD 
veterina 

2. Kmetijski 
šolski c. 

3. Kmetijska 
tehniška šola 

"ŠKUPAJ7^ 

Kraj 

Ljubljana 

Rakičan 

Maribor 

Namen 
investicije 

sanacija obstoječe 
zgradbe 

adaptacija kabineta 
in knjižnice 

adaptacija kabinetov 
in uč ilnic 

(v planskih cena leta 1980) 
vrednost predvideni 

(v 000 din) datum 
dograditve 

14.000 

3.000 

3000 
20.000 

1982 

1981 

1981 

11. člen 
Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti, bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili: 

(v planskih cenah leta 1980) 

Ustanova, kraj 
Namen 

investicije 
1. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA: 
VDO, Ljubljana 
VTOZD biologija, Ljubljana 
VTOZD agronomija, Ljubljana 

VTOZD živinoreja, Ljubljana 
VTOZD živ. tehnolog., Ljubljana 

VTOZD veterina, Ljubljana 
2. Kmetijski š.. c., Celje 
3. Mlekarski š. c., Kranj 
4. Poki. kmetij. š„ N. Gorica 
5. Veter. sred. š., Ljubljana 
6. Živilski š. c., Maribor 
SKUPAJ: 

izgradnja centralnega objekta 
izgr. objekta in del botanič . vrta 

dograd. strojne lope 
dograditev rastlinjaka 

paviljon za melioracijo in kmetijsko mehanizacijo 
katedra za agrar, ekonomiko 
katedra za krajinsko arhitek. 

preselitev pod Rožnik 
dokončanje SVV objekta 

grad. prizidka k SVV 
grad. telovadn. in sanitarij 

dograd, kabin, in uč ilnic 
gradnja centra 

dograd. objekta 
gradnja uč ilnic 

gradnja 

Vrednost 
(v 000 din) 

36.000 
200.000 

4.500 
5.000 

15.288 
10.000 
3.000 

47.000 
3.500 

40.000 
17.000 
49.000 
50.000 

7.500 
5000 

. 50,000 
542.788 

Predvideni čas 
dograditve 

1984 
1982 in 1984 

1981 
1981 
1983 
1984 
1984 
1985 
1981 
1984 
1984 
1983 
1985 
1982 
1983 
1985 
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12. č len 

S°del°vanje na področju vzgoje in izobraževanja, ki se 
uresničuje preko PIS agroživilstvo obsega izmenjavo strokov- 
nih mnenj, izobraževalnih izkušenj in učbeniškega gradiva s 
podobnimi skupnostmi ter vzgojnoizobraževalnimi organiza- 
cijami agroživilske stroke doma in v tujini. 

13. člen 
Strokovno, raziskovalno in razvojno delo v PIS agroživilstvo 

obsega: 
- raziskovalno in razvojno delo, potrebno zaradi uvajanja 

novih vsebin vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjeno 
izobraževanje, zaradi modernizacije in prilagoditve vzgojnoi- 
zobraževalnega procesa 

- raziskovalne in strokovne naloge s področja kadrovskih 
potreb in svobodne menjave dela na področju vzgoje in izo- 
braževanja v agroživilstvu 

- strokovno delo v zvezi z uvajanjem in izvajanjem vzgoj- 
noizobraževalnih programov in s pripravo in uvedbo nove 
učne tehnologije na področ ju stroke. 

v planskih cenah leta 1980 

- za analitska in planska dela 
- za izdelavo vzgojnoizob. 
programov 
- za delo skupščine PIS. 
in njenih organov 
- za delo strokov, sveta 
(brez VIP) 
- za financiranje pouka 
traktorskih voženj 
- za regresiranje strok, učbenikov 
z nizko naklado 
- za sofinanciranje 
kmet. biltena 
- za izvajanje SKR programa 
za izobraževanje kmetov 
- za izvajanje programov 
v VDO na terenu 
- za permanentno 
izobraževanje 
SKUPAJ 

15. člen 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 

bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

16. člen 
Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje, ki 

se bodo uresničevale preko izobraževalne skupnosti Slove- 
nije so: 

- Razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s prou- 
čevanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 

PIS-u agroživilstvo je treba zagotoviti: 
- financiranje individualnega pouka traktorskih voženj na 

poklicnih in srednjih kmetijskih šolah, oz. uvesti kot učni 
predmet v redni program 

- sredstva za kritje razlike stroškov izdaj agroživilskih stro- 
kovnih učbenikov za izobraževanje in usposabljanje, v kolikor 
bodo le-ti zaradi nizke naklade višji od stroškov normalnih 
izdaj učbenikov za srednje oz. visoke šole 

- sredstva za sofinanciranje kmetijskega biltena o kmetij- 
skem in živilskem šolstvu in s tem zagotoviti svoj vpliv na 
oblikovanje vsebine 

- v okviru celotne družbe sredstva za izvajanje SKR pro- 
grama izobraževanja kmetov v okviru vzgojnoizobraževalnih 
organizacij 

- permanentno izobraževanje za stalno izobraževanje na 
vseh ravneh. 

14. člen 

Za izvedbo nalog, ki so pomembne za nemoten razvoj 
usmerjenega izobraževanja v agroživilstvu, ter organizirano' 
delovanje organov PIS, je potrebno zagotoviti: 

  -  v 000 din 
1982 1983 1984 "l985 
250 200 . 200 200 

1000 500 400 400 

250 250 300 300 

80 50 50 50 

2475 2574 2640 2805 

400 400 400 400 

110 120 130 150 
20000 20000 24000 24000 

400 400 400 400 

1200 ^ 2000  2500 2800 
26165 ' 26494 31020 31505 

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 vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 

17. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

1981 
300 

1084 

200 

80 

2310 

400 

100 

16000 

400 

1200 
22274' 
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v tisoč ih din 
v planskih cenah 1979 leta 

naloge skupnega 
pomena 

obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih 
domovih 
razvojno, raziskovalno in 
strokovno delo 
marksistična centra obeh 
univerz 
družbenopolitično 
izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 
računalniškega centra 
obeh univerz 
manj. progr. spi. gimn. 
SKUPAJ7 

naloge skupnega pomena 

1981 

T95' 

855 

95 

80 

175 

1.229 
9.590 

12.219 

1982 

T93" 

932 

94 

80 

179 

1.210 
7.277 
9 965 

19.83 

~791~ 

969 

97 

79 

185 

1.275 
4.907 
7703 

1984 

TsT 

1054 

100 

77 

184 

1.375 
2.897 

~5~875~ 

1985 

184 . 

1141 

98 

76 

184 

1.629 

3312' 

SKUPAJ 
81-85 

951 

4951 

484 

392 

907 

6.718 
24.671 
39.074 

18. člen 

Potrebna sredstva iz 9. in 17. člena tega sporazuma bomo 
udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdrit 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,5873%, za vsako naslednje leto, 
pa jo bo določila skupščina PIS agroživilstvo z letnim planom 
uresničevanja tega sporazuma. 

19. č len 

Udeleženci izobraževanja (učenci in študenti), ki se izobra- 
žujejo ob delu za poklic, ki je uvrščen v programsko zasnovo 
za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov agroživilske 
stroke za pridobitev izobrazbe in se izobražujejo s soglasjem 

OZD oz. delovne skupnosti, v kateri združujejo delo, prispe- 
vajo kot svojo soudeležbo 30% cene za izvajanje programov 
storitev, ugotovljene na podlagi meril iz 8. člena tega spora- 
zuma. Ostali del cene storitev se financira iz združenih sred- 
stev uporabnikov v PIS agroživilstvo. 

Za sofinanciranje izobraževanja ob delu, bomo uporabniki v 
PIS agroživilstvo združili (v planskih cenah leta 1980) 
leta 1981 din 

leta 1982 dln 

leta 1983 din 

leta 1984 dm 

leta 1985 dm 

20. člen do 25. č len 

Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za GOZDARSKO USMERITEV V 

SR SLOVENIJI za obdobje 1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 
ževalni skupnosti za gozdarsko usmeritev v SR Sloveniji (v 
nadaljnem besedilu: PIS gozdarstva), bomo v obdobju 

Gozdarska usmeritev 

1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju, izražene s številom izobraženih in na novo vpisanih 
učencev in študentov gozdarske usmeritve (navedeni so samo 
tisti vzgojnoizobraževalni programi, ki trajajo dve ali več let): 

Izobraženi po programih usmerjenega Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja izobraževanja   

Srednjih šol Visokih šol Srednjih šol Visokih šol 
55 20 120 60 
55 35 120 30 
85 30 120 60 
80 20 120 30 
80 " 40 120 60 

355 145 600 240 

Leto 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj: 
učencev in študentov. 



Opomba: pri vpisu in zaključku izobraževanja so pri progra- 
mih usmerjenega izobraževanja zajeti: 

a) Pri programih srednjega izobraževanja: 
- gozdar, 
- gozdarski tehnik, 
b) Pn programih visokošolskega izobraževanja: 
- višješolski gozdarski študij, 

Usmeritev 

Leto 
Ekonomska: 
1981 
1382 
1983 
1984 
1985 
Skupaj: 
Družboslovna: 
'981 
1982 
1933 
1984 
1985 
Skupaj: 
Kovinsko- 
P'edeiovalna: 
1981 
1982 
1983 
1384 
1985 
Skupaj: 
Gradbena mehanizacija: 
->981 
*982 
1383 
1384 
1985 
Skupaj: 50 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
„porabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 

. v neposrednih odnosih, z izvajalci. 

2. č len 
izvajalci, združeni v PIS gozdarstva, bomo izvajali naslednje 

'■ ^gojhoizobraževaine programe: 
r'rogram Vzgojnoizobraževalna 

organizacija 
Kraj 
Gozdarski šolski center v 

Postojni in 
gozdnogospodarske 
organizacije 

V TOZD gozdarstvo 
Biotehniške fakultete v 
Ljubljani in 
gozdnogospodarske 
organizacije 

Gozdarski šolski center v 
Postojni 

Letni program storitev, izražen s programi in urami, 
potrebnimi za njihovo izvajanje: 
- srednješolski program gozdarske usmeritve: 
- smer: 
a) gozdar z ugrajenimi učnimi skupinami 
in usposabljanjem (4 oddelki v 2 letih in pol) 8400 ur 
b) gozdarski tehnik z ugrajenimi učnimi skupinami 
(8 oddel kov v 4 letih) 1 4qo0 ur 

- I. stopnja visokošolskega študija 
- II. stopnja visokošolskega študija. 
Uporabniki in izvajalci storitev, združenih v PIS gozdarstva, 

bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po 
usmerjenem izobraževanju, izražene s številom izobraženih 
ter na novo vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeri- 
tev: 

šol 

2 
2 
2 
2 
2 

To 

2 
2 
2 
2 
2 

To 

60 

- višja gozdarska šola 3330 ur 
- visokošolski študij gozdarstva 

(I. in II. stopnja) 9200 ur 
- dom za učence gozdarskega šolskega centra 

(11 vzgojnih skupin a 30 učencev) 14200 ur 
Skupaj: 49130 ur 

3. č len 
Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 

noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega kraja v dislociranih oddelkih pri vseh gozdnogospo- 
darskih organizacijah Slovenije, ki izpolnjujejo z zakonom 
predpisane pogoje. 

4. č len 
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 

vzgojnoizobraževalnega programa za poklic: gozdar, gozdar- 
ski tehnik, gozdarski inženir in diplomirani gozdarski inženir 
bodo izvajale VSE GOZDNOGOSPODARSKE ORGANIZACIJE 
V SLOVENIJI IN VSE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNE ORGANIZA- 
CIJE, ki izvajajo vzgojrtoizobraževalne programe gozdarske 
usmeritve. 

5. č len 
Minimalna višina mesečne nagrade učencem in študentom, 

udeležencem praktičnega pouka in delovne prakse v TOZD in 
TOK gozdarstva znaša najmanj 40%, udeležencem proiz- 

Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 
Srednjih šol Visokih šol 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 
Srednjih šol Visokih 

15 
15 
15 
15 
15 

~75~ 20 

15 
15 
15 
15 
15 
75 

4 
4 
4 
4 
4 

~20 

20 
20 
20 
20 
20 

100 V 

20 
20 
20 
20 
20 

100 

10 
10 
10 
10 
10 

12 
12 
12 
12 
12 

- srednješolski program 
gozdarske usmeritve s 
smermi: 

gozdar in gozdarski tehnik 
višje in visokošolski 
program s smermi: 

- gozdarski inženir 
- diplomirani gozdarski 

inženir 
- vzgojni program v domu 
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vodno tehničnega pouka pa najmanj 5% poprečnega oseb- 
nega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije v 
prvih devetih mesecih preteklega leta. 

6. člen 

Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 
jalci upoštevali normative in standarde, ki so priloženi temu 
samoupravnemu sporazumu." 

'Niso objavljeni v tem sporazumu, ker so že poslani vsem uporabni- 
kom in izvajalcem PIS za gozdarstvo. 

7. člen 

Cene oziroma povračilo za izvajanje programov storitev iz 
2. člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z nasled- 
njimi merili: 

a) za materialne stroške: 
na podJagi normativov potroškov materiala in storitev po 

posameznih vzgojnoizobraževalnih programih, vendar največ  
do 25% od načrtovane višine dohodka (v letu 1981 do največ 
21 %, v letu 1982 do največ 22%, v letu 1983 do največ 23%, v 
letu 1984 do največ 24%, v letu 1985 do največ 25%) v 
programu storite« za vsak posamezen vzgojnoizobraževalni 
program. 

b) za amortizacijo: 
z zakonom predpisana minimalna amortizacija za nepre- 

mičnine in opremo, ki služi za izvajanje vzgojnoizobraževal- 
nega procesa, 

c) za sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb ter drugih obveznosti in izdatkov: 

na podlagi določ il zakonskih predpisov in samoupravnih 
sporazumov, vendar največ do 11,5% od načrtovanih čistih 
OD za izvajanje posameznega vzgojnoizobraževalnega pro- 
grama, 

č) za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo: 
po sprejetih samoupravnih sporazumih o delitvi dohodka in 

osebnih dohodkov v srednjem in visokem šolstvu v SR Slove- 
niji. Izhodišče za najnižji osebni dohodek je 60% doseženega 
poprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v SR Slove- 
niji v preteklem letu. Za skupno porabo se določijo sredstva 
na podlagi družbenega dogovora, 

d) za sredstva rezerv: 
1,50% od načrtovanega dohodka za posmezen vzgojnoizo- 

braževalen program za tekoče leto, 
e) za kvaliteto storitev: 
do - ali + 3% od načrtovanih osebnih dohodkov in skupne 

porabe v posameznem vzgojnoizobraževalnem programu za 
tekoče leto na podlagi ocene analize uč inkovitosti dela po 
211. členu zakona o usmerjenem izobraževanju v skupščini 
PIS gozdarstva. 

8. č len 

Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7 
člena ter priloženih standardih in normativih je: 
(po planskih cenah iz leta 1979) 
- leta 1981: 18,793.000 din 
- leta 1982: 19,828.000 din 
- leta 1983: 20,431.000 din 
- leta 1984: 20,775.000 din 
- leta 1985: 21,034.000 din 

9. člen 

Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 
ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 

Gozdarski šolski center v Postojni: 
- oprema za strojno postajo, 
- oprema za pouk hidravlike, 
- ureditev okolja gozdarskega šolskega centra (asfaltiranje 

in hortikulturna ureditev), 
- ureditev okolice strojne postaje 

(v planskih cenah iz leta 1979) 
v letu 1981 
v letu 1982 
v letu 1983 
v letu 1984 

420.000 din 
650.000 din 
450.000 din 

450.00 din 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti v 
gospodarstvu: * 

Biotehniška fakulteta - VTOZD gospodarstvo v Ljubljani, 
Rožna dolina: 
a) prizidek k obstoječemu paviljonu VTOZD gozdarstvo BF: 

(po planskih cenah iz leta 1979) 
v letu 1981 
v letu 1982 
v letu 1983 
v letu 1985 

3,500.000 din 
4,000.000 din 
4,500.000 din 

Skupaj: 16,000.000 din 
b) v zvezi z izgradnjo novega doma za učence gozdarskega 

šolskega centra v Postojni, za stroške rušenja starega doma 
za učence: 
-v letu 1981: 1,000.000 din 

(po planskih cenah iz leta 1979) 
Skupaj za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti v 

gozdarstvu: 
- v letu 1981 
- v letu 1982 
- v letu 1983 
- v letu 1984 

4,500.000 din 
4.000.000 din 
4,500.000 din 
4,000.000 din 

Skupaj: 17,000.000 din 
• Prijavljene investicije se bodo obravnavale v skladu z določ ili 

samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov izobraževalnih 
skupnosti za obdobje 1981-05 in glede na bilančne možnosti družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

11. člen 

Za izvedbo vseh skupnih nalog, ki so pomembne za nadalj- 
nji razvoj usmerjenega izobraževanja v gozdarski usmeritvi in 
ki se uresničujejo v izobraževalni skupnosti gozdarske usme- 
ritve (analitsko-planska dela, vzgojnoizobraževalni programi, 
administrativno tehnična opravila, delo skupščine in njenih 
organov, servisiranje skupščine in njenih organov), bomo 
uporabniki združevali naslednja sredstva: 

(po planskih cenah iz I. 1979) 
- v letu 1981 
- v letu 1982 
- v letu 1983 
- v letu 1984 
- v letu 1985 

953.000 din 
966.000 din 
980.000 din 
993.770 din 

1,007.700 din 

12. č len 

Skupaj: 1,970.000 din 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

13. č len 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izoraževanje, ki se 
uresničujejo v izobraževalni skupnosti Slovenije in za katere 
bomo uporabniki združili sredstva po načelu vzajemnosti, so: 

- 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 vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 
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14. člen 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje, bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

Naloge skupnega 
pomena 
Obštudijska dejavnost 
Amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih 
domovih 
Razvojno, raziskovalno in 
strokovno delo 
Marksistična centra obeh 
univerz 
Družbenopolitično 
izobraževanje in obrambno 
usposabljanje 
Računalniška centra obeh 
univerz. 
Nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 
Skupaj: 

1981 

49~ 

216 

24 

20 

44 

311 

2426 
3090 

1982 

48 

234 

24 

20 

45 

304 

1825 
~250CT 

15. č len 
Potrebna sredstva iz 8., 9., 11. in 14. člena tega sporazuma 

bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. 

Prispevna stopnja za leto 1981 znaša 1,00%. 
Za vsako naslednje leto se bo prispevna stopnja določ ila v 

skupšč ini PIS gozdarstva z letnim planom uresničevanja tega 
sporazuma. 

Potrebna sredstva iz 10. člena tega sporazuma bomo udele- 
ženci zagotavljali iz dela čistega dohodka, namenjenega za 
razširjeno reprodukcijo. Način razdelitve letnih obveznosti je 
določen s 4. členom Samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev za izgradnjo šolskega prostora v gozdarskem 
usmerjenem izobraževanju v obdobju 1977-1981 (Gozdarski 
vestnik št. 4/1977).* 

Opomba: V skupno stopnjo 1,00% so vključeni tudi zneski 2., 8., 9., 
11. in 14. č lena sporazuma. 

16. č len 
Za izvedbo vseh programov iz nalog, določenih s tem spo- 

v tisoč ih din 
(v planskih cenah 1979 leta) 

1983 

"ai 

241 

24 

20 

46 

317 

1220 
1915" 

1984 

46 

260 

25 

19 

45 

339 

714 
1448 

1985 

45~ 

279 

24 

' 19 

45 

398 

810 

Skupaj 
81-85 

~235 

1230 

121 

98 

225 

1669 

6185 
9763 

razumom (niso zajeti zneski iz 10.), 
gozdarstva združili: 

bomo uporabniki v PIS 

v letu 1981 
v letu 1982 
v letu 1983 
v letu 1984 
v letu 1985 

(po planskih cenah iz leta 1979) 
23,256.000 din 
23,994,000 din 
23,776.000 din 
22,666.000 din 
22,852.000 din 

17. člen 

Udeleženci izobraževanja, ki z vzgojnoizobraževalno orga- 
nizacijo menjujejo delo v izobraževalnih programih, za katere 
se ne združujejo sredstva po tem sporazumu, plačujejo pri- 
spevke za izobraževalne storitve na podlagi kalkulacij za te 
storitve, sprejete v skupšč ini izobraževalne skupnosti za goz- 
darsko usmeritev ali v svetu vzgojnoizobraževalne organiza- 
cije. 

18. člen do 23. člen 
Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazano posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za USNJARSKO IN 

USNJARSKO PREDELOVALNO STROKO 

za obdobje 1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev bomo s svobodno menjavo 
dela v posebni izobraževalni skupnosti za usnjarsko in usnjar- 
sko predelovalno stroko (v nadaljnjem besedilu: PIS za us- 
njarstvo) v obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po 
usmerjenem izobraževanju, izražena s številom izobraženih in 
na novo vpisanih učencev in študentov usnjarske in usnjarsko 
predelovalne usmeritve (navedeni so samo tisti programi, ki 
trajajo dve aii več let). 

Izobraženi po 
programih 

usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani 
v programe 

usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih šol visokih šol srednjih šol visokih šol 
Usnjarsko- 
krznarska 
1981 19 - 45 5 
1982 22 45 
1983 21 45 5 
1984 27 5 45 
1985 25 45 5 
Galanterijska 
1981 20 45 5 
1982 25 - 45 
1983 26 - 45 5 
1984 20 5 45 
1985 25 - 45 5 
Konfekcijska 
1981- 10 - 45 
1982 15 45 
1983 12 45 
1984 8 - 45 - 
1985 10 - 45 - 
Obutvena 
1981 137 - 120 10 
1982 145 - 120 
1983 117 - 120 10 
1984 90 10 120 
1985 100 - 120 10 
Povprečni letni vpis 255 

skrajšani program 
Usmeritev na novo vpisani v skrajšani 

program usmerjenega 
izobraževanja 

Usnjarsko krznarska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 
30 
30 
30 
30 

Galanterijska 

Konfekcijska 

Obutvena 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

a 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 

30 

30 

30 

30 

60 + 30 
60 + 30 
60 + 30 
60 + 30 
60 + 30 

Povprečni letni vpis 120 
Skupni vpis v usmerjeno izobraževanje in skrajšani 

program 375 2. č len 
Izobraževanje ob delu 

Novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

za študij ob delu 
Usmeritev 
Leto 

srednje poklicne 

Usnjarsko-krznarska 
1981 
1982 
Usnjarsko-krznarska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Galanterijska 
1981 
1982 

' 1983 
1984 
1985 
Konfekcijska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Obutvena 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 
30 
30 
30 
30 
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3. člen 
Izvajalci združeni v PIS usnjarstva bomo izobraževali na- 

slednje vzgojnoizobraževalne programe: 

Srednja usnjarsko krznarska 
šola 
FNT VTO Kemija in kemijska 

Tehnologija 

Srednja usnjarsko-krznarska 
šola Domžale 
Srednja usnjarsko-krznarska 
šola Domžale 
Srednja obutvena šola Kranj 

FNT VTO kemija in kemijska 
tehnologija 

Vsi navedeni izvajalci bodo izobraževali po rednih progra- 
mih, za študij ob delu in skrajšane programe. 

Skrajšani program za potrebe Alpine Žiri bo izobraževal 
Čevljarski šolski izobraževalni center Žiri. 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgojno 

izobraževalne organizacije, ki izvajajo programe iz 2. člena 
izvajajo del teh programov izven svojega sedeža v dislociranih 
enotah, po dogovoru z delovnimi organizacijami. 

5. č len 
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 

vzgojnoizobraževalnega programa za usmeritve iz 2. člena 
bodo izvajale vse delovne organizacije in vzgojnoizobraže- 
valne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraževalne pro- 
grame. 

Razen navedenih bodo praktični pouk, proizvodno delo in 
delovno prakso v okviru programov, ki obsegajo smeri za 
poklice storitvenih dejavnosti, izvajale tudi organizacije us- 

njarske in usnjarsko predelovalnega drobnega gospodarstva 
in člani združenj samostojnih obrtnikov. 

6. člen 
Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 

žencem praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne 
prakse v TOZD, drugih samoupravnih organizacijah ter zdru- 
ženjih uporabnikov znaša 20% poprečnega mesečnega či- 
stega osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu v 
SRS v prvih devetih mesecih preteklega leta. 

7. č len 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca 

8. člen 
Cene oz. povrač ila za izvajanje programov storitev iz 3. 

člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 
PIS predlaga smiselno enaka merila kot so objavljena v 

prilogi tega poročevalca 

9. člen 
Skupna vrednost programov iz 3. člena po merilih iz 8. 

člena je: 
(v planskih cenah leta 1979) 

v tisoč din 
leta 1981 . 14.936 
leta 1982 18.232 
leta 1983 19010 
leta 1984 19.807 
leta 1985 20.623 

10. člen 

- Za iz^oli®a^je materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- zevalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za' 
(v planskih cenah leta 1980) 

1. usnjarsko-krznarski te- 
hnolog 
2. usnjarsko-krznarski inže- 
nir 
3. diplomirani usjnarsko-krz- 
narski inženir 
4. galanterijski tehnolog 

5. usnjarsko konfekcijski te- 
hnolog 
6. Obutveni tehnolog 
7. Inženir usnjarskopredelo- 
valne tehnologije 
8. Diplomirani inž. usnj. pre- 
delovalne tehnologije 

000 din 

Tekstilni in obutveni center Kranj 
doplač ilo nabavljenih strojev 
in nabava novih 
Center srednjih šol Domžale 

     5.500  1800 1900 2300 2300 

11. č len 

1981 1982 1983 1984 1985 

4.500 
1.000 

800 
1000 

500 
1000 

500 
1400 

500 
1800 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili sredstva za:* 

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

1981 1982 1983 1984 1985 
Tekstilni in obutveni center Kranj   ~ 
soudeležba pri izgradnji delavnice 
za tehnični pouk 3 000 
Izgradnja jedilnice 1 000 
Center srednjih šol Domžale 
Izgradnja delavnice   1.800 1.800 1.800 800 800 

1-800 1.800 4.800 1.800 800 

Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija 
za investicije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se 
bodo obravnavale v skladu z določ ili samoupravnega spora- 
zuma o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za ob- 
dobje 1981-85 in glede na bilančne možnosti družbeno poli- 
tičnih skupnosti. 

V PIS usnje bomo uporabniki krili razliko stroškov izdaj 
usnjarsko predelovalnih strokovnih učbenikov za izobraževa- 
njejn usposabljanje, v kolikor bodo le-ti zaradi nizke naklade 
višji od stroškov normalnih izdaj učbenikov za srednje oz 
visoke sole. ' ' 
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16. člen 

Za izvedbo nalog, ki so pomembne za razvoj usmerjenega 
izobraževanja v usnjarsko predelovalnih usmeritvah, ter za 

organizirano delovanje organov PIS bomo uporabniki združe- 
vali naslednja sredstva: 

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

1981 1982 1983 1984 1985 
- za analitska in planska 
dela 
- za izdelavo vzgojnoizo- 
braževalnih programov 
- za regresiranje strokov- 
nih učbenikov z nizko na- 
klado 
- za izvajanje dela VI pro- 
gramov v DO (npr. proiz- 
vodno delo) 
- za sofinanciranje revije 
KOŽA I OBUĆA 
- za delo skupščine PIS 
in njenih organov 
- za delo strokovnega sveta 
(brez VIP) 

30 

50 

120 

1.500 

20 

72 

30 

30 

50 

120 

1.500 

20 

72 

30 

30 

50 

120 

1.500 

20 

72 

30 

30 

50 

120 

1.500 

20 

72 

30 

30 

50 

120 

1.500 

20 

72 

30 
SKUPAJ: 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 

A 17. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področju samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture v njih (v nadaljnjem 
besedilu: obštudijska dejavnost). Z namenom, da bi zmanjšali 
ceno storitev v študentskih domovih, bomo udeleženci zdru- 
ževali sredstva za amortizacijsko normiranih vrednosti osnov- 
nih sredstev po minimalnih zakonskih stopnjah. 

18. č len 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 

- razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s preuče- 
vanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 
usmerjenega izobraževanja. Razvojno in strokovno delo bo 

naloge skup. pomena 1981 1982 
obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih 
domovih 
razvojno, raziskovalno 
in strokovno delo 
marksisti.čna centra 
obeh Univerz 
družbeno-politično 
izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 
računalniška centra 
obeh Univerz 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 

61 

265 
30 

25 

55 

382 

2.979 

59 

287 
29 

25 

55 

373 

2.243 
SKUPAJ: 
naloge skupnega pomena 

3.797 3.071 

obsegalo zlasti analitično, informacijsko in svetovalno dejav- 
nost za potrebe usmerjanja kandidatov v usmerjeno izobraže- 
vanje. 

- Skrb za marksistično zasnovanost vzgojnoizobraževal- 
nega in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije uresničujejo v marksističnih centrih. 

- Usklajevanje razvoja računalništva in informatikevv'iso'ko- 
šolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstvenem raziskoval- 
nem delu. 

- Strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbeno- 
politično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji ter obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 

19. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje, bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu urejenosti združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979) 
v 000 din 

1983 1984 1985 Skupaj 81-85 
58 

296 
30 

24 

56 

390 

1.500 

57 

320 

30 

23 

56 

417 

879 

55 

344 

30 

23 

55 

490 

290 

1.512 

149 

120 

277 

2.052 

7.601 
2.354 1.782 997 12.001 

20. č len 

Potrebna sredstva iz 9. in 19. člena tega sporazuma bomo 
udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz prihodkov in dohod- kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka TOZD in delovnih skupnosti 
je dohodek. 

Prispevna stopnja za leto 1981 znaša 0,92%, za vsako na- 

slednje leto pa jo bo določ ila skupščina PIS usnje z letnim 
planom uresničevanja tega sporazuma. 

21. člen 
Udeleženci izobraževanja (učenci in študenti), ki se izobra- 

žujejo ob delu za poklic, ki je uvrščen v programsko zasnovo 
za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov za pridobi- 
tev usnjarsko predelovalne strokovne izobrazbe, in ^e izobra- 
žujejo s soglasjem OZD oz. delovne skupnosti, v kateri združu- 
jejo delo, prispevajo kot svojo soudeležbo 30% cene za izva- 
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janje programov storitev, ugotovljene na podlagi meril iz 7. 
člena tega sporazuma. Ostali del cene storitev se financira iz 
združenih sredstev uporabnikov v PIS usnje. 

Za sofinanciranje izobraževanja ob delu bomo uporabniki v 
PIS usnje združili (v planskih cenah leta 1980): 

leta 1981 2.743din leta 1984 7.143 din 
leta 1982 4.857din leta 1985 6.572 din 
leta 1983 6.572 din 

23. člen do 28. člen 

Besedilo členov o določanju letnih nominalnih vrednosti in 
o uresničevanju tega sporazu.-oa je smiselno enako v vseh 
posebnih izobraževalnih skupnosti. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za TEKSTILNO STROKO za 

obdobje 1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v Posebni izobra- 
ževalni skupnosti,za tekstilno stroko (v nadaljnjem besedilu: 

PIS TEKSTIL), bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje 
potrebe po usmerjenem izobraževanju, izražene s številom 
izobraževalnih in na novo vpisanih učencev in študentov 
naslednjih usmeritev: 

Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev 
270- Tekst, mehanska 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

28 - Tekst, kemijska 
1981 
1-982 
1983 
1984 
1985 

29 - Tekst, konfekc. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 - Tekst, oblikoval. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

srednjih šol visokih šol 
555 

50 
70 

125 
145 
165 
365 

35 
70 
70 
90 

100 
3015 

580 
605 
630 ' 
600 
600 

230 
30 
42 
47 
52 
59 

zajeto pri 
tekst. meh. 

usmeritvi 

48 

9 
10 
10 
11 

118 
9 

18 
28 
32 
31 

srednjih šol visokih šol 
1.150 

200 
230 
230 
230 
260 
620 
124 
124 
124 
124 
124 

3.610 
752 
722 
722 
722 
692 

320 
64 
64 
64 
64 
64 

zajeto pri 
tekst. meh. 

usmeritvi 

105 
21 
21 
21 
21 
21 

200 
40 
40 
40 
40 
40 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 

usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 
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Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev 
27 - Tekst, mehanska 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

28 - Tekst, kemijska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

29 - Tekst, konfekc. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 - Tekst, oblikoval. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

srednjih šol 
80 
10 
10 
20 
20 
20 
65 
10 
10 
15 
15 
15 

345 
65 
70 
70 
70 
70 

visokih šol 
20 

3 
3 
4 
5 
5 

zajeto pri 
tekst. meh. 

usmeritvi 

10- 
2 
2 
2 
2 
2 

12 
1 
2 
2 
3 
4 

srednjih šol visokih šol 

200 
40 
40 

■ 40 
40 
40 

130 
26 
26 
26 
26 
26 

440 
88 
88 
88 
88 
88 

30 
6 
6 
6 
6 
6 

zajeto pri 
tekst. meh. 

usmeritvi 

15 
3 
3 
3 
3 
3 

20 
4 
4 
4 
4 
4 

Skupno bomo uporabniki in izvajalci v obdobju 1981-1985 
zadovoljili lastne in druge potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju navedenih usmeritev v nasledhjem obsegu: 

27 Tekst, 
povpr. 

28 - Tekst. 
povpr. 

29 - Tekst. 
povpr. 

30 - Tekst. 
povpr. 

mehanska 
letno 
kemijska 
letno 
konfekc. 
letno 
oblikoval. 
letno 

Vse usmeritve 
povpr. letno 

635 
127 
430 

86 
3.360 

672 

4.425 
885 

250 
50 

zajeto pri 
šifri 27 

58 
12 

130 
26 

438 
88 

1.350 
270 
750 
150 

4.050 
810 

6.150 
1.230 

350 
70 

zajeto pri 
šifri 27 

120 
24 

220 
44 

690 
138 

2. člen 

Z namenom, da izboljšamo obstoječo kadrovsko strukturo v 
OZD uporabnikov, bomo v PIS TEKSTIL v obdobju 1981-1985 
izvajali izobraževanje ob delu v naslednjem obsegu: 

27 - Tekst, mehanska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

28 - Tekst, kemijska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

29 - Tekst, konfekc. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

30 - Tekst, oblikoval. 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

194 
30 
34 
40 
40 
50 

200 
80 
30 
30 
30 
30 

570 
150 
120 
80 

100 
120 

90 
12 
13 
17 
22 
26 

zajeto pri 
šifri 27 

26 
4 
5 
5 
6 
6 

35 
0 
5 

10 
10 
10 

260 
40 
50 
50 
60 
60 

185 
30 
35 
40 
40 
40 

630 
90 

120 
120 
150 
150 

190 
20 
30 
40 
50 
50 

zajeto pri 
šifri 27 

64 
10 
12 
12 
15 
15 
80 
20 
20 
20 
10 
10 
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3. člen 
Izvajalci, združeni v PIS TEKSTIL, bomo izvajali naslednje 

vzgojnoizobraževalne programe: 
program VI - organizacija 

- Srednja tekst, šola Kranj 
- Srednja tekst, šola Mari- 
bor 

- Srednja konfekc. 
Murska Sobota 

šola 

- za tekstilnega mehanika 
- za tekstilnega mehanske- 
ga tehnologa 
- za tekstilnega kemika 
- za tekstilnega kemijskega 
tehnologa 
- za tekstilnega konfekcio- 
narja 
- za tekstil, konfekc. tehno- 
loga: 

- za tekstilnega, konfekcio- 
narja 
- za tekst, konfekc. tehno- 
loga: 
- za inženirja tekstilne te- 
hnologije 
- za inženirja oblikovanja 
tekstilij in oblač il 
- za diplomiranega inženirja 
tekstilne tehnologije 
- za magistra tekstilne te- 
hnologije 
- za doktorja tekst, tehnol. 
znanosti: 
- za inženirja tekstilne te- 
hnologije 
- za inženirja tekstilne kon- 
fekcijske tehnologije 
- za diplomiranega inženirja - VTŠ pri Univerzi Maribor, 
tekstilne tehnologije: VTO strojništvo, oddelek za 

tekstilno tehnologijo 
- za učence v domovih: - Dom učencev Ivo Lola Ri- 

bar, Kranj 
- Dom učenk POŠ Sevnica 

Navedene organizacije srednjega usmerjenega izobraževa- 
nja (matične šole) bodo izvajale vzgojnoizobraževalne pro- 
grame za dela in naloge do vključno V. stopnje zahtevnosti 
(poklici tehnikov). 

4. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne prganizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 3. člena, izvajajo del teh nalog izven svo- 
jega sedeža v naslednjih izobraževalnih enotah pod pogoji, ki 
so določeni z družbenim dogovorom o mreži vzgojnoizobra- 
ževalnih organizacij v SR Sloveniji: 

- FNT pri Univerzi Ljubljana, 
VTO tekstilna tehnologija 

program: izobraževalne enote: 
- za tekstilnega mehanika 
(SKR) 
- za tekst, mehanskega teh- 
nologa (SR) 

- za tekstilnega kemika 
(SKR) 
- za tekst, kemijskega te- 
hnologa (SR) 
- za tekstilnega konfekcio- 
narja (SKR) 
- za tekst, konfekc. tehnolo- 
ga (SR) 

- Šolski center Boris Kidrič , 
Celje 
- Beti, TOZD Izobraževalni 
center, Metlika 

- Šolski center Boris Kidrič , 
Celje 

- Šolski center Boris Kidrič , 
Celje 
- Center strokovnih šol, Lj. 
- šolski center, Sevnica 
- Center poklicnih šol, Ko- 
čevje 
- Beti, TOZD Izobraževalni 
center, Metlika 
- Šola za usmerjeno izobra- 
ževanje, Muta 

Izobraževalne enote iz tega člena bodo izvajale vzgojnoizo- 
braževalne programe za dela in naloge do vključno IV. stopnje 
zahtevnosti. 

5. člen 
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso bodo v 

okviru posameznih vzgojnoizobraževalnih programov poleg 
izobraževalnih organizacij in enot iz 3. in 4. člena izvajale 
organizacije združenega dela tekstilne in oblač ilne stroke v 
SR Sloveniji, ki bodo izpolnjevale pogoje, predpisane v vzgoj- 
noizobraževalnih programih za tovrstno dejavnost, kar ugoto- 
vijo posamezni izvajalci in uporabniki s samoupravnimi spo- 
razumi o medsebojnem sodelovanju. 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso bodo v 
okviru programov, ki obsegajo smeri za poklice storitvenih 
dejavnosti, izvajale tudi organizacije tekstilnega drobnega 
gospodarstva in člani obrtnih združenj Slovenije. 

6. č len 

Višino nagrade učencem in študentom, udeležencem prak- 
tičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse v TOZD, 
drugih samoupravnih organizacijah ter združenjih uporabni- 
kov določajo le-te v skladu z določ ili družbenega dogovora o 
delitvi dohodka in sredstev za osebne dohodke. 

VARIANTA: 
Minimalna višina nagrade učencem in študentom, udele- 

žencem praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne 
prakse v TOZD, drugih samoupravnih organizacijah ter zdru- 
ženjih uporabnikov znaša 20% poprečnega čistega meseč- 
nega osebnega dohodka na zaposlenega v gospodarstvu SRS 
v prvih devetih mesecih preteklega leta. 

7. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 
Cene oz. povrač ila za izvajanje programov storitev iz 3. 

člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z naslednjimi 
merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

9. člen 
Skupna vrednost programov iz 3. člena po merilih iz 8. 

člena je: 
(v planskih cenah leta 1979) 

v 000 din 
sred. 
šole 

dij. 
domovi 

vis. 
šole skupaj 

leta 1981 
leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

52.004 
54.700 
59.291 
62.070 
63.817 

4.771 
4.862 
5.215 
5530 
5.587 

18.522 
18.824 
19.103 
19.496 
19.836 

75.297 
78.386 
83 609 
87.096 
89.240 

10. č len 

Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizo- 
braževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva 
za: 
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(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

1981 1982 1983 1984- 1985 

1. VTŠ Maribor, VTO strojništvo, oddelek za 
tekst, tehnologijo 
- adaptacija (2.330) 
- labor. oprema in uč ila (3.243) 
2. FNT Ljubljana, VTO tekšt. tehnol. 
- labor. oprema in uč ila (5 950) 
3. Tekstilni in obutveni center Kranj 
- delavniška oprema in uč ila (9.867) 
4. Šolski center za oblač ilce in frizerje, Ma- 
ribor 
- adaptacija strehe (1.100) 
- delavniška oprema (1.430) 
5. Tehniška elektro, strojna in tekst, šola, 
Maribor TOZD tekstil 
- delavn. oprema in uč ila (1.963) 
SKUPAJ7251Š83) 

430 
443 

450 

867 

500 
230 

163 

900 
500 

700 

1.000 

600 
300 

300 

1.000 
700 

1.600 

2.000 

300 

500 

800 

1.600 

3.000 

300 

500 

800 

1.600 

3.000 

500 
3.083 4.300 6.100 6.200 6.200 

11. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo 
uporabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela 
združili sredstva za: (v planskih cenah leta 1980) 

v 000 din 
1981 1982 1983 1984 1985 

1. VTŠ Maribor, VTO strojništvo, oddelek za 
tekst, tehnologijo 
- novogradnja in podražitve iz I. etape 
(22.531) 
2. FNT Ljubljana, VTO tekst. tehn. 
- nadgradnja in zamenjava strehe (24 000) 
3. Tekstilni in obutveni center, Kranj 
.— adaptacija šolskih delavnic za 48 novih 
učnih mest (9.695) 
4. Šolski center Boris Kidrič , Celje 
- prizidek in telovadnica (delež za tekstilno 
stroko) (27.028) 
5. CPŠ Kočevje, Poklicna oblačilna šola 
- adaptacija šolskih delavnic za 36 novih 
učnih mest (952) 
6. Šolski center Sevnica, TOZD Poklicna 
oblač ilna šola (11.423) 
- adaptacija in dozidava 

4.531 

1.000 

6.000 

1.028 

952 

6.423 

4.500 

1.200 

3.695 

8000 

5000 

4.500 

12.800 

7.000 

4.500 

7.000 

7.000 

4.500 

2.000 

4.000 

19.934 22.395 24.300 18.300 10.500 SKUPAJ (95.629)   —  
(PRIPOMBA- Prijavljene investicije se bodo obravnavale v smislu zadevnih določ il samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov izobraževalne skupnosti 1981-1985 in glede na bilančne sposobnosti družbenopolitičnih skupnosti). 

12. člen 

Mednarodno sodelovanje na področju vzgoje in izobraže- 
vanja, ki se uresničuje prek PIS tekstil, obsega izmenjavo 
strokovnih mnenj, izobraževalnih izkušenj in učbeniškega 
gradiva s podobnimi skupnostirii ter vzgojnoizobraževalnimi 
organizacijami tekstilne in oblač ilne stroke v tujini. 

13. člen 

Strokovno, raziskovalno in razvojno delo v okviru PIS 
TEkSTIL obsega: 

- raziskovalno in razvojno delo, potrebno zaradi uvajanja 
novih vsebin vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjeno 
izobraževanje in zaradi modernizacije vzgojnoizobraževal- 
nega procesa; 
- raziskovalne in strokovne naloge s področja kadrovskih 

potreb in svobodne menjave dela na področ ju vzgoje in izo- 
braževanja v tekstilni stroki; 

- strokovno delo v zvezi z uvajanjem in izvajanjem vzgoj- 
noizobraževalnih programov in s pripravo nove učne tehnolo- 

gije, predvsem na področju tekstilnih strokovnih predmetov. 
Uporabniki in izvajalci bomo nudili strokovno in materialno 

pomoč Zvezi inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije ter 
vanjo vključenim društvom pri izvajanju njenega programa 
dopolnilnega izobraževanja tekstilnih strokovnih kadrov. 

Uporabniki bomo združevali sredstva za sofinanciranje 
strokovne revije »TEKSTILEC« in si s tem zagotovili svoj vpliv 
na oblikovanje njene vsebine, predvsem v smislu objavljanja 
strokovnih prispevkov s področ ja vzgoje in izobraževanja. 

V PIS TEKSTIL bomo uporabniki krili razliko stroškov izdaj 
tekstilnih strokovnih učbenikov za izobraževanje in usposab- 
ljanje, v kolikor bodo le-ti zaradi nizke naklade višji od stro- 
škov normalnih izdaj učbenikov za srednje oz. visoke šole. 

14. člen 

Za izvedbo nalog iz 13: člena, ki so pomembne za razvoj 
usmerjenega izobraževanja v tekstilnih usmeritvah, ter za 
organizirano delovanje organov PIS bomo uporabniki združe- 
vali naslednja sredstva: 
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(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 

1981 1982 1983 1984 1985 
- za analitska in planska dela , 300 300 200 250 250 
- za izdelavo vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov 800 300 100 100 100 
- za regresiranje strokovnih učbenikov z 
nizko naklado 300 300 200 200 100 
- za izvajanje dela Vl-programov v OZD 
(npr. proizvodno delo ipd.) 50 150 180 180 180 
- za sofinanciranje revije TEKSTILEC 200 210 220 230 240 
- za delo skupščine PIS in njenih organov 300 320 340 360 380 
- za delo strokovnega sveta (brez VIP) 50 50 60 60 60 
SKUPAJ 2.000 1.630 1.300 ~~ T380 T310 

15. člen 
Udeleženci izobraževanja (učenci in študenti), ki se izobražu- 
jejo ob delu za poklic, ki je uvrščen v programsko zasnovo 
usmerjenega izobraževanja za tekstilno stroko, s soglasjem 
OZD oz. delovne skupnosti, v kateri združujejo delo, prispe- 
vajo kot svojo soudeležbo 30 % cene vzgojnoizobraževalnih 
storitev, ugotovljene na podlagi meril iz 8. člena tega spora- 
zuma, zmanjšane za višino vračuna amortizacije in dela do- 
hodka nepedagoških delavcev. Ostali del cene storitev se 
financira iz združenih sredstev uporabnikov v PIS TEKSTIL. 
Drugi udeleženci izobraževanja ob delu po programih PIS 
TEKSTIL prispevajo kot svojo udeležbo polno ceno storitev. 

Za sofinanciranje izobraževanja ob delu bomo uporabniki 
združili: 

(v planskih cenah leta 1980) 
1981 12,875.000 din 
1982 12,685.000 din 
1983 12,486.000 din 
1984 13,397.000 din 
1985 13,956.000 din 

Navedena sredstva bomo uporabniki zagotavljali iz sredstev 
za skupne potrebe delavcev po posebej dogovorjenem na- 
činu. 
VARIANTA: 

Udeleženci izobraževanja, ki se izobražujejo ob delu za 
poklic,_ ki je uvrščen v programsko zasnovo usmerjenega 
izobraževanja za tekstilno stroko, prispevajo polno ceno 
vzgojnoizobraževalnih storitev, ugotovljeno na podlagi meril 
iz 8. člena tega sporazuma, zmanjšano za višino vračunane 
amortizacije in dela dohodka nepedagoških delavcev. 

Cene tovrstnih storitev po posameznih programih ugotovijo 
za vsako leto vzgojnoizobraževalne organizacije, ki izvajajo 
izobraževanje ob delu, in jih predložijo pristojnemu organu 
skupščine PIS TEKSTIL v potrditev. 

16. člen 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih 

bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področ ju samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture v njih (v nadaljnjem 
besedilu: obštudijska dejavnost). Z namenom, da bi zmanjšali 
ceno storitev v študentskih domovih, bomo udeleženci zdru- 
ževali sredstva za amortizacijsko normiranih vrednosti osnov- 
nih sredstev po minimalnih zakonskih stopnjah. 

17. č len 
Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 

bodo: 
- razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s preuče- 

vanjem 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 vzgojnoizobraževal- 
nega in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije uresničujejo v marksističnih centrih; 

- usklajevanje razvoja računalništva in informatike v viso- 
košolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstvenem razisko- 
valnem delu; 

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

18. člen 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje, bomo uporabniki v PIS TEKSTIL po načelu vzajemnosti 
združili naslednja sredstva: 

naloge skupnega pomena 1981 
- obštudijska dejavnost 218 
- amortizacija osnovnih sredst. v študent, do- 
movih 955 
- razvojno, raziskovalno in strokovno delo 107 
- marksistična centra obeh univerz 90 
- računalniška centra obeh univerz 1.374 
- nadaljevanje programov splošn. gimnazij 10.666 
- družbenopolitično izobr. in obrambno uspos. 196 
SKUPAJ 13~606 

1982 
~2rT 

1.050 
106 
90 

1.362 
8.191 

201 
ITžrT 

1983 
216 

1.098 
110 

* 90 
1.444 
5.560 

209 
a 727 

1984 
214 

1.203 
115 
88 

1.568 
3.305 

210 
~6/703~ 

(v planskih cenah 1979) 
v 000 din 

1985 
211 

1.311 
113 
88 

1.871 

211 
3.805~ 

Skupaj 
1.076 

5.617 
' 551 

446 
7.619 

27.722 
1.027 

~44Ž058 

19. č len 

Potrebna sredstva iz 9., 10., in 18. člena tega sporazuma 
bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti ter iz prihodkov in 
dohodkov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka TOZD in delovnih skupnosti 
je dohodek. 

Prispevna stopnja za leto 1981 znaša 1,03%, za vsako 
naslednje* leto pa jo bo določ ila skupščine PIS TEKSTIL z 
letnim planom uresničevanje tega spvrazuma. 

"brez nalog iz 14. člena 
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od 20. člen do 25. člen 

Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za KEMIJO, FARMACIJO, 

GUMARSTVO IN NEKOVINE za obdobje 

1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 

ževalni skupnosti za kemijo, farmacijo, gumarstvo in nekovine 

(v nadaljnjem besedilu: PIS), bomo v obdobju 1981-1985 
zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraževanju izra- 
žene s številom izobraženih in na novo vpisanih učencev in 
študentov naslednjih usmeritev: 

Izobraženi po programih usmerjenega Na novo vpisani v program usmerjenega 
* izobraževanja izobraževanja 

usmeritev leto sred. šol vis. šol sred. šol vis. šol 
KEMIJSKA 1981 180 35 270 90 

1982 185 35 270 90 
1983 185 35 - 270 90 
1984 s 215 35 350 90 
1985 215 35 350 90 

Skupaj 980 175 1.590 450 
FARMACEVTSKA 1981 50 50 85 45 

1982 50 50 85 45 
1983 50 50 85 45 
1984 50 50 85 45 
1985 70 70 85 45 

Skupaj 275 275 425 225 
GUMARSKA 1981 18 - 55 

1982 18 - 55 
1983 1 18 - 55 - 
1984 \ 18 - 55 - 
1985 18 /. 55 

Skupaj 90 - 275 - 
NEKOVINSKA 1981 35 - 50 

1982 35 50 
1983 40 - 50 
1984 40 50 
1985 40 50 

Skupaj 190 - 250 - 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev; 

poročevalec 21 



Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

usmeritev 

Na novo vpisani v program usmerjenega 
izobraževanja 

leto sred. šol vis. šol 
KEMIJSKA 

FARMACEVTSKA 

GUMARSKA 

NEKOVINSKA 

Skupaj 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Skupaj 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Skupaj 

180 
185 
185 
215 
215 
980 

15 
15 
15 
15 
20 
75 

5 
5 
5 
5 
5 

20 

90 
90 
90 
90 
90 

450 
15 
15 
15 
15 
20 
75 

2. č len 

Izvajalci, združeni v PIS za kemijo, farmacijo, gumarstvo in 
nekovine bomo izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne pro- 
grame: 
Program vzgojnoizobraževalna organizacija* 

sred. šol vis. šol 
270 
270 
350 
350 
350 

1.590 
20 
20 
20 
20 
20 

100 
10 
10 
15 
15 
15 
65 

230 
230 
230 
230 
230 

1.150 
15 
15 
15 
15 
15 
75 

kraj aredvideno štev. uč .| 
oz. študentov 

1. letnika 
- kemik 

- kemik 
- farmacevt 

- gumar 
- steklar 
- za višje in visoko izobr. 

kemijske usmeritve 
- za višjo in vis. izobr. 

kemijske usmeritve 
- za višje in vis. izobr. 

farmac. usmeritve 
- vzgojni 
- vzgojni 

Šolski center za kemijo, 
metalurgijo in papir 
Tehniška šola 
Šolski zdravstveni center 
Šola za farmacevtske teh. 
Izobraževalni center Sava 
Steklarska šola 
FNT - VTO kemija 
kemijska tehnologija 

VTš - VTO kemijska tehnologija 

FNT - VTO farmacija 
Dom Tehniške kemijske šole 
Dom Steklarske šole 

Ljubljana 
Ruše 

Ljubljana 
Kranj 
Rogaška Slatina 

Ljubljana 

Maribor 

Ljubljana 
Ruše 
Rogaška Slatina 

245-315 
175 

105 
70 
50 

220 

100 

60 
(skupaj 2 vzgojni skupini) 

(skupaj 8 vzgojnih skupin) 

* dosedanji nazivi šol 
3. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. č lena, izvajajo del teh programov izven 

program do vzgojnoizobraževalna 
stopnje organizacija 

kemik 
kemik 
kemik 
kemik 
kemik 
farmacevt 
farmacevt 

V. Tehniška šola 
IV. Gimnazija Koper 
V. Center strok: šol 
IV. Gimnazija Nova Gorica 
IV. Šolski kovinarski center 
V. Zdravstvena šola 
V. Center strok, šol 

svojega sedeža v dislociranih enotah v sestavi svoje ali druge 
OZD z občasno organizacijo glede na utemeljene potrebe 
uporabnikov in predhodnega soglasja PIS. 

Dislocirane enote bodo izvajale sledeče programe: 

Kraj matična 
šola 

Celje 
Koper 
Novo mesto 
Nova Gorica 
Lendava 
Maribor 
Novo mesto 

ŠC za KMP 
ŠC za KMP 
ŠC za KMP 
ŠC za KMP 
TKŠ Ruše 
ŠZC 
ŠZC 

4. č len 

Za proizvodno delo, delovno prakso in praktični pouk v 
okviru vzgojnoizobraževanega programa kemika, farmacevta, 
gumarja, steklarja, keramika bodo zagotovile pogoje in ga 
izvajale vse organizacije združenega dela, podpisnice samo- 
upravnega sporazuma o ustanovitvi PIS (glej prilogo spora- 
zuma>' 5. člen 

Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 
žencem pi-aktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne 

prakse v TOZD, drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter združenjih uporabnikov znaša 5 % poprečnega 
mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v go- 
spodarstvu v SRS v prvih devetih mesecih preteklega leta. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca. 
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7. člen 

Pri izvajanju programov storitev izobraževanja v obdobju 
1981-1985 bomo izvajalci upoštevali naslednje enotne 
osnove meril:* 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 

Skupna vrednost programov iz. 2. člena po standardih in 
normativih iz 6. člena in merilih iz 7. č lena so: 

Vzgojnoizobraž. 
organizacija 
Šolski center za kemijo, me- 
talurgijo in papirništvo Lj. 

Tehniška kemijska šola 
Ruše 

Vrsta investicije 1981 

(v planskih cenah leta 1979 v 000 din) 
leta 1981 91.828 din 
leta 1982 95.822 din 
leta 1983 99.253 din 
leta 1984  102.121 din 
leta 1985 104.320 din 

Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana 
amortizacija za predvidene investicije iz 9. in 10. člena tega 
.sporazuma ter investicije v programu gradenj dijaških domov. 

9. člen 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 

Vrednost (v 000 din) 

1982 1983 1984 1985 

obnova vseh inštalacij zgradbe 
in laboratorijev 
nabava opreme 

adaptacija kotlarne 

14.812 
1.000 

1.520 

14.812 
1.500 

14.812 
1.000 

14.812 
1.000 

14.812 
1.000 

10. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili: Vrednost (v 000 din) 
Vzgojnoizobraž. 
organizacija 

Vrsta investicije 1981 1982 1983 1984 1985 

VTŠ - VTO Kemijska 
tehnologija, Maribor 
Šolski zdravstveni center, šola 
za farmacevtske tehnike, Lj. 
FNT - VTO kemija, kemijska 
tehnologija in FNT - VTO 
farmacija, Ljubljana 
Steklarska šola Rogaška 
Slatina 

dograditev 5.300 5.300 5.400 - 

gradnja telovadnice 800 800 800 800 
priprava projektne 
dokumentacije za graditev 
predavalnice in laboratorijev 1.100 1.100 1.100 1.200 
priprava projektne 
dokumentacije za izgradnjo 
uč ilnic za praktični pouk 110 110 11.0 120 

800 

Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za izboljšanje materialnihpogojevin razširitev zmogljivosti 
navedenih v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravnavale v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 in glede na bilančne možnosti v družbenopolitičnih skupnostih. 

11. č len 

Za izvedbo nalog, pomembnih za razvoj usmerjenega izo- 

braževanja kemijske, farmacevtske, gumarske in nekovinske 
usmeritve ter za organizirano delovanje organov PIS bomo 
uporabniki združevali naslednja sredstva: 

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

- priprava vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v PIS 
- subvencioniranje učbenikov z nizko na- 
klado 
- seminarji inštruktorjev vrednosti progra- 
mov še niso z"nane 
- delo skupščine, njenih organov in stro- 
kovnega sveta 
- ostale strokovne naloge PIS 

1981 

807 

100 

210 
50 

1982 

936 

116 

240 
58 

1983 

50 

135 

.180 
67 

1984 

50 

156 

320' 
77 

1985 

50 

180 

370 
90 

Opomba: Vrednost sredstev po prispevni stopnji 1,14 % ne vključuje potrebnih sredstev za naloge tega člena. 

12. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področ jih samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 

cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

13. člen 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno' izobraževanje 
bodo: 

- Razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s prou- 
čevajem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 
usmerjenega izobraževanja. Razvojno in strokovno delo bo 
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obsegalo zlasti analitično, informacijsko in svetovalno dejav- 
nost ža potrebe usmerjanja kandidatov v usmerjeno izobraže- 
vaje. 

- Skrb za marksistično zasnovanost vzgojnoizobraževa- 
nega in raziskovanega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije uresničujejo v marksističnih centrih. 

- Usklajevanje razvoja računalništva in informatike v viso- 
košolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstveno raziskova- 
nem delu. 

- Strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbeno 
politično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji in obrambno 

naloge skupnega 
pomena 
obštudijska dejavnost , 214 
amortizacija osnovnih sredstev v študentskih 
domovih 938 
razvojno, raziskovalno in strokovno delo 105 
marksistična centra obeh Univerz 88 
družbenopolitično izobraževanje in obrambno 
usposabljanje 193 
računalniška centra obeh Univerz 1.349 
nadaljevanje programov splošnih gimnazij 10.522 
SKUPAJ: 13.409 

VARIANTA: 
Zadnja naloga se črta in vključ i v samoupravni sporazum o 

temeljih plana PIS za družboslovje. 

15. člen 

Potrebna sredstva iz 8., 9. in 14. člena tega sporazuma 
bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. 

usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 
- Nadaljevanje vzgojnoizobraževanih 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. 
14. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979. leta) 
v 000 din 

1985 SKUPAJ 
81-85 

212 210 207 203 1.046 

1.025 1.067 1.163 1.262 5 455 
103 107 111 108 534 
88 87 85 85 433 

196 203 203 203 998 
1.331 1.404 1.517 T.801 7.402 
8.000 5.404 3.197 - 27.123 

10.955 8.482 6.483 3.662 42.991 
Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 

ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1980 znaša 1,14%, za vsako naslednje leto, pa 
jo bo določila skupščina PIS za kemijo, farmacijo, gumarstvo 
in nekovine z letnim planom uresničevanja tega sporazuma. 

16. člen do 22. člen 
Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

1981 1982 1983 1984 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za POMORSKO 

GOSPODARSTVO IN GOSPODARSTVO, 

Kl IMA V SVOJI DEJAVNOSTI POMORSKI 

TRANSPORT IN ŠPEDICIJO za obdobje 

1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 

ževalni skupnosti za pomorsko gospodarstvo in gospodar- 
stvo, ki ima v svoji dejavnosti pomorski transport in špedicijo 

(v nad. bes. PIS za pomorstvo), bomo v obdobju 1981-1985 
zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraževanju, izra- 
žene s številom izobraženih in na novo vpisanih učencev in 
študentov naslednjih usmeritev: 
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Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih šol visokih šol 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

srednjih šol visokih šol 
Pomorstvo 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

600 
120 
120 
120 
120 
120 

545 
75 
90 

115 
130 
135 

700 
140 
140 
140 
140 
140 

1440 
270 
270 
300 
300 
300 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

2. člen 

Z namenom, da izboljšamo obstoječo kadrovsko strukturo v 
OZD uporabnikov, bomo v PIS za pomorstvo v obdobju 
1981-1985 izvajali izobraževanje ob delu v takem obsegu, ki 
bo usklajen z neposrednim dogovarjanjem med uporabniki in 
izvajalci. 

3. člen 

Izvajalci, združeni v PIS za pomorstvo, bomo izvajali nasled- 
nje vzgojnoizobraževalne programe: 
program Vl-Organizacija 

plovbni tehnik 
ing. za pomorski promet 
ladijski strojni tehnik 
Ing. za ladijsko strojništvo 
Luško-transportni manipulant 
Luško-transportni tehnik 
Ing. za pomorski transport 
pomorsko ribištvo 
za učence v domovih 

TPSEŠ 
VPŠ 

TPSEŠ 
VPŠ 

TPSEŠ 
TPSEŠ 

VPŠ 
TPSEŠ 

Dij. dom B. Sajeta 
TPSEŠ, kot organizacija srednjega usmerjenega izobraževa- 
nja bo izvajala vzgojnoizobraževalne programe za dela in 
naloge do vključno V. stopnje zahtevnosti. 

4. č len 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso, v okviru 
posameznih vzgojnoizobraževalnih programov, bodo izvajale, 
poleg organizacij navedenih v 3. členu, še naslednje organi- 
zacije združenega dela: 
- Splošna plovba Piran 
- Luka Koper 
- Interevropa Koper 
- Droga Portorož - TOZD Riba Izola 
- Interagent Koper 

5. č len 

Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 
žencem proizvodnega dela in delovne prakse v TOZD in 
drugih samoupravnih organizacijah ter združenjih uporabni- 
kov znaša 10% povprečnega mesečnega čistega osebnega 
dohodka na zaposlenega v gospodarstvu v SRS v prvih deve- 
tih mesecih preteklega leta. 

varianta: 
Višino nagrade učencem in študentom, udeležencem prak- 

tičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse v TOZD, 
določa OZD v skladu z določ ili družbenega dogovora o delitvi 
dohodka in sredstev za osebne dohodke. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje standarde in normative: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca 
7. člen 

Cene oz. povračila za izvajanje programov storitev iz 3. 
člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z naslednjimi 
merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 
Skupna vrednost programov iz 3. člena po merilih iz 7. člena 
je: 

(v planskih cenah leta 1979) 
leto sred. 

šole 
dij. 

domovi 
viš. 

šole skupaj 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

11.246 
10.327 
9.380 
8.403 
7.772 

3.647 
3.672 
3.698 
3.725 
3.752 

9.737 
10.580 
10.772 
11.019 
11.959 

24.630 
24.579 
23.850 
23.147 
23.483 

9. č len 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 

1981 1982 1983 ?984 1985 
TPSEŠ, VPŠ (Oprema) 

(adaptacija) 
800 900 600 3000 700 

1000 1000 - 

10. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili sredstva za'nadgradnjo TPSEŠ, VPŠ v letu 1983 10.000 
din 
"Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investi- 
cije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravnavale v 
skiadu z določ ili samoupavnega sporazuma o usklajevanju planov 
izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-85 in glede na bilančne 
možnosti družbenopolitičnih skupnosti. 

11. člen 

Za izvedbo nalog, ki so pomembne za razvoj usmerjenega 
izobraževanja v pomorstvu ter za organizirano delovanje or- 
ganov PIS za pomorstvo bomo uporabniki združevali nasled- 
nja sredstva: 
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(v planskih cenah I. 1980) 
V 000 din 

1981 
- za analitska in planska dela 200 
- za delo skupščine PIS 

in njenih organov 100 
- za delo strokovnega sveta 

(brez VIP) 50 
Skupaj 350 

12. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področju samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nad. bes. obštudijska 
dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo. normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

13. člen 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 

- 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. 

1982 1983 1984 1985 
200 200 200 _ 200 

125 150 175 200 
/ " 

50 60 60 60 
375 410 435 460 

- Skrb za marksistično zasnovanost vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 
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 
sorazum o temeljih plana PIS za družboslovje. 

14. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v vseh PIS po načelu vzajemnosti 
združili naslednja sredstva. 

naloga skupnega pomena 1981 1982 1983 1984 1985 skupaj 
obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih 
sredstev v štud. domovih 
marksistična centra 
obeh univerz 
centra za razvoj univerz 
razvojno raziskovalno 
in strokovno delo 
družbenopolitično 
izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 
računalniška centra 
obeh univerz 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 

12 

53 

5 

11 

77 

598 

12 

59 

5 

11 

77 

460 

12 

62 

5 

12 

82 

315 

12 

69 

5 

12 

89 

189 

11 

69 

5 

11 

99 

59 

312 

25 

31 

57 

424 

1.562 

Skupaj 762 630 494 383 201 2 470 

VARIANTA 
Zadnja naloga se črta in vključ i v samoupravni sporazum o 

temeljih plana PIS za družboslovje. 

15. č len 
in 11. 

Potrebna sredstva iz 8. in 14. člena tega sporazuma bomo 
udeleženci zagotavljali iz dohodka TOZD in delovnih skupno- 
sti ter iz dohodkov in prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka TOZD in delovnih skupnosti 
je dohodek. Prispevna stopnja za leto 1981 znaša: 3,00 %, za 
vsako naslednje leto, pa jo bo določila skupščina PIS za 
pomorstvo z letnim planom uresničevanja tega sporazuma. 

16. č len do 22. člen 

Besedilo č lenov o določanju letne nomirtalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupavnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti LESARSTVA za obdobje 

1981-1985 

1. člen 

Porabniki in izvajalci storitev združeni v posebni izobraže- 
valni skupnosti lesarstva (v nadaljnjem besedilu: PIS lesar- 
stva) bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljevali svoje potrebe 

1981 
1. Za OZD članice 
PIS lesarstva: 
- srednje šole: 

mladina 680 
ob delu 120 

- visoke šole: 
mladina 48 
ob delu 24 

2. Za OZD članice drugih PIS: 
- srednje šole: 

mladina 170 
ob delu 30 

- visoke šole: 
mladina 12 
ob delu 6 

3. Skupaj: 
- srednje šole: 

mladina 850 
ob delu 150 

- visoke šole: 
mladina 60 
ob delu 30 

4. SKUPAJ: 
mladina , 940 
ob delu 150 

5. SKUPAJ: 1090 

V obdobju 1981-1985 bo izobraženih v lesarski usmeritvi: 

    1981 
- po sedanjih programih: 
- srednje šole: 

mladina 620 
ob delu 95 

- Višje in visoke šole: 
mladina 25 
ob delu 30 

- po programih usmerjenega 
izobraževanja: 
mladina 
ob delu 

Potrebe po usmerjenem izobraževanju drugih usmeritev 
bomo porabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih 
PIS in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

in potrebe drugih OZD po usmerjenem izobraževanu izražene 
s številom na novo vpisanih in s številom izobraženih učencev 
in študentov v lesarski usmeritvi: 

V obdobju 1981-1985 bo v lesarsko usmeritev vpisanih: 

Leto 
1982 1983 1984 1985 

680 680 680 680 
120 120 120 120 

48 48 48 48 
24 24 24 24 

170 170 170 170 
30 30 30 30 

12 12 12 12 
6 N 6 6 6 

850 850 850 850 
150 150 150 150 

60 60 60 60 
30 30 30 30 

940 940 940 940 
150 150 150 150 

1090 1090 1090 1090 

leto 
1982 1983 1984 1985 

620 440 240 
110 30 20 

28 25 30 30 
25 25 25 25 

180 380 620 
90 100 100 

2. člen 
Izvajalci združeni v PIS lesarstva bomo izvajali naslednje 

vzgojnoizobraževalne programe v lesarski usmeritvi: 
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Programi. 
- programi za usposabljanje 
po končani osnovnošolski 
obveznosti (za zahtevnost 
del in nalog I. in II. stopnje) 

Izvajalci: 
- DO lesarstva praviloma z 
več kot 200 zaposlenimi de- 
lavci in organizirano službo 
izobraževanja kadrov v sode- 
lovanju z: 
- Lesarsko srednjo šolo Ma- 
ribor, 
- Lesarsko srednjo šolo No- 
va Gorica, 
- Lesarsko srednjo šolo 
Škofja Loka 
- Za DO lesarstva z do 200 
zaposlenimi praviloma izva- 
jajo programe usposabljanja 
po končani osnovnošolski 
obveznosti navedene šole v 
sodelovanju s temi ' OZD 

- Lesarska srednja šola Ma- 
ribor 
- Lesarska srednja šola No- 
va Gorica, 
- Lesarska srednja šola 
Škofja Loka 
DO lesarstva - za izvajanje 
proizvodne prakse, praktič - 
nega dela in usposabljanja 

Razen navedenih bodo praktični pouk in proizvodno delo 
izvajale tudi organizacije lesnega drobnega gospodarstva in 
lesarji člani Združenja samostojnih obrtnikov. 

- program za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe 
- skrajšani (program: obde- 
lovalec lesa - za zahtevnost 
del in nalog II. stopnje) 

- program za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe: 

- za zahtevnost del in nalog 
III. stopnje - lesar - ozki pro- 
fil 
- za zahtevnost del in nalog 
IV. stopnje - lesar - široki 
profil 
- za zahtevnost del in nalog 
V. stopnje - lesar tehnik 

- Lesarska srednja šola Ma- 
ribor 
- Lesarska srednja šola No- 
va Gorica 
- Lesarska srednja šola 
Ljubljana 

- Lesarska 
Škofja Loka 

srednja šola 

- program za pridobitev viš- 
je strokovne izobrazbe: - za 
zahtevnost del in nalog VI. 
stopnje 

- DO lesarstva - za izvajanje 
proizvodne prakse, praktič- 
nega dela in usposabljanja 
- Univerza v Ljubljani Biote- 
hniška fakulteta Visokošol- 
ska temeljna organizacija 
združenega dela za lesarstvo 
v Ljubljani 

*V kolikor bo do začetka šolskega leta 1981/82 izvedena združitev 
srednje Tehniške šole za lesarstvo Ljubljana in Poklicne lesne šoie 
Škofja Loka v Lesarsko srednjo šolo Ljubljana-Škofja Loka, potem bo 
le ta vpisana v ta č len sporazuma. 
- program za pridobitev vi- 
soke strokovne izobrazbe: 

za zahtevnost del in nalog - Univerza v Ljubljani Biote- 
VII/1 stopnje hniška fakulteta Visokošol- 

ska temeljna organizacija 
združenega dela za lesarstvo 
v Ljubljani 

- program za pridobitev ma- 
gisterija: 
- za zahtevnost del in nalog 
VII/2 stopnje 

- program za pridobitev 
doktorat znanosti: 
- za zahtevnost del in nalog 
VIII. stopnje 

- vzgojni program v domo- 
vih 

- Univerza v Ljubljani Biote- 
hniška fakulteta Visokošol- 
ska temeljna organizacija 
združenega dela za lesarstvo 
v Ljubljani 

- Univerza v Ljubljani Biote- 
hniška fakulteta Visokošol- 
ska temeljna organizacija 
združenega dela za lesarstvo 
v Ljubljani 
- Dijaški dom Škofja Loka 

3. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah, pod pogoji, ki so dolo- 
čeni z družbenim dogovorom o mreži vzgojnoizobraževalnih 
organizacij usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 

4. člen 

Praktični pouk v okviru programa za usposabljanje po 
končani osnovnošolski obveznosti bodo praviloma izvajale 
OZD lesarstva, v katerih se izvaja usposabljanje. 

Praktični pouk in proizvodno delo v okviru skrajšanega 
programa srednjega izobraževanja in programa srednjega 
izobraževanja bodo izvajale vse lesarske srednje šole in OZD 
Lesarstva za katere področna lesarska srednja šola in OZD 
skupaj ugotovita, da OZD izpolnjuje pogoje predvidene v pro- 
gramu za izvajanje praktičnega pouka in proizvodnega dela. 

Delovno prakso v okviru programa srednjega, višjega in 
visokega izobraževanja bodo izvajale OZD lesarstva in OZD 
trgovinske dejavnosti z lesnimi proizvodi, katero področna 
lesarska srednja šola oziroma visokošolska TOZD za lesarstvo 
skupaj ugotovita, da OZD izpolnjuje v programu predvidene 
pogoje za izvajanje programa delovne prakse. 

Pripravništvo v okviru vseh programov izobraževanja bodo 
izvajale OZD za svoje štipendiste in za tiste absolvente izobra- 
ževalnih programov, katere sprejmejo OZD na delo in je to 
njihova prva zaposlitev. 

5. člen 
Višino nagrade učencem in študentom udeležencem prak- 

tičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse določ i 
OZD v skladu z določ ili Družbenega dogovora o delitvi do- 
hodka in sredstev za osebne dohodke. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje standarde in normative: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

7. člen 
Pri izvajanju programov storitev izobraževanja v obdobju 

1981-1985 bomo izvajalci upoštevali naslednje enotne 
osnove meril:* 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 

Skupna vrednost programov iz 2. člena, po standardih in 
normativih iz 6. člena in merilih iz 7. člena bo: 

- v tisoč din 
cene 1979 

- leta 1981 44.396 
- leta 1982 45.689 
- leta 1983 50.000 
- leta 1984 51.724 
- leta 1985 55.172 

9. člen 

Za rekonstrukcijo napeljave za centralno ogrevanje, vodo- 
vod in druga nujna obnovitvena dela v zgradbi Tehniške šole 
za lesar;st*'0 Ljubljana, bomo uporabniki njenih storitev (iz 
področja osrednje Slovenije) združili sredstva v višini 
8,000.000 din. 

10. člen 

Uporabniki iz SR Slovenije bomo iz sredstev za razširitev 
materialne osnove dela združili za: 
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- tisoč din 
1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 

Izgradnja VTOZD za 
lesarstvo v Ljubljani 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000 
Lesarska srednja šola 
v Mariboru: izgradnja 
telovadnice 5.994 5.994 11.988 
Lesarska srednja šola 
v Novi Gorici: 
izgradnja telovadnice 2.000 2.000 2.000 6.000 
SKUPAJ: 25.944 25.994 20.000 18.000 18.000 107.988 
Prijavljene investicije se bodo obravnavale v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 
1981-85 in glede na bilančne možnosti družbenopolitičnih skupnosti. 

11. člen 

Za mednarodno sodelovanje na lesarskem področju vzgoje 
in izobraževanja, za raziskovalno in razvojno delo v IS, za 
izvajanje programa dopolnilnega izobraževanja, za publicira- 
nje strokovnih prispevkov s področja vzgoje in izobraževanja 
in za regresiranje učbenikov za izobraževanje in usposablja- 
nje bomo uporabniki združevali letno 820.000 din. 

12. člen 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 

bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področju samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

- 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 vzgojnoizobraževal- 
nega in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije uresničujejo v marksističnih centrih; 

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

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

14. člen 

13. č len Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
Naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraževa- vanie bomo uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti 

nje in se bodo uresničevale preko Izobraževalne skupnosti lesarstva po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 
blovenije so: 

v planskih cenah 1979 leta 
- v tisoč 

Naloge skupnega 
pomena: 

1981 1982 1983 1984 1985 SKUPAJ 
1981-85 

- obštudijska dejavnost 
- amortizacija osnovnih 

sredstev v študentskih 
domovih 

- razvojno, raziskovalno 
in strokovno delo 

- marksistična centra 
obeh Univerz 

- družbeno-politično 
izobraževanje 
in obrambno 
usposabljanje 

- računalniška centra 
obeh Univerz 

- nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 

SKUPAJ: 

302 

1.322 

147 

125 

272 

1.902 

14.841 
18.911 

307 

1.483 

150 

127 

284 

1.924 

11.568 
15.843 

311 

1.582 

158 

129 

302 

2.081 

8.012 
12.575 

315 

1.768 

169 

130 

308 

2.306 

4.859 
9.855 

317 

1.967 

169 

132 

317 

2.80,7 

5.709 

1 552 

8.122 

793 

643 

1.483 

11.020 

39.280 
62.893 

15. č len 

Potrebna sredstva iz 8., 9. in 13. člena tega sporazuma 
bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodka in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 0,7817%, za vsako naslednje leto, 
pa jo bo določila Skupščina PIS lesarstva z letnim planom 
uresničevanja tega sporazuma. 

16. člen 
Udeleženci izobraževanja prispevajo k plač ilu posameznih 

storitev vzgojnoizbraževalnega programa iz svojih sredstev če 
to predlagajo OZD izvajalke programa in to odobri Skupščina 
skupnosti. 17 č|en dQ 23 ,len 

Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih piana izobraževalne skupnosti 

GRADBENIŠTVA za obdobje 1981-1985 

1- č len besedilu IS-GS), v obdobju .1981-1985 zadovoljili svoje po- 
trebe po usmerjenem izobraževanju, izražene s številom izo- Uporabniki in izvajalci storitev bomo s svobodno meniavo braženih ter na novo vpisanih učencev in študentov nasled- 

dela v Izobraževalni skupnosti gradbeništva (v nadaljnjem usmerjtev: 

Usmeritev Izobraženi po programih usmerjenega Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja izobraževanja 

Leto Srednjih šol Visokih šol Srednjih šol Visokih šol 
GRADNJE 
1981 1095 110 1910 120 
1982 2055 115 2480 125 
1983 1865 120 2480 135 
1984 2410 140 2450 155 
1985 2400 140 2450 155 
Skupaj 9825 625 11770  690 
GEODEZIJA 
1981 10 12 50 8 
1982 15 10 50 8 
1983 35 10 25 10 
1984 45 8 25 10 
1985 45 5 20 10 
Skupaj  150  45 V70 46 
ARHITEKTURA 
1981 ■ - ' ' 7 - 14 
1982 _9_14 
1983 12 10 
1984 - 11 - 8 
1985 - 11  - 5 
Skupaj - 50 - £2 
ZAKLJUČNE 
DEJAVNOSTI 
1961 45 - 220 - 
1982 55 - 240 
1983 210 - 240 
1i64 220 - 180 
1985 220 -  170   - 
Skupaj _ 750 - 1050 - 
GRADBENA 
MEHANIZACIJA 
1981 160 - 140 - 
1982 210 - 140 
1983 130 t 130 
1984 130 - 130 
1985  120 - 130 - 
Skupaj 750 - 670 - 
DfMNIKARSTVO 
1981 - - 
1982 - - 
1983 - 
1984 - 
1985  - - -  - 
SkuDaj - - - 
IGM 
1981 30 - 
1982 • - 30 
1983 25 30 
1984 25 30 
1985 25 - 30 
Skupaj 75 150 



V posameznih usmeritvah so upoštevani poklici (po seda- 
njem šifrantu): 

GRADNJE: 
tesar opažar, zidar za zidanje in ometavanje, krivilec arma- 

ture, betoner, hidrotehnični delavec, asfalter, zidar, tesar, 
železokrivec, kamnosek, cementninar, pečar, polagalec kera- 
mike, izolater, obdelovalec kamna, gradbeni teh. risar, grad- 
beni delovodja, instruktor praktičnega dela, gradbeni tehnik, 
ing., dipl. gr. ing. 

GEODEZIJA: 
geodetski operater, geodetski teh. risar, geometer, ing. 

geodezije, dipl. ing. geodezije 
ARHITEKTURA: 
ing. arhitekture, dipl. ing. arhitekt 
ZAKLJUČNE DEJAVNOSTI: 
zastekljevalec, stavbni steklar, slikopleskarski delavec, sli- 

kopleskar, polagalec podov 

GRADBENA 
MEHANIZACIJA: 
upravljalec lahke gradbene mehanizacije, strojnik grad- 

bene mehanizacije 
DMNIKARSTVO: 
dimnikar 
IGM: 
opekar 

2. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev bomo s svobodno menjavo 
dela v Izobraževalni skupnosti gradbeništva, v obdobju 
1981-1985, zadovoljili potrebe uporabnikov in izvajalcev 
združenih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na 
novo vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Usmeritev 

Leto 
GRADNJE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 
GEODEZIJA 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 
ARHITEKTURA 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 
ZAKLJUČNE 
DEJAVNOSTI 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 
GRADBENA 
MEHANIZACIJA 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 
DIMNIKARSTVO 
1981 

.1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 

Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

visokih šol 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

srednjih šol 

380 
520 
500 
530 
520 

2450 

30 
60 
60 

200 
250 
600 

45 
55 

210 
220 
220 
750 

20 
20 
50 
50 
60 

200 

20 
20 
20 
20 
20 

100 

140 
145 
150 
170 
170 
775 

25 
25 
20 
20 
15 

105 

40 
50 
75 
70 
65 

300 

srednjih šol 

410 
570 
55.0 
580 
570 

2680 

210 
260 

90 
90 
60 

710 

220 
240 
240 
150 
120 

"970* 

55 
55 
65 
30 
30 

235 

25 
25 
25 
25 
25 

125 

visokih šol 

155 
160 
165 
190 
190 

"860 

25 
25 
20 
20 
20 

"TTo 

45 
55 
80 
75 
70 

"325 
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Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih, šol visokih šol srednjih šol visokih šol 
IGM 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 

V posameznih usmeritvah so upoštevani isti poklici kot je 
navedeno v 1. členu. 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

3. člen 

Izvajalci združeni v IS-GS bomo izvajali naslednje vzgojno- 
izobraževalne programe: 
Program Vzgojnoizobraževalna 

organiz. in kraj 
1. Gradbinec 1 (SKR) 

s smermi: 
a) izdelovanje opažev 

b) zidanje in ometavanje 

c) krivljenje armature 

d) betoniranje 

e) hidrotehnična dela 

f) asfaltiranje 

2. Gradbinec 2 (SR) 
s smermi: 

a) obdelovanje kamna 

b) kamnosešvo 

c) gradbinec 

d) cementninarstvo 

e) tehnično risanje 

f) polagalec keramike in 
pečarstva 
g) izoliranje (toplotno) 
h) operativna 
i) tehnološko-razvojna 
j) projektantsko-planerska 
3. Slikopleskar (SKR) 

4. Slikopleskar (SR) 

5. Zastekljevalec (SKR) 

6. Stavbni steklar (SR) 

7. Polagalec podov (SR) 

- Šolski center Ajdovščina 
(a, b, c) 
- Gradbeni šolski center Ljub- 
ljana 
(a, b, c, d, e, f) 
- Gradbeni šolski center Mari- 
bor 
(a, b, c) 
- Tehniška šola Celje 
(a, b, c) 
- Center za tehniške stroke 
Novo mesto 
(a, b, c) 
- Delovne organizacije grad- 
beništva v SRS 

- Šolski center Ajdovščina 
(c, e, f. h, i, j) 
- Gradbeni šolski center Ljub- 
ljana 
(od a do j) 

- Gradbeni šolski center Mari- 
bor 
(c, e, h, i, j) 
- Tehniška šola Celje 
(c, e, h, i,j) 
- Center za tehniške stroke 
Novo mesto 
(c, e, h, i, j) 

Gradbeni 
bor 
Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
bor 
Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
liana 

šolski center Mari- 

šolski center Ljub- 

šolski center Mari- 

šolski center Ljub- 

šolski center Ljub- 

šolski center Ljub- 

šolski center Ljub- 

8 Lahka gradbena meha- 
nizacija (SKR) 

9. Strojniki gradbene me- 
hanizacije (SR) 

10. Dimnikar (SR) 

11. Geodeti (SR) 
s smermi: 
geodetska operativa 
tehnično risanje 
geodetsko izmeritvena 
12. Opekarstvo (SR) 
13. Inštruktorji (NAD) 

14. Delovodje (NAD) 

15. Arhitektura (VIŠ) 
smer: 
operativna 
16. Arhitektura (VS) 
smeri: 
operativna 
splošna 
urbanizem 
oblikovanje 
17. Gradbeništvo (VIŠ) 
smeri: 
komunalna 
operativna 
18. Gradbeništvo (VS) 
smeri: 
operativna 
komunalna 
hidrotehnična 
konstrukcijska 
prometna 
tehnološko-organizacijska 
19. Geodezija (VIŠ) 
smeri: 
operativna 
geodetsko-izmeritvena 
20 Geodezija (VS) 
smeri: 
razvojna 
operativna 

Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
bor 
Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
bor 
Gradbeni 
bor 
Gradbeni 
Ijana 
Gradbeni 
bor 

šolski center Ljub- 

šolski center Mari- 

šolski center Ljub- 

šoiski center Mari- 

šolski center Mari- 

šolski center Ljub- 

šolski center Mari- 

Šolski center Ajdovščina 
Gradbeni šolski center Ljub- 
ljana 
Gradbeni šolski center Ljub- 
ljana 
Gradbeni šolski center Mari- 
bor 
Šolski center Ajdovščina 
Tehniška šola Celje 
FAGG Ljubljana VTOZD arhi- 
tektura 

FAGG Ljubljana VTOZD arhi- 
tektura 

FAGG Ljubljana VTOZD grad- 
beništvo in geodezija 
Visoka tehniška šola VTO 
gradbeništvo Maribor 
FAGG Ljubljana VTOZD grad- 
beništvo in geodezija 
Visoka tehniška šola VTO 
gradbeništvo Maribor 

FAGG Ljubljana VTOZD grad- 
beništvo in geodezija 

FAGG Ljubljana VTOZD grad- 
beništvo in geodezija 

Pri realizaciji vseh programov sodelujejo delovne organiza- 
cije podpisnice sporazuma o ustanovitvi IS-GS. 
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Vzgojnoizobraževalni program za učence v domovih 
učencev: 

Predvideno število vzgojnih skupin 
1981 1982 1983 1984 1985 SK 

Dom srednjih šol Ljubljana 
Dom Ivana Kavč iča Ljubljana 
Dom Gradiš Ljubljana 
Dom Gradiš Škofja Loka 
Dom Otona Županč iča Ljublj. 
Dom Gradiš Maribor 
Dom Gradiš Koper 
Dom Slov. ceste-Tehnika Lj. 
Dom Pionir Novo mesto 
Dom Ingrad Celje 
Dom Obnova Lljubljana 
Dom Grosuplje 
Dom Megrad Ljubljana 
Dom Stavbar Maribor 
Dom Konstruktor Maribor 
Dom Kraški zidar Sežana 
Dom SGP Gorica Nova Gorica 
Dom Stavbenik Koper 
Dom Gradbinec Kranj 
Dom Ajdovščina 
Dijaški dom Kamnik 
Skupaj 

15 
13 

3 
2 
3 
4 
2 

17 
4 
7 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
1 
2 
2 

'104 

29 
13 
3 
2 
3 
4 
2 
9 
5 
7 
4 
4 
2 
3 
4 
3 
1 

• 2 
3 
8 
2 

113 

29 
13 
3 
2 
3 
4 
2 

10 
5 
8 
5 
4 
2 
4 
6 
5 
2 
2 
4 
8 
2 

123 

35 
13 

3 
2 
3 
4 

.2 

128 

35 
13 

3 
2 
3 
4 
2 
8 
5 

5 
4 
2 
4 
6 
5 
2 
3 
4 
8 
2 

128 

143 
65 
15 
10 
15 
20 
10 
52 
24 
38 
23 
19 
10 
18 
26 
21 

8 
12 
17 
40 
10 

596 

4. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 3. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah (tudi pri delovnih orga- 
nizacijiah gradbeništva) pod pogoji, ki jih bo določ il družbeni 
dogovor o mreži šol usmerjenega izobraževanja v SR Slove- 
ni''' 5. člen 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 
vzgojnoizobraževalnih programov, navedenih v 3. členu tega 
sporazuma, bodo izvajali: 

Zaporedne številke programov 
)z 3. člena 

Področje - 
delovne organizacije 
Ljubljansko področje in Gorenjska: 
GIP Gradiš Ljubljana 1-2-8-9-11 
GP Obnova Ljubljana 1-2-8-9-11 
Slovenija ceste-Tehnika Ljubljana 1-2-8-9-11 
GP Megrad Ljubljana 1-2-8-9-11 
SGP Gradbinec Kranj 1-2-8-9-11 
Geodetski zavod SRS 11 
Slovenija projekt Ljubljana 2-11 
MerkatorTOZD Spectrum Ljubljana, 5-6 
Slikoplast-termoplast Ljubljana 2-3-4-7 
Dimnikarsko podjetje Ljubljana 10 
SCT Ljubljanske opekarne Ljubljana 12 
VGP Hidrotehnik Ljubljana 1-2 
Komunalno, obrtno in gr. podjetje Kranj 2-3-4-5-6-7-12 
Maribor Pomurje - Koroška: 
SGP Konstruktor Maribor 1-2-8-9-11 
SGP Stavbar Maribor 1-2-8-9-11 
GIP Gradiš Maribor 1-2-8-9-11 
PNG Nigrad Maribor 1-2-8-9-1V 
SGP Kograd Dravograd 1-2-8-9-11 
Gradbeni finalist Maribor 2-3-4-7 
Dimnikarsko podjetje Maribor 10 
Kristal Maribor 5-6 
Opekarna Košaki Maribor 12 
VGP Maribor 1-2 
Geodetska uprava Maribor 11 
Celjsko področje in Zasavje: 
GIP Ingrad Celje 1-2-8-9-11 
GIP Vegrad Velenje 1-2-8-9-11 
GIP Beton Zasavje 1 -2-8-9-11 
GIP Obnova Celje 2-3-4-5-6-7 
VGP Nivo celje 1-2-11 

Dolenjska: 
SGP Pionir Novo mesto 
GOK Črnomelj 
Kraško - obalno področje: 
SGP Gorica Nova Gorica 
SGP Primorje Ajdovščina 
SGP Kraški zidar Sežana 
SGP Stavbenik Koper 
Final Nova Gorica 
Goriške opekarne Bukovica 
Slikoplast Koper 

1-2-8-9-11 
1-2-8-9 

1-2-8-9-11 
1-2-8-9-11 
1-2-8-9-11 
1-2-8-9-11 

1-2-3-4-5-6-7 
12 

2-3-4-7 
Programe iz 3. člena bodo izvajale tudi organizacije drob- 

nega gospodarstva ter člani združenj samostojnih obrtnikov v 
kolikor bodo izpolnjevali pogoje. Visokošolske programe bodo 
izvajale ustrezne organizacije združenega dela. 

6.č len 

Minimalna višina mesečne nagrade učencem in študentom, 
udeležencem praktičnega pouka in delovne prakse v TOZD 
gradbeništva in sorodnih dejavnostih podpisnikih tega spora- 
zuma znaša najmanj 40%, udeležencem proizvodnega dela 
pa najmanj 5% povprečnega mesečnega osebnega dohodka 
na zaposlenega v gospodarstvu SR Slovenije v prvih devetih 
mesecih preteklega leta. 

Varianta: 
Udeležencem proizvodnega dela določ i višino nagrade de- 

lovna organizacija, upoštevaje delovni prispevek učencev in 
študentov, v skladu z družbenim dogovorom o delitvi do- 
hodka in sredstev za osebne dohodke. 

7. člen 

Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 
jalci upoštevali normative in standarde, ki so priloženi temu 
samoupravnemu sporazumu.* 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega poročevalca. Kot variante so priprav- 
ljeni standardi in normativi za visoko šolstvo. 

Varianta: 
NORMATIVI IN STANDARD! V VISOKEM ŠOLSTVU: 

Vzgojno izobraževalne programe višjih in visokih šol opre- 
deljujejo standardi in normativi. 
1. Standardi: 

Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega-dela obse- 
gajo, v skladu z določ ili ZUJ, teoretični in praktični pouk ter 
seminarsko delo in to največ 30 ur na'teden in največ 900 ur 
na leto (predavanja, vaje in seminarji). 
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2. Normativi: 
Vzgojnoizobraževalni program se začne izvajati, ko je vanj 

vključeno najmanj 30 študentov. 
Kadar je zaradi števila udeležencev izobraževanja in zaradi 

pogojev izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa po- 
trebno vzgojnoizobraževalno delo organizirati v več  skupinah, 
mora biti število študentov naslednje: 

- pri predavanjih najmanj 100, v zadnji skupini pa najmanj 
66 študentov, 

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

- pri eksperimentalnih (laboratorijskih) vajah najmanj 20, v 
zadnji skupini pa najmanj 10 študentov, 

- pri eksperimentalnih (laboratorijskih) vajah, kjer bo treba 
zagotoviti izvajanje posebnih varnostnih ali drugih ukrepov, 
najmanj 5 študentov v skupini. V skupini pa je lahko tudi 
manj študentov, če tako določa predpis. 

Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost vzgojnoizobraže- 
valnega dela v okviru 42-urnega delovnega tedna. 

Vzgojnoizobraževalno delo opravljajo delavci z nazivi iz 
ZUJ. 

a) Tedenska obveznost neposrednega vzgojnoizobraževal- 
nega dela pedagoških delavcev: 

- 11 ur za visokošolske uč itelje z doktoratom znanosti in 
asistente splošnoizobraževalnih in strokovno teoretičnih 
predmetov, ki opravljajo obvezno raziskovalno ali umetniško 
delo v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom, raziskoval- 
nim oziroma umetniškim programom in hkrati delovnim načr- 
tom visokošolske izobraževalne organizacije, 

- 16 ur za visokošolske uč itelje in asistente, ki nimajo 
obveznega raziskovalnega oziroma umetniškega dela, 

- 25 ur za uč itelje in sodelavce praktičnega pouka in veščin 
z visoko izobrazbo in z nazivom po statutu visokošolske 
vzgojnoizobraževalne organizacije ter za tehnične in stro- 
kovne delavce (laborante) s srednjo izobrazbo. 

b) Drugi delavci: 
- en knjižničarski delavec z višjo izobrazbo na 8.000 enot 

knjižničarskega gradiva. Za vsakih 1000 enot več ali manj še 
0,1 delavca več ali manj, 

- snažilka na 500 m2 čistilne površine. 
Za upravno-administrativne in pomožne tehnične delavce 

se prizna 14% od po merilih ugotovljenega osebnega do- 
hodka delavcev, navedenih pod a) in b). 

D. Domovi visokih šol 
Sredstva za interesne dejavnosti v domovih višjih in visokih 

šol se oblikujejo na osnovi programov, ki jih sprejemajo Sveti 
domov po predhodni uskladitvi v Svetu Univerze, in na osnovi 
števila stanovalcev v študentskem domu ter z upoštevanjem 
dodatnih stroškov. 8. člen 

Ceno oz. povrač ilo za izvajanje programom storitev iz 3. 
člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z naslednjimi 
merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

Vsi izvajalci iz 3. člena tega sporazuma bodo ustrezni del 
sredstev amortizacije nepremičnin ter del sredstev rezerve 
združevali na podlagi dogovora v Izobraževalni skupnosti 
gradbeništva Slovenije. S samoupravnim sporazumom bo do- 
ločena svrha in način koriščenja teh sredstev. 

9. člen 

Skupna vrednost programov iz 3. člena po merilih iz 8. 
člena je: 

(v planskih cenah leta 1979) - v 000 din 
leta 1981 
leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

163.938 
209.947 
257.823 
290.552 
305.749 

Skupaj 1,228.009 
V skupni vrednosti programov navedenih v tem členu ni 

vračunana amortizacija za investicije iz 10. in 11. člena ter 
prav tako ne amortizacija za vse predvidene investicije v 
programu gradnje domov za učence in študente, ki je pred- 
met posebnega dogovora. 

V zgoraj navedenih zneskih ni vračunana vrednost nadalje- 
valnih programov »instruktor« in »delovodja«, ki je sicer na- 
vedena v varianti 12. člena tega sporazuma. 

10. člen 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

1981 
Visoka tehniška šola Maribor 
VTO gradbeništvo adaptacija 
FAGG Ljubljana VTO gradb. in geodezija 
rekonstrukcija in obnova strehe 
adaptacija 
FAGG Ljubljana VTO arhitektura 
adaptacija (streha, stropi, fasada) 
oprema" 
PGŠ Ivana Kavč iča Ljubljana 
oprema 
Gradbena tehniška šola Ljubljana 
oprema (uč ilnic, delavnica) 
Tehniška šola Celie 
adaptacija delavnic 
Poklicna šola Kranj 
oprema 
GŠC Borisa Kraigherja 
Maribor 
oprema - uč ila 
Zvezni center 
za izobraževanje gradbenih 
inštruktorjev Ljubljana 
oprema kabinetov 
nabava gradbenih strojev 

5.000 

7.500 

2.000 

750 

560 

300 

200 

500 

1982 

4.000 

2.000 
1.600 

750 

690 

350 

100 

200 

1983 1984 1985 

3000 

5.000 

2.500 

860 

420 

100 

200 
500 

5.000 

1.060 

2.500 

400 

200 

200 
400 

1.320 

2.500 

400 

200 

230 
500 

Skupaj 
Skupaj v 1981-1985 

16.810 9 690 11.580 9.760 5.150 
52.990 

34 poročevalec 



11. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki, iz sredstev za razširitev materialne osnove dela. zdru- 
žili: 
1981 
Visoka tehniška šola 
Maribor 
VTO gradbeništvo 
uč ilnice in laboratoriji 
FAGG Ljubljana 
VTO gradbeništvo 
in geodezija 
laboratoriji 
FAGG Ljubljana 
VTO arhitektura 
nova šola za arhitekturo 
Gradbena tehniška šola 
Ljubljana 
telovadnica, delavnica 
PGŠ Ivana Kavč iča 
Ljubljana 
delavnica 
Tehniška šola Celje 
IJ. faza - razlika 
Šolski center Ajdovščina 
šoja in delavnice - razlika 
GŠC Borisa Kraigherja 
Maribor 
šolske delavnice 
Zvezni center za 
izobraževanje gradbenih 
inštruktorjev Ljubljana 
delavnica 
Skupaj 
Skupaj v 1981-1985 

1982 1983 1984 1985 
(v planskih cenah 1980) 

v 000 din 

17.190 

9.000 

12.000 

7.600 

3.300 

15.300 

17.190 

29.000 

12.000 

7.600 

6.700 
3.300 

12.000 

17.290 

1.000 

48.000 

7.600 

6.700 

17.200 

48.000 

7.600 7.600 

4.000 

10.000 

3.500 

9.000 
64.390 87.790 87.490 86.800 20.100 

346.570 
Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija in investicije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravnavale v skladu z 

določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 in glede na bilančne možnosti družbeno 
političnih skupnosti. 

12. člen 

Za izvedbo skupnih nalog, ki so pomembne za razvoj 
usmerjenega izobraževanja v usmeritvah gradbeništva, katere 
se uresničujejo v IS-GS, bomo uporabniki združevali nasled- 
nja sredstva: (v planskih cenah leta 1980) 

v 000 din 
81 82 83 84 85 

- za analitsko-planska dela 
- za učne načrte, programe 
- za Kavč ičeve nagrade 
- za regresiranje učbenikov z nizko naklado 
- za financiranje nalog, ki jih bodo izvajali 

centri pri DO (npr. proizvodno delo) 
- za delo skupščine in njenih organov 

ter servisiranje istih 
- delo strokovnega sveta (brez programov) 
Skupaj 

300 
150 
150 
200 

400 

550 
150 

1.900 

400 
300 
180 
300 

500 

600 
150 

2430 

200 
100 
210 
200 

500 

600 
180 

1990 

200 
100 
240 
200 

600 

700 
180 

2200 

200 
100 
240 
100 

600 

700 
180 

2120 

Varianta: 
V kolikor realizacija programov »instruktor« in »delovodja«, 

predvidenih v 3. členu tega sporazuma ne bosta predmet 
skupne vrednosti, ki jo določa 9. č len tega sporazuma bodo 
za ta dva programa uporabniki združevali sredstva po tem 
členu kot sledi: (v planskih cenah 1980) 

v 000 din 

81 82 83 84 85 
- za izobraževanje inštruktorjev 

(20 letno) 
- za izobraževanje delovodij 

za vse usmeritve (100 letno 

440 

9160 
Skupaj 1.400 

440 

1.920 

440 

1.920 
2.360 2.360 

440 

19 20 
2.360 

440 

1.920 
2.360 
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13. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje 
interesnih dejavnosti na področ ju samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

14. člen 

Naloge skupnega pomena za usrtierjeno izobraževanje 
bodo: 

- 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 vzgojnoizobraževal- 
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. 15. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih, po načelu vzajemnosti, združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979 leta) 
v 000 din 

naloge skupnega pomena 1981 1982 1983 1984 1985 81-85 
obštudijska dejavnost 
amortizacija 
osnovnih sredstev 
v študentskih 
domovih 
marksistična centra 
obeh univerz 
razvojno,raziskovalne) in 
strokovno delo 
družbenopolitično 
izobraževanje 
in obrambno 
usposabljanje 
računalniška centra 
obeh Univerz 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 
Skupaj 

628 

2.748 

259 
306 

565 

3.953 

30.838 
39.297 

624 

3.014 

258 
304 

578 

3.911 

23.515 
32.204 

619 

3.145 

257 
314 

600 

4.138 

15.932 
25.005 

613 

3.439 

252 
328 

600 

4.485 

9.451 
Ta 168 

603 

3.742 

251 
322 

603 

5.341 

10.862 

3.087 

16.088 

' 1.277 
1.574 

2.946 

21.828 

79.736 
126.536 

16. člen 

Potrebna sredstva iz 9.. 10., 11., 12. in 15. člena tga spora- 
zuma bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka TOZD in de- 
lovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihodkov drugih delov- 
nih ljudi, ki delajo s sredstvi občanov. 

Osnova za določanje prispevka TOZD in delovnih skupnosti 
je aohodek! 

Prispevna stopnja za leto 1981 znaša 0,90 % 
Prispevna stopnja iz predhodnega odstavka v citiranem 

znesku ne vključuje in ne zagotavlja sredstev za naloge iz 10., 
11. in 12. člena tega sporazuma. 

Za vsako naslednje leto se bo stopnja določila v skupšč ini 
IS-GS z letnim planom uresničevanja tega sporazuma. 

Način delitve sredstev iz 11. člena s sklepom opredeli skup- 
šč ina IS-GS, pri tem pa mora upoštevati že sprejete sklepe do 
tistih investicij, ki so predmet sporazuma o združevanju sred- 
stev za investicije v gradbeno šolstvo, sprejetem v letu 1979. 

17. do 22 člen 

Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za izobraževanje in vzgojo 

delavcev GOSTINSKIH IN TURISTIČNIH 

POKLICEV za obdobje 1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev združeni v PIS za gostinstvo 

in turizem bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje po- 
trebe po usmerjenem izobraževanju izražene s številom izo- 
braženih in na novo vpisanih učencev in študentov naslednjih 
usmeritev 

usmeritev leto izobraženi po programih 
usmerjenega izobraževanja 

na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

sred. šol vis. šol sred. šol vis. šol 
gostinstvo in turizem 
- lastne potrebe 81/82 

82/83 
83/84 
84/85 
85/86 

1.220 
1.310 
1.090 
1.210 
1.090 

10 
10 
10 
10 
20 

1.570 
1.420 
1.330 
1.240 
1.240 

20 
20 
20 
20 
40 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev. 

usmeritev leto izobraženi po programih 
usmerjenega izobraževanja 

na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

sred. šol. 
gostinstvo in turizem 
- za potrebe drugih PIS 81/82 

82/83 
83/84 
84/85 
85/86 

180 
300 
420 
450 
600 

vis. šol 

5 
5 
5 
5 

10 

sred. šol vis. šol 

420 
420 
390 
360 
360 

10 
10 
10 
10 
15 

2. člen 
Izvajalci združeni v PIS za gostinstvo in turizem bomo 

izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne programe: 
1. za kuharja 

a) smer kuharski pomočnik 
b) smer kuhar (gostilničar) 
c) smer tehnik kuharstva (gostinski tehnik) 

2. za strežbo 
a) smer natakarski pomočnik 
b) smer natakar (gostilničar) 
c) smer tehnik strežbe (gostinski tehnik) 

3. za hotelsko gospodinjstvo 
a) smer sobarica 
b) smer nadzornica šol 
c) smer hotelska gospodinja 

4. za turistična dela 
a) smer hotelski vratar 
b) recepcioner 
c) turistični tehnik 

5. tehnolog prehrane 
(interdisciplinarno: dipl. ing. biot. fak.) 

6. za gostinsko turističnega ekonomista 
(interdisciplinarno: dipl. gost. tur. ekonomist) 

Vzgojnoizobraževalna organizacija 
I. Za srednje usmerjene? izobraževanje 
Občina Ljubljana-Center 
1. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Ljubljana 
Občina Maribor 
2. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Maribor 
Občina Izola 
3. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Izola 
Občina Celje 
4. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Celje 
Občina Novo mesto 
5. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Novo mesto 
Občina Radovljica 
6. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Bled 
Občina Gornja Radgona 
7. Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Radenci 

oznaka programa 

2, 3, 4 a. b, c, 3. in 4 a, 
c, izmenično 

1, 2, 3, 4 a, b. c, 3, in 
4. a, b, c izmenično 

1,2, 3, 4 a, b, c, 
b, c izmenično 

1 a, b in 2 a, b 

1 a, b in 2 a, b 

1 a, b in 2 a, b 

1 a, b in 2 a, b 

3. in 4 a, 
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Občina Zagorje ob Savi 
8. Srednja šola za gostinstvo 1a.bin 2 a, b 
II. za visoko izobraževanje 
1. Ekonomska fakulteta 6 
Občina Lj.-Vič -Rudnik 
2. Biotehnična fakulteta 5 
Občina Maribor 
3. Visoka ekonomsko komercialna 
šola 6 
III. Vzgojni programi v domovih 
učencev srednjih šol 
Občina Lj.-Center 
1. Dom učencev Ivana Cankarja 
Občina Izola 
2. Dom učencev SŠT Izola 
Občina Gornja Radgona 
3. Dom učencev SŠGT Radenci 
Občina Radovljica 
4. Dom učencev SŠGT Bled 

3. člen 
Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 

noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah, pod pogoji, ki so dolo- 
čeni v ZUI, v družbenem dogovoru o mreži vzgojnoizobraže- 
valnih organizacij usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji 
in v tem sporazumu. 

Odpiranje dislociranih oddelkov ni mogoče, če je oddalje- 
nost najbliže matične šole manjša od 40 km in bi odpiranje 
zmanjšalo vpis v matično šolo za več kot en oddelek. 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da izvajamo 
vzgojnoizobraževalne programe v naslednjih dislociranih 
enotah: 
občina vzgojrioizobraževalni 
izvajalec program 
Občina Nova Gorica 
1. Dislocirana enota Nova Gorica 

- matična šola SŠTG Izola 
Občina Slovenj Gradec 
2. Dislocirana enota Slovenj Gradec 

- matična šola SŠTG Celje 
Občina Tolmin 
3. dislocirana enota Tolmin 

- matična šola SŠTG Izola 

1 a in 2 a 

1 a in 2 a 

1 a in 2 a 
4. člen 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 
vzgojnoizobraževalnih programov gostinstva in turizma bodo 
izvajale vzgojnoizobraževalne organizacije in TOZD ter skup- 
nosti uporabnikov, ki jih bo po preverjanju pogojev za izvaja- 
nje sporazumno določ ila skupščina enote PIS z letnim pro- 
gramom. Rok za dogovor je februar za naslednje šolsko leto. 

TOZD in delovne skupnosti, ki bodo izvajale praktični pouk, 
proizvodno delo in delovno prakso bodo zagotovile naslednje 
pogoje: 

- da od vzgojnoizobraževalne organizacije ni oddaljena 
več kot 30 minut vožnje z javnim prevoznim sredstvom, 

- da zagotovi kakovostno izvajanje programa proizvo- 
dnega dela, praktičnega pouka in delovne prakse, 

- da ima usposobljene inštruktorje proizvodnega dela in 
delovne prakse v takem številu, da skupina v kuhinji ali strežbi 
ni večja od 8 učencev, 

- da zagotavlja učencem varstvo pri delu, 
- da zagotavlja učencem na proizvodnem delu in delovni 

praksi topli obrok, 
- da zagotavlja učencem v času upravljanja proizvodnega 

dela in delovne prakse nezgodno zavarovanje, 
- da so v svojih samoupravnih aktih vnesli določ ila o 

vrednotenju in nagrajevanju učenčevega prispevka ob zago- 
tavljanju pogojev iz odstavka tega člena lahko izvajajo pro- 
gram proizvodnega dela in delovne prakse tudi delavci, ki 
delajo s sredstvi v lastnini občanov (obrtniki) za tiste udele- 
žence izobraževanja katere so v izobraževanje napotili (štipen- 
dijske pogodbe). 

5. člen 
Minimalna višina nagrade učencem in študentom, udele- 

žencem proizvodnega dela in delovne prakse v TOZD in 

delovnih skupnostih uporabnikov znaša 20 % povprečnega 
mesečnega čistega OD na zaposlenega v gospodarstvu SRS v 
prvih devetih mesecih preteklega leta za izpolnjeno delovno 
obveznost 182 ur. 

6. člen 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

7. člen 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 
Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 

člena je: 
v cenah 1979 

v tisočih 
leta 1981 69.512 din 
leta 1982 86.020 din 
leta 1983 105.371 din 
leta 1984 101.397 din 
leta 1985 98.840 din 

9. člen 

Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 
ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 

- adaptacijo prostorov za pouk v srednji šoli za gostinstvo 
in turizem v Izoli: 
-v letu 1981 2.000 din 
- v letu 1982 2.000 din 

- adaptacija prostorov za pouk in razvojno eksperimental- 
nega dela v Srednji šoli za gostinstvo in turizem v hi ove m 
mestu: 
-v letu 1981 3.000 din 
-v letu 1982 3.000 din 
-v letu 1983 4.000 din 

10. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili za:* 

- novogradnjo Srednje šole za gostinstvo in turizem v 
Mariboru: 
-v letu 1981 1.190 din 

(Če šola uspe v natečaju za sredstva iz združenih sredstev 
za leto 1980, sicer 11.070 din) 

- nadgradnja za pridobitev novih uč ilnic in kabinetov v 
srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih: 
- v letu 1981 1.560 din 

- novogradnja telovadnice za osnovno šolo in srednjo šolo 
za gostinstvo in turizem v Radencih 1/2 manjkajočih sredstev 
-v letu 1982 1.125 din 

- dograditev novih uč ilnic in kabinetov v srednji šoli za 
gostinstvo in turizem v Izoli: 
- v letu 1981 4.000 din 
-v letu 1982 4.000 din 

- dograditev (ali odkup) novih uč ilnic, kabinetov in delav- 
nic v srednji šoli za gostinstvo in turizem v Novem mestu: 
- v letu 1981 3.000din 
-v letu 1982 6.000 din 
- vjetu 1983 8.000 din 

Izgradnja domov učencev v Izoli na Bledu, Novem mestu in 
dograditev v Ljubljani se bo financirala iz združenih sredstev 
dela stanovanjskega prispevka. 

" Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investi- 
cije navedene v tem členu. Prijavljenje investicije se bodo obravnavale 
v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov 
izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 in glede na bilančne 
možnosti družbeno političnih skupnosti. 

11. člen 

Za naloge skupnega pomena PIS gostinstva in turizma: 
- razvojno-eksperimentalno in raziskovalno delo, 
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- specializiranje in dopolnilno izobraževanje strokovnih uč i- 
teljev, inštruktorjev in mentorjev; 
- za delo skupščine PIS in njenih organov, (strokovni svet, 
seje, stroški SDK, programi itd.) 
bomo uporabniki združili 
-v letu 1981 1.500 
- v letu 1982 1.840 
- v letu 1983 2.110 
- v letu 1984 2.420 
-v letu 1985 2.780 

1?. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

naloge skupnega pomena 1981 

obštudijska dejavnost 83 
amortizacija osnovnih sredstev 
v študentskih domovih 363 
razvojno, raziskovalno in strokovno delo 41 
marksistična centra obeh univerz 34 
družbenopolitično izobraževanje 
in obrambno usposab. 75 
računalniška c. obeh Univerz 523 

13. člen 
Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 

bodo: 
- Razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s prouče- 
vanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 
usmerjenega izobraževanja. Razvojno in strokovno delo bo 
obsegalo zlasti analitično, informacijsko in svetovalno dejav- 
nost za potrebe usmerjenja kandidatov v usmerjeno izobraže- 
vanje. 
- Skrb za marksistično zasnovanost vzgojnoizobraževalnega 
in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne organiza- 
cije uresničujejo v marksističnih centrih, 
- Strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbeno 
politično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji in obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 
- Nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do vključno leta 1984. 

14. člen 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje bomo uporabniki v PIS za gostinstvo in turizem po 
načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979 leta) 
1982 1983 1984 1985 SKUPAJ 
   1981-1985 

83 83 82 - ^ 412 

400 420 461 504 2148 
40 42 44 43 210 
34 34 34 34 170 

76 80 80 81 392 
520 552 602 720 2.917 

nadaljevanje programov splošnih gimnazij 4.078 3.125 2.127 1.168 
SKUPAJ: ~ :   
naloge skupnega pomena   5.197 4.278 3.338 2.571 ! 1.463 

15. člen 
Potrebna sredstva iz 8. in 14. člena tega sporazuma bomo 

udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega deia in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi.* 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 1,66 %, za vsako naslednje leto, pa jo bo 

določila skupščina PID za gostinstvo in turizem z letnim 
planom uresničevanja tega sporazuma. 

16. do 23. člen 

Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih piana posebne izobraževalne 

skupnosti za BLAGOVNI IN DENARNI 

PROMET za obdobje 1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 

ževalni skupnosti za blagovni promet (v nadaljnjem besedilu: 

PIS za blagovni promet), bomo v obdobju 1981-1985 zadovo- 
ljili svoje potrebe po usmerjenem izobraževanju izražene s 
številom izobraženih in na novo vpisanth učencev in študen- 
tov v eonomsi usmeritvi: 
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Izobraženi po programih usmerjenega 
• izobraževanja 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

Ekonomska usmeritev 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

SKUPAJ 

srednjjh sol visokih šol srednjih šol visokih šol 
2.085 
2.130 
2.080 
1.900 
1.950 

10.145 

225 
230 
230 
240 
230 

2.605 
2.605 
2.605 
2.605 
2.605 

515 
515 
515 
515 
515 

1.155 12.475 2.575 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 

usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov ekonomske usmeritve: 

Izobraženi po programih 
usmerjenega izobraževanja 

Na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

Ekonomska 
usmeritev 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985^ 

SKUPAJ 

srednjih šol 

1.235 
1.260 
1.250 
1.220 

JL240 
6.205 

visokih šol 

525 
530 
540 
565 
Z>40 

2.700 

srednjih šol 

1.795 
1.795 
1.795 
1.795 
1.795 

visokih šol 

1.160 
1.160 
1.160* 
1.160 
1.160 

8 975 5.800 

2. člen 
Izvajalci združeni v PIS - blagovni promet bomo izvajali 

naslednje vzgojnoizobraževalne programe ekonomske usme- 
ritve: 
Program Vzgojnoizobraževalna organizacija 

in kraj 
1.Trgovska dejavnost (SR) 
s smermi: 
a) trgovska - Šolski center Radovljica 
b) komercialna (a, b); 
c) skladiščna - Center srednjih šol Dom- 
č) aranžerska žale (a, b, c): 

- Šolski center Trbovlje (a); 
- Šolski center za blagovni 
promet Nova Gorica (a, b); 
- Šolski center Slovenj Gra- 
dec (a); 
- Ekonomsko-administrativ- 
ni šolski center Koper (a, b, 
c); 
- Center srednjega usmerje- 
nega izobraževanja »Jože 
Srebrnič« Ptui (a, b); 
- Šolski center za blagovni 
promet Maribor (a, b, č); 
- Ekonomsko-administrativ- 
ni šolski center Novo mesto 
(c), 
- Šolski center za blagovni 
promet Ljubljana (a, b, c, č); 
- Poklicna oblačilna in kovi- 
narska šola z italijanskim uč- 
nim jezikom Izola (a); 
- Šolski center za blagovni 
promet Kranj; 
- Šolski center za blagovni 
promet Murska Sobota (a, b); 
- Šolski center Brežice (a); 
- Šolski center za blagovni 
promet Celje (a, b); 

2. Poslovno-finančna dejavnost (SR) 
s smermi: 
a) poslovna — Šolski center Radovljica 
b) finančna-komercialna (a, b); - Ekonomsko-administrativ- 

na šola Maribor (b); 

3. Ekonomska dejavnost 
(VŠ, VIS, MAG, DR.): 

- fckonomski šolski center 
Celje (a, b); 
- Center srednjih šol Dom- 
žale (a, b); 
- Šolski center Trbovlje (b); 
- Šolski center za blagovni 
promet Nova Gorica (a, b); 
- Šolski center Slovenj Gra- 
dec (a, b); 
- Ekonomsko-administrativ- 
ni šolski center Koper (a,b); 
- Center srednjega usmerje- 
nega izobraževanja »Jože 
Lacko« Ptuj (a, b), 
- Ekonomsko-administrativ- 
ni šolski center Novo mesto 
(b); 
- Ekonomska srednja šola, 
Ljubljana (a, b); 
- Ekonomska šola z italijan- 
skim učnim jezikom, Izola 
(b); 
- Ekonomsko-administrativ- 
ni Šolski center Kranj (a, b); 

- Ekonomska fakulteta »Bo- 
risa Kidriča«, Ljubljana; 
- Visoka ekonomska-ko- 
mercialna šola, Maribor. 

4. Vzgojnoizobraževalni programi 
za učence v domovih: 

' - Dom učencev Karla De- 
stovnika Kajuha Celje; 
- Dijaški dom Ptuj; 
- Dijaški dom Murska So- 
bota; 

• - Doma učencev Brežice; 

3. č len 
Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 

noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v naslednjih in drugih izobraževalnih enot pod 
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pogoji, ki so določeni z družbenim dogovorom o mreži vzgoj- 
noizobraževalnih organizacij v SR Sloveniji: 
Program Izobraževalna enota 
1. Trgovska dejavnost (SR) 
s smermi: 
a) trgovska - Ekonomska srednja šola 
b) komercialna Trbovlje, dislocirana enota 

pri šolskem centru Brežice 
(a), 
- Šolski center za blagovni 
promet Celje, dislocirana 
enota Brežice (b); Slovenske 
Konjice (b); Velenje (b). 

2. Poslovno-finančna dejavnost (SR) 
s smeri: 
a) poslovna -Ekonomska srednja šola 
b finančno-komercialna »Boris Kidrič« Ljubljana, di- 

slocirana enota Postojna (b); 
- Ekonomska srednja šola 
Trbovlje, dislocirana enota 
pri Šolskem centru Brežice 
(a, b). 

4. člen * 

Za izvajanje praktičnega pouka, proizvodnega dela in de- 
lovne prakse v okviru posameznih vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov se vzgojnoizobraževalne organizacije dogovorijo ne- 
posredno z uporabniki. , 

5. člen 

Višino nagrade učencem in študentom, udeležencem prak- 
tičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse določ i 
OZD v skladu z določ ili družbenega dogovora o delitvi do- 
hodka in sredstev za osebne dohodke. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca 

7. č len 

Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje programov iz 2. člena 
ueleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 

PIS predlaga smiselno enaka-merila za povračilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 

Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 
člena j© (*)• 

(v planskih cenah leta 1979) 
v 000 din 

leta 1981 231.196 
leta 1982 231.426 
leta 1983 273.263 
leta 1984 288.285 
leta 1985 292.204 

Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investi- 
cije iz 9. č lena. 

Naloge skupnega 1981 

pomena    
obštudijska dejavnost 559 
amortizacija osnovnih sredstev 
v študentskih domovih 2.448 
razvojno, raziskovalno in strokovno delo 273 
marksistična centra obeh Univerz 231 
družbeno-politično izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 503 
računalniška, centra obeh Univerz 3.522 
nadaljevanje programov splošnih gimnazij 27.476 
SKUPAJ: 35.012 

9. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili v letih 1981-1985 naslednja sredstva (*): 

(v planskih cenah leta 180) 
v 000 din 

- Izobraževalni center Trbovlje (dograditev) 4.000 
- Š. C. Trbovlje (adaptacija in dozidava) 66.400 
- Ekonomsko administrativni Š. C. Kranj 
(novogradnja) 147.020 
- C. U. I. Ptuj (novogradnja) 91 -200 
- Š. C. za blagovni promet Kranj 54.130 
SKUPAJ 362.750 

• Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za inve- 
sticije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravna- 
vale v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti za odbobje 1981-1985 in glede na 
bilančne možnosti v družbenopolitičnih skupnostih. 

10. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področ jih samoupravjanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijske dejavnosti). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

11. č len 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 

- 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 vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 

- Nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do vključno leta 1984. 

12. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti za 
blagovni promet po načelu vzajemnosti združili naslednja 
sredstva: 

(v planskih cenah 1979 leta) 
v 000 din 

1982 1983 1984 1985 Skupaj 81-85 
555 550 545 535 2.744 

2.683 2.797 3.055 3.321 14.304 
271 279 291 286 1 400 
230 228 224 222 1.135 

514 533 533 535 2.618 
3.481 3 680 3.984 4.740 19.407 

20.931 14.176 8.397 - 70971 
28.665 22.234 17.029— 9.639 112.579 



13. člen 

Potrebna sredstva iz 8., 9. in 12. člena tega sporazuma 
bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,12%, za vsako naslednje leto, pa 
jo bo določila skupščina PIS za blagovni promet z letnim 
planom uresničevanja tega sporazuma. 

14. člen 
Udeleženci izobraževanja ob delu prispevajo plačilo posa- 

meznih storitev vzgojnoizobraževanega programa iz svojih 
sredstev, če to predlaga OZD izvajalka programa in to odobri 
Skupščina PIS za blagovni promet. 

od 15. č len do 21. člen 
Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljili plana izobraževalne skupnosti 

za ELEKTRO STROKO SLOVENIJE za 

obdobje 1931-1935 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v Izobraževalni 
skupnosti za elektro stroko Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Usmeritev 

Leto 

elektrotehniška 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
SKUPAJ: 
računalništvo 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 170 
SKUPAJ: " 170 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 

PIS za elektro stroko) bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljili 
svoje potrebe po usmerjenem izobraževanju, izražene s števi- 
lom izobraževalnih in na novo vpisanih učencev in študentov 
naslednjih usmeritev: 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

srednje visoke 
šole , šole 

1100 274 
1120 305 
1141 339 
1161 375 
1285 416 
5807 1709 

184 63 
184 68 
198 75 
218 82 

60 239 90 
60 1023 378 

s 

usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

srednje visoke 
šole šole 

504 171 
615 189 
658 179 
930 186 
990 270 

3697 995 
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Usmeritev 

Leto 

Izobraženi po programih usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

srednje 
šole 

visoke 
šole 

srednje 
šole 

visoke 
šole 

elektrotehniška 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

726 
885 
947 

1340 
1428 

164 
181 
171 
179 
260 

1586 
1613 
1642 
1673 
1850 

260 
289 
321 
355 
394 

SKUPAJ: 5326 955 8364 1619 

računalniška 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 250 85 

276 
276 
247 
327 
359 

93 
103 
113 
124 
136 

SKUPAJ: 250 85 1535 569 

Skupno bomo uporabniki in izvajalci v obdobju 1981-1985 
zadovoljili lastne in druge potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju navedenih usmeritev v naslednjem obsegu: 

Usmeritev 

elektrotehniška 
poprečno letno 
računalniška 
poprečno letno 

Izobraževanje po programih usmerjenega 
izobraževanja 

srednje 
šole 

9023 
1805 
420 

Na novo vpisani v programe usmerjenega 
izobraževanja 

visoke 
šole 

1950 
390 
145 

srednje 
šole 

14171 
2834 
2558 

512 

visoke 
šole 

3328 
665 
947 
189 

2. člen 

Izobraževanja za pridobitev strok, izobrazbe zaposlenih 
delavcev bomo uporabniki zagotavljali v naslednjem obsegu: 

3. člen 

Izvajalci, združeni v PIS za elektro stroko Slovenije bomo 
izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne programe: 

srednje visoke skupaj 
šole šole 

v elektrotehniški 
usmeritvi 
poprečno letno 
v računalniški 
usmeritvi 
poprečno letno 

program 
I. monter električnih omrežij 
izdelovalec akumulatorjev 
vzdrževalec TT linij 
II. elektroenergetika 

elektronika 

938 
188 

75 
15 

426 
85 

50 
5 

1364 
273 

125 
25 

Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer: 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Fakulteta za elektrotehn. 
Srednja elek. in rač . usmer. 
VTŠ Maribor VTO elektrotehnika 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Fakulteta za elektroteh. 
Sred. šola za elektroteh. in rač . usmer. 
VTŠ Maribor VTO elektrotehnika 

VI organizacija 
"Maribor 
Nova Gorica 

Celje 
Kranj 
Krško 
Ljubljana-Center 
Ljubljana-Bežigrad 
Ljubljana-Moste 
Litostroj 
Novo mesto 
Ljubljana 
Maribor 

Nova Gorica 
Velenje 
Zaaorje ob Savi 

, Celje 
Krško 
Ljubljana-Center 
Ljubljana-Šentvid 
Ljubljana 
Maribor 
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telekomunikacije 

računalništvo 
in programerstvo 

VTŠ Maribor VTO elektrotehnika 

Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Sred. šola elek. usmer. 
Tak. za elektroteh. 
Sred. šola elektr. in rač . usmer. 
VTŠ Maribor VTO elektrotehnika 

Sred. šola rač . usmeritve 
Fak. za elektrotehniko 
Sred. šola elektr. in rač . usm. 
Vzgojno izobraževalni programi za učence 
v domovih učencev 

Nova Gorica 
Velenje 
Zagorje ob Savi 
Novo mesto 
Kranj 
Ljubljana-Center 
Litostroj-Lj. 
Ljubljana 
Maribor 

Ljubljana-Vič  
Ljubljana 
Maribor 

Dom srednje šole elekro- 
tehniške in rač . usm. Maribor 
Dom tehniških šol Ljubljana 

81 

20 ; 
18. 

Predvideno število vzgojnih skupin 
82 83 84 85 skupaj 

20 
18 

20 
18 

20 
18 

20 
18 

100 
90 

Opomba: Označene vzg. izobr. org. bodo začele izvajati te programe, ko bodo izpolnile vse zahtevane pogoje. 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 

noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 

valne programe iz 3. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah pod pogoji, ki jih določa 
družbeni dogovor o mreži šol usmerjenega izobraževanja v 
SR Sloveniji. 

program 
ergetika 

dislocirane enote 
ŽIC Jesenice 

elektronika 

računalništvo 

Srednja 
Srednja 
Srednja 
Srednja 
Srednja 
Srednja 
Srednja 
Srednja 

šola 
šola 
šola 
šola 
šola 
šola 
šola 
šola 

usmer. izobraž. 
usmer. izobraž. 
usmer. izobraž. 
usmer. izobraž. 
usmer. izobraž. 
usmer. izobraž, 
elektroteh. us. 
elektroteh. us. 

Novo mesto 
Piran 
M. Sobota 
Ravne na Koroškem 
Novo mesto 
Sežana 
Kranj 
Velenje 

5. člen 

Proizvodno delo, delovno prakso in praktični pouk bodo v 
okviru posameznih VI programov, poleg izobraževalnih orga- 
nizacij in enot iz členov 3. in 4. izvajale naslednje TOZD: 

Regija oz. področje OZD Program 
Celjska: 

Gorenjska: 

Elektro Celje 
Elektro signal Celje 
Železarna Štore 
Libela Celje 
Rudarski SC Velenje 

Gorenje Velenje 

Gorenje TGO TOZD Mali 
gosp. aparati Nazorje 
DO Emcnd TOZD industrije 
stikalne opreme Slov. Konjice 
Iskra Elektromehanika Kranj 

Elektrotehn. podjetje Kranj 

Železarna Jesenice 
LTH Škofja Loka 
Elektrarna Medvode 
Elektrarna Moste-Žirovnik 
DES elektro Kranj 
Sava Kranj 
Tekstilindus Kranj 
obrtna dejavnosti (Bidovec Kranj) 

elektroenergetika 
elektroenergetika 
elektroenergetika 
energetika 
energetika 
elektronika 
energetika 
računalništvo 

elektronika 

računalništvo 
elektroenergetika 
elektronika 
telekomunikacija 
energetika 
energetika 
energetika 
energetika 
energetika 
energetika 
energetika 
energetika 
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Posavje: 

Ljubljanska: 

Obdravska: 

Severno primorska: 

Obalno kraška- 

Dolenjska: 

Zasavje: 

Pomurje: 

Nuklearna elektrarna Krško 
Iskra IEZE TOZD elektronika Kostanjevica 
Iskra MSO Ljublana 
Elma Črnuče 
Elektrotehna Ljubljana 
TOZD Digital 
Energoinvest 
Iskra avtomatika 
DO EMOND TOZD tovarna elektronaprav 
ELLUX Ljubljana 
PAP TOZD avtomatika 
Elektrozveze TOZD TTS 
ISKRA avtomatika TOZD SVN 
PAP TOZD elektronika 
ISKRA široka potrošnja 
TOZD TV Pržanj 
ISKRA elektromehanika 
TOZD center za elektrooptiko 
ISKRA avtoelektrika 
TI KI Elektrostojno podjetje Ljubljana 
ISKRA elektrozveze 
TOZD radijske zveze Horjul 
ISKRA avtomatika TOZD energetika 
ISKRA elektrozveze TOZD antene 
in navigacije 
Elektrotehna 
Metalka 
Računski center Ljubljana 
Scena org. za opremo gledališč  
in graf. storitve 
Saturnus TOZD tovarna avtoopreme 
Ellux izdelovanje svetlobnih 
teles Ljubljana 
Elektro Maribor 
DES elektro MB mesto 
DES remontne delavnice Radvanje 
DES gradnje in montaža Maribor 
Elektrokovina Maribor 

Mariborska tekstilna tovarna 

TVT Boris Kidrič , Maribor 
Sladkogorska, Sladki vrh 
PTT Maribor 
Računski center EGŠ Maribor 
VTŠ centr za računalništvo Maribor 
Iskra - avtoelektrika 
Nova Gorica 
Meblo Nova Gorica 
Iskra avtoelektrika Tolmin 
ETA Cerkno 
Iskra široka potrošnja 
TOZD RA sprej. Sežana 
DES TOZD elektro Koper 
Piran 
Iskra avtomatika 
TOZD ELA Novo mesto 
Iskra avtomatika 
TOZD Napajanja 
Iskra IEZE 
TOZD Upori Šentjernej 
Iskra IEZE 
TOZD tovarna KEKO Žužemberk 
DES TOZD elektro Novo mesto 
Iskra TOZD elektronski kondenz Semič  
Iskra TOZD energetski kondenz. Semič  
Iskra IEZE TOZD tov. 
polprevodnikov 
industrijske montažne delavnice 
TOZD EIMD Trbovlje 
TEGO Elektroelement Podlipnica 
Energoinvest - Varnost Zagorje 
ELMA Lj TOZD elektromaterial Čatež 
Iskra IEZE TOZD 
tov. elektrolitov Mokronog 
Gorenje Elrad G. Radgona 
TOZD proizvodnja elektron. 
in elektromeh. 
Elma Lj. TOZD elektromaterial Lendava 

energetika 
elektronika 
telekomunikacije 
elektronika 

energetika 
energetika 
energetika 
elektronika 
elektronika 
telekomunikacije 
elektronika 
elektronika 

elektronika 

elektronika 
energetika 
energetika 

elektronika 
energetika 

računalništvo 

elektronika 

energetika 

elektronika 
energetika 

energetika 
elektronika 
energetika 
elektronika 
energetika 
elektronika 
telekomunikacije 
računalništvo 
računalništvo 

energetika 
elektronika 
energetika 
energetika 

elektronika 
energetika 
energetika 

elektronika 

energetika 

energetika 
elektronika 
energetika 

energetika 

energetika 
energetika 
energetika 
energetika 

energetika 
elektronika 

energetika 
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6. člen 

Minimafna višina nagrade učencem in študentom, udele- 
žencem proizvodnega dela in delovne prakse v TOZD elektro- 
stroke in računalništva, drugih samoupravnih organizacijah 
in skupnostih ter združenjih uporabnikov znaša: 

- za učence prvih letnikov srednjih šol Ul 15% 
- za učence drugih letnikov srednjih šol Ul 20% 
- za učence tretjih letnikov sred. šol Ul 35% 
- za učence višjih in vjsokih šol 40% 

poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zapo- 
slenega v gospodarstvu v SRS v prvih devetih mesecih prete- 
klega leta. 

Varianta: Višina nagrade učencem in študentom, udeležen- 
cem praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse 
določ i OZD v skladu z določ ili Družbenega dogovora o delitvi 
dohodka in sredstev za osebne dohodke. 

7. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega poročevalca 

8. člen 
Cene oz. povračila za izvajanje programov storitev iz 3. 

člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z naslednjimi 
merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljeni v prilogi tega poročevalca; pri meri- 
lih za amortizacijo predloga PIS, da je varianta osnova, zdru- 
ževanje amortizacije po minimalnih zakonskih stopnjah za 
opremo, ki služi izključno pedagoškemu procesu pa je va- 
rianta. 

9. člen 

Vrednost programov iz 3. člena, po merilih iz 8. člena, je. 
(v planskih cenah leta 1979) 

v tisoč din 
1981 1982 1983 1984 1985 

srednje šole 
visoke šole 
domovi 
SKUPAJ: 

111.069 
75.111 
10.015 

138.507 
79.090 
10.145 

'162.120 
82.527 
10.252 

187.833 
86.045 
10.386 

208,192 
90.297 
10.522 

196.195 227.742 254.899 284.264 309 011 
Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investicije in materialno izboljšjanje pogojev dela iz 10. in 11. člena. 

10. člen 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: (v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

81 82 83 ' 85 
Elektrotehniška šola Lj.: 
- ogrevalna inštalacija 
Fakulteta za elektroteh. Lj. 
- nadzidava in streha 
- notranja oprema 
Srednja šola elektroteh, Lj. 
usmeritve Nova Gorica: 
- adaptacija prostorov 
- sofinanciranje telovad. 
RŠC Velenje - srednja šola 
elektrotehniške usmeritve: 
- adaptacija uč ilnic 
VTŠ Maribor - VTO elektrotehnika 
- laboratorijska oprema in uč ila 

7.000 

5.009 
1.740 

3 000 
1.500 

1.440 

7.292 

7.000 

5.009 
1.740 

3 000 
1.500 

7.292 

5.009 
1.740 

3 000 
1.500 

7.292 

5 009 
1.740 

5 009 
1.740 

SKUPAJ: 26.981 25.541 18.441 6.749 6.749 
11. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili sredstva za: 

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

51 82 83 84 85 
1. VTS Maribor 

VTO elektrotehnika 
- investicije 

2. Tehniška šola Celje 
- izgradnja II. faze 
- izgradnja elektro delav. 

3. Srednja šola elektrotehniške 
in računalniške usmeritve Maribor 
- izgradnja prizidka za uč ilnice 

4. Srednja šola Kranj 
- novogradnja 

5. Srednja šola elektrotehniške 
usmeritve Ljubljana 
- investicijski program 

6. Srednja šola usmerjenega 
izobraževanja Zagorje ob Savi 
- telovadnica 

24.326 

7.125 
2.000 

42.833 

1500 

6.000 

24.326 

7.125 
2.000 

42.833 

6.000 

24.326 

42.833 

SKUPAJ: 126.617 62.284 67.159 
Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija 

za izboljšanje materialnih pogojev in za razširitev vzgojnoizobraževal- 
nih zmogljivosti navedenih v 10. in 11. č lenu. Prijavljene investicije se 

bodo obravnavale v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o 
uskfajevanju planov izobraževalne skupnosti za obdobje 981-85 in 
glede na bilančne možnosti v družbeno političnih skupnostih. 
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(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

81 82 83 84 85 
5. Srednja šola elektro- 

tehniške usmeritve Ljubljana 
- investicijski program 1000 1500 

6. Srednja šola usmerjenega 
izobraževanja Zagorje ob Savi: 
- telovadnica 6000 6000 - - - 

12. člen 
Za izvedbo nalog, pomembnih za razvoj usmerjenega izo- 

braževanja v elektrotehniški in računalniški usmeritvi ter za 
organizirano delovanje organov IS elektro stroke, bomo upo- 
rabniki združevali naslednja sredstva:   

(v planskih cenah leta 1980) 
v 000 din 

81 82 83 84 85 
300 - za analitska in planska dela 

- za izdelavo vzgojno- 
izobraževalnih programov 
- za regresiranje subvencioniranje 
učben. z nizko naklado 
- za izvajanje dela vzgojno- 

izobraževalnih prog. 
v TOZD (proizvodno delo) 

- za delo skupščine PIS 
in njenih organov 

- za delo strokovnega sveta 
(brez VIP) 20 

- za druge strokovne naloge 30 
- izobraževanje inštruktorjev: (vrednosti programov še niso znani) 

1200 

400 

300 

150 

300 

1000 

400 

300 

180 

30 
40 

300 

500 

400 

300 

220 

40 
50 

300 

500 

200 

300 

260 

50 
60 

300 

1000 

200 

300 

300 

60 
70 

13. č len 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 

bomo udeleženci kot nalog, ki je skupnega pomena za usmer- 
jeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje interesnih 
dejavnosti na področiu samoupravljanja, kulture, znanosti, te 
hnične in telesne kulture (obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortizacijo 
normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih za- 
konskih stopnjah, na podlagi prostorskih normativov. 

14. člen 
Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 

bodo: 
- 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 vzgojnoizobraževal 
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 za obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 

15. č len 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje, bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979) 
v 000 din 

Naloge skupnega pomena 1981 1982 "1983 1984 1985 skupaj 
81-85 

obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih domovih 
razvojno, raziskovalno 
in strokovno delo 
marksistična centra obeh univerz 
družbeno-politično izobraževanje 
in obrambna usposobljenost 
računalniška centra obeh univerz 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij" 

310 

1.360 

152 
128 

280 
1.956 

15.262 

314 

1.517 

153 
130 

291 
1.969 

11.840 

317 

1.611 

161 
132 

307 
2.120 

8.162 

319 

1.792 

1?1 
132 

313 
2.337 

4.926 

319 

1.984 

170 
133 

329 
2.832 

1.579 

8.264 

807 
655 

1.511 
11.214 

40.190 
SKUPAJ 
naloge skupnega pomena 19.448 16.214 12.810 9.990 5.578 64.220 

16. člen 
Potrebna sredstva iz 9., 10. in 15. člena tega sporazuma 

bodo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in drugih delovnih skupnosti ter iz dohodkov 
in prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,40% za vsako naslednje leto, pa 

jo bo določila skupščina IS za elektro stroko z letnim planom 
uresničevanja tega sporazuma. 

17. do 22. člen 
Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti TISKA IN PAPIRJA V SR 

SLOVENIJI v obdobju 1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 

ževalni skupnosti tiska in papirja) bomo v obdobju 1981-1985 
zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraževanju izra- 
žene s številom izobraženih in na novo vpisanih učencev in 
študentov naslednjih usmeritev: 

Na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

PIS za druge PIS 
Usmeritev: srednje visoke 

šole šole 
25 papirna: 

1981 70 7 
1982 70 7 
1983 70 7 
1984 70 7 
1985 70 7 

skupaj 350 35 

26 grafična 
1981 155 9 
1982 155 9 
1983 155 9 
1984 155 9 
1985 155 9 

skupaj 775 45 
Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 

uporabniki zadovoljili s svobodno menajavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev. 

Na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

PIS za druge PIS 
Usmeritev, srednje visoke 

šole šole 
25 papirna: 

1981 20 2 
1982 20 2 
1983 " 20 2 
1984 20 2 
1985 20 2 

skupaj 100 10 

26 grafična 
1981 46 3 
1982 46 3 
1983 46 3 
1984 46 3 
1985 46 3 

skupaj 230 15 

Na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

Skupaj 
Usmeritev srednje visoke 

šole šole 
25 papirna: 

1981 90 9 
1982 90 9 
1983 90 9 
1984 90 9 
1985 90 9 

skupaj _ 450 45 

26 grafična 
1981 201 12 
1982 201 12 
1983 201 12 
1984 201 12 
1985 201 12 

skupaj • 1.005 60 

2. člen 

Izvajalci, združeni v PIS tiska in papirja bomo izvajali 
naslednje vzgojnoizobraževalne programe: 
vzgojnoizobraževalni vzgojnoizobraževalna 
programi: organizacija 
Grafična usmeritev s smermi Šolski center tiska in papirja 

Ljubljana, Pokopališka 33 
- stavec na vhodni enoti 
- kopist 
- retušer 
-, tiskar dodelovalec 
- strojni knjigovez 
- lepilec 
- stavec 
- reprograf » 
- tiskar 
- knjigovez 
- kartonažer 
- grafični tehnik- stavec 
- grafični tehnik - reprograf 
- grafični tehnik - tiskar 
- grafični tehnik - knjigovez 
- grafični tehnik - kartonažer 
- grafični inženir 
- dipl. grafični inženir 
- magister grafike 
- doktor grafične znanosti 

papirniška usmeritev: Šolskrcenter za kemijo, 
papirniški tehnolig metalurijb in papirništvo, 
s smermi Ljubljana, Aškerčeva 7 
- papirničar 
- papirniški tehnik 
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inženir papirništva 
dipl. inženir papirništva 
mag. papirništva 
doktor papirniških 
znanosti 

FNT pri Univerzi Ljubljana 
VTO tekstilna tehnologija 

3. č len 

Uporabniki m izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo def teh programov izven 
svojega deleža v dislociranih enotah, pod pogoji, ki so dolo- 
čeni z družbenim dogovorom o mreži vzgcjnoizobraževalnih 
organizacij usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 

4. člen 
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 

vzgojnoizobraževalnega programa za grafično in papirno 
usmeritev bodo izvajale naslednje vzgojnoizobraževalne or- 
ganizacije ter TOZD, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti in združenja uporabnikov. 

1. Tiskarna Ljudske pravice, 61000 Ljubljana, Kopitarjeva 2 
2. Tiskarna Jože Moškrič , 61000 Ljubljana, Kajuhova 15 
3. Tiskarna ToneTomšič , 61000 Ljubljana, Gregorč ičeva 25 a 
4. Tiskarna Slovenije, 61000 Ljubljana, Kumerdejeva ul. 
5. Tiskarna Ljubljana, 61000 Ljubljana, Tržaška 42 
6. ČGP Delo, 6100,0 Ljubljana, Titova 35 
7. Mladinska knjiga TOZD Tiskarna, 61000 Ljubljana, Titova 

145 
8.. Železniška tiskarna, 61000 Ljubljana, Moše Pijadejeva 39 
9. Učne delavnice, ZUSGP, 61000 Ljubljana, Bežigrad 8 

10. Grafično podjetje Gorenjski tisk, 64000 Kranj, M. Pijade 1 
11. Aero, kemična graf. in papirna industrija, 63000 Celje, 

Kocenova 4 
12. Tiskarna Kočevski tisk, 61330 Kočevje, Ljubljanska 18 a 
13. Primorski tisk, založniško grafično podjetje, 66000 Koper, 

Muzejski trg 7 
14. Embalažno grafično podjetje, 64220Škofja Loka, Kidričeva 

82 
15. Knjigotisk, tiskarna, 68000 Novo mesto, Glavni trg 14 
16. Večer, 62000 Maribor, Tržaška 14 
17. Ptujska tiskarna, 62250 Ptuj, Jadranska 17 
18. ČZP Pomurski tisk, 69000 Murska Sobota, Lendavska 1 
19. Knjigoveznica, tiskarna, 64240 Radovljica, Kolodvorska 1 
20. Etiketa, Obrat Dobračevo, 64226 Žiri 
21. Embalažno grafično podjetje TIKA, 61420 Trbovlje, Tončke 

Čečeve 44 
22. Republiški zbor samostojnih obrtnikov pri GZ Slovenije 

61000 Ljubljana, Titova 19 
23. Dolenjski list, 68000 Novo mesto 
24. ČP Soča, 65000 Nova Gorica 
25. Dravska tiskarna, 62000 Maribor, Pobreška 20 
26. Papirografika, 61000 Ljubljana, Moše Pijadejeva 5-V 
27. Fotolik Celje, 63000 Celje, Slomškov trg 4 
28. Papir konfekcija, 68270 Krško 
29. Kartonažna tovarna, 61000 Ljubljana, Čufarjeva 16 
30. Papirnica Vevče, 31260 Vevče 
31. Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj, 68270 Krško 
32. Sladkogorska tovarna kartona in papirja Sladki vrh, 

p. 62212 Šentilj v Slovenskih Goricah 
33. Papirnica Količevo, 61230 Domžale 
34. Tovarna dokumentarnega in kartnega papirja, 61433 Ra- 

deče pri Zidanem mostu 
35. Tovarna lepenke Ceršak, p. 62212 Šentilj v Slovenskih 

Goricah 
36. Tovarna lesovine in lepenke, 62391 Prevalje 
37. Aero, tovarna celuloze, 61215 Medvode 
38. Inštitut za celulozo in papir, 61000 Ljubljana, Bogišičeva 8 
39. Jugoreklam, Ljubljana 

5. člen 

Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udeležen- 
cem praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse v 
TOZD, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
združenjih uporabnikov znaša 

- za praktični pouk Odin 
- za proizvodno delo in delovno prakso 
- 1 leto 15 % 
- 2 leto * * 20 % 
-'3 leto 30 % 

od povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na 
zaposlenega v gospodarstvu v SRS v prvih devetih mesecih 
preteklega leta. 
o dejanski višini izplač ila nagrade odločajo ocene dela posa- 
meznega učenca udeleženca v VIP. 

6. člen 

Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 
jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega Poročevalca. 

7. člen » 

Ceno oziroma joovrač ilo za izvajanje programov storitev iz 2. 
člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila, kot so objavljena v 
prilogi tega Poročevalca. 

8 člen 

je: 
Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. č lena 

leta 1981 
leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

(v planskih cenah leta 1979) 
000 din 

12.757 
15.517 
19.391 
22.794 
23.873 

Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za 
predvidene investicije iz 9. in 10. člena tega sporazuma. 

9. člen 

Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 
ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva po 
potrebah in dogovoru med izvajalci in uporabniki. 

Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana 
amortizacija za izboljšanje materialnih pogojev in razširitev 
zmogljivosti predvidenih v teh členih. Investicije se bodo 
obravnavale v skladu z določ ili Samoupravnega sporazuma o 
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 
1981-85 in glede na bilančne možnosti družbeno-političnih 
skupnosti. 

10. č len 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
ževali sredstva po potrebah in dogovoru med izvajalci in 
uporabniki. 

Opomba: Pri skupni vrednosti programov ni vračunana 
amortizacija za izbojšanje materialnih pogojev in razširitev 
zmogljivosti predvidenih v teh členih. Investicije se bodo 
obravnavale v skladu z določ ili Samoupravnega sporazuma o 
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 
1981-85 in glede na bilančne možnosti družbenopolitičnih 
skupnosti. 

11. člen 
V PIS tiska in papirja bomo uporabniki sofinancirali izdajo 

strokovnih učbenikov za izobraževanje kadrov v papirni in 
grafični stroki zaradi nizkih naklad. 

Opomba: Vrednost sredstev po prispevni stopnji 0,774% ne 
vključuje potrebnih sredstev za naloge tega člena. 

12. člen 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
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cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

13. člen 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 

- 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 vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 

- Nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do vključno leta 1984. 

14. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po. načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979 leta) 
v 000 din 

naloge skup. pomena 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 81-85 
amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih 
domovih 396 433 451 491 533 2.304 
razvojno, raziskovalno 
in strokovno delo 44 44 45 47 46 226 
marksistična centra 
obeh univerz 37 37 37 36 36 183 
družbenopolitično 
izobraževanje in i 
obrambno usposabljanje 81 83 86 86 86 422 
računalniška centra 
obeh univerz 570 562 593 641 761 3.127 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 4.444 3.379 2.283 1.350 - 11.456 
skupščinski organi 
Skupaj naloge: 5.572 4.538 3.495 2.651 1.462 17.718 

15. č len 
Potrebna sredstva iz 8. in 14. člena tega sporazuma bomo 

udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 0,774% za vsako naslednje leto, pa 
jo bo določila skupščina PIS tiska in papirja z letnim planom 
uresničevanja tega sporazuma. 

16. člen 
Udeleženci izobraževanja (učenci in študenti), ki se izobra- 

žujejo ob delu za poklic, ki je uvrščen v programsko zasnovo 

za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov za pridobi- 
tev strokovne izobrazbe v grafični in papirni stroki, in se 
izobražujejo s soglasjem DO, TOZD oz. delovne skupnosti, v 
kateri združujejo delo, prispevajo kot svojo soudeležbo 30% 
cene za izvajanje programov storitev, ugotovljene na podlagi 
meril iz 7. člena tega sporazuma. Delavci, ki se izobražujejo 
ob delu brez soglasja DO, TOZD oz. delovne skupnosti pokri- 
vajo stroške izobraževanja sami. 

17. do 23. č len 

Besedilo členov o določanju letnih nominalnih vrednosti in 
o uresničevanju tega sporazuma je smiselno enako kot v vseh 
posebnih izobraževalnih skupnostih. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za METALURGIJO IN 

KOVINARSTVO SRS za obdobje 

1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 
ževalni skupnosti za metalurgijo in kovinarstvo SRS (v nadalj- 

njem besedilu: PIS metalurgije in kovinarstva SRS), bomo v 
obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po umerjenem 
izobraževanju izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 
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Izobraženi 
po programih 
usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani 
v programe 

usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev 
metalurška 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

254 
227 
407 
302 
350 

20 
37 
37 
39 
43 

364 
524 
572 
630 
631 

56 
74 
82 
92 
93 

SKUPAJ 1.540 176 2.721 397 
Usmeritev srednjih 
kovinsko strojna šol 

visokih 
šol 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

1981 
1982 

• 1983 
1984 
1985 

2.716 
3 636 
3.315 
3,708 
3.735 

1?0 
195 
200 
130 
230 

4.023 
4.032 
3.995 
3.977 
3.977 

424 
412 
425 
428 
404 

SKUPAJ 17.110 945 20.004 2.093 
V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 

usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Usmeritev 
metalurška 

Izobraženi po 
programih 

usmerjenega 
izobraževanja 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

Na novo vpisani 
v programe 

usmerjenega 
izobraževanja 

visokih srednjih 
šol šol 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

64 
57 

102 
75 
87 

17 
5 
7 
7 

90 
129 
140 
135 
126 

SKUPAJ 385 44 620 

17 
11 
15 
17 
16 
76 

Usmeritev srednjih visokih 
kovinsko strojna šol šol 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

2.134 
2.857 
2.605 
2.914 
2.935 

180 
190 
190 
120 
220 

3.177 
3.180 
3.145 
3.123 
3.123 

406 
403 
388 
382 
391 

SKUPAJ 13.445 900 15.748 1970 

2. člen 

Izvajalci združeni v PIS metalurgije in kovinarstva SRS 
bomo izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne programe: 

1. za pridobivalca in predelovalca kovin 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

za metalurga 
za inženirja metalurgije (I. stopnja) 
za dipl. inženirja metalurgije (II. stopnja) 
za dipl. inženirja metalurgije (strnjeni 4. letni študij) 
za dipl. inženirja mineralurgije 
za magistra metalurgije 
za magistra mineralurgije 
za magistra doktorja znanosti 
za obdelovalca kovin in upravljalca stojev 
za kovinarja strojnika 
za inženirja strojništva (I. stopnja) 
za dipl. inženirja strojništva (II. stopnja) 
za dipl. inženirja strojništva (strnjen 4. letni študij) 

15. za magistra strojništva 
16. za varnostnega inženirja (I. stopnja) 
17. za varnostnega dipl. inženirja (II. stopnja) 
18. za doktorja znanosti 

\ 

Vzgojnoizobraževalna organizacija 

Za srednje usmerjeno izobraževanje 
Občina Celje 
01. Srednja kovinarska, strojna in 

metalurška šola Celje 
02. Srednja kovinarska, strojna in 

metalurška šola Celje - 
izobraževalna enota Štore 

Občina Črnomelj 
03. Srednja kovinarska strojna šola 

Novo mesto - izobraževalna 
enota Črnomelj 

Občina Domžale 
04. Srednja kovinarska strojna šola 

Ljubljana - izobraževalna 
enota Domžale 

Občina izola 
05. Poklicna oblač ilna in kovinarska 

šola z italijanskim učnim 
jezikom Izola 

Občina Jesenice 
06. Eksperimentalna srednja 

kovinarska in metalurška 
šola Jesenice 

Občina Kočevje 
07 Srednja kovinarska strojna šola 

Kočevje 
Občina Koper 
08. Srednja kovinarska strojna šola 

Koper 
Občina Kranj 
08. Srednja kovinarska strojna šola 

Kranj 
Občina Krško 
09. Srednja kovinarska strojna šola 

Krško 
Občina Lendava 
10. Srednja kovinarska strojna šola 

Lendava 
Občina Ljubljana-Bežigrad 
11. Srednja kovinarska strojna in 

.metalurška šola Ljubljana - 
izobraževalna enota Center 
strokovnih šol Ljubljana, 
Titova 78 

12. Institut za varilstvo Ljubljana 
Občina Ljubljana-Šiška 
13. Eksperimentalna srednja 

kovinarska strojna in 
metalurška šola Litostroj 

Občina Ljubljana-Vič-Rudnik 
14. Srednja kovinarska strojna in 

metalurška šola Ljubljana, 
Aškerčeva 7 

15. Srednja kovinarska, strojna in 
metalurška šola - izobraževalna 
enota Cesta na Brdo 25 a, 
Ljubljana 

Občina Maribor 
16. Srednja kovinarska strojna šola 

Maribor 
17. Srednja kovinarska strojna šola 

pri TAM 
Občina Murska Sobota 
18. Srednja kovinarska strojna šola 

Murska Sobota 
Občina Nova Gorica 
1-9. Srednja kovinarska strojna šola 

Nova Gorica 
Občina Novo mesto 
20. Srednja kovinarska strojna šola 

Novo mesto 
Občina Piran 
21. Srednja kovinarska strojna šola 

Koper - izobraževalna enota 
Piran 

oznaka programa 
(zapor. št. iz seznama) 

2, 10, 11 

1,2. 10, 11 

10, 11 

10, 11 

11 

1,2, 10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

11 

10, 11 
10, 11 

1,2, 10, 11 

1,2, 10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 
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Občina Postojna 
22. Srednja kovinarska strojna šola 

Koper - izobraževalna enota 
Postojna 10,11 

Občina Ptuj 
23. Srednja kovinarska strojna in 

metalurška šola Ptuj 1,2, 10, 11 
Občina Radlje ob Dravi 
24. Srednja kovinarska strojna in 

metalurška šola Ravne - 
izobraževalna enota Muta 1,10,11 

Občina Ravne na Koroškem 
25. Srednja kovinarska strojna in 

metalurška šola Ravne 1,2, 10, 11 
Občina Slovenska Bistrica 
26. Srednja kovinarska, strojna šola 

Maribor - izobraževalna enota 
Slovenska Bistrica 10, 11 

Občina Slovenske Konjice 
27. Eksperimentalna srednja 

kovinarska, strojna šola Velenje - 
izobraževalna enota Zreče 10,11 

Občina Škofja Loka 
28. Srednja kovinarska strojna šola 

Kranj - izobraževalna enota 
Škofja Loka 10, 11 

Občina Trbovlje 
29. Srednja kovinarska strojna šola 

Trbovlje .10,11 
Občina Velenje 
30. Eksperimentalna srednja 

kovinarska strojna šola Velenje 10, 11 
Občina Zagorje ob Savi 
31. Srednja kovinarska strojna šola 

Trbovlje - izobraževalna enota 
Zagorje 10, 11 

Za visoko izobraževanje 
Univerza Edvarda Kardelja v Ljub- 

ljani 
0.1.Fakulteta za naravoslovje in 

tehnologijo - VTO Montanistika - 
odsek za metalurgijo Ljubljana, 
Aškerčeva 20 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

02. Fakulteta za strojništvo 
Ljubljana, Murnikova 2 12, 13, 14, 15, 18 

03. Višja tehniška varnostna šola, 
Ljubljana Bohoričeva 22 a 16, 17 

Univerza v Mariboru 
04. Visoka tehniška šola Maribor, 

Smetanova 17, VTO strojništvo 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18 
Vzgojni programi v domovih sred- 

njih šol 
Občina Celje 
01. Dom DušanaFinžgarja 
02. Dijaški dom ŠKIMC-Store 
Občina Črnomelj 
03. Dijaški dom Črnomelj 
Občina Domžale 
04. SOZD IMP, DO IZIP Ljubljana, 

TOZD izobraževalni center 
Domžale 

Občina Jesenice 
05. Dom učencev ŽIC Jesenice 
Občina Kočevje 
06. Dom Dušana Remiha Kočevje 
Občina Koper 
07. Dom učencev »Heroj Tito« 
Občina Krško 
08. Dijaški dom Milke Kerin 
Občina Ljubljana-Bežigrad 
09. Dom centra strokovnih šol, 

Ljubljana, Titova 78 
Občina Ljubljana-Center 
10. Dom Jožeta Klanjška-Vasje, 

Ljubljana, Kersnikova 4 
Občina Ljubljana-Šiška 
11. Dom IC Litostroj 

Občina Nova Gorica 
12. Dom šolskih centrov Nova Gorica 
Občina Maribor 
13. Dom učencev Maribor-Tezno, 

Zolajeva 13 
3. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih oddelkih pod naslednjimi po- 
goji: 

- utemeljene potrebe uporabnikov 
- možnost zajetja tistega dela generacije, ki se sicer ne bi 

mogel vključ iti v usmerjeno izobraževanje 
- organizacijska in pedagoška povezanost s srednje kovi- 

narsko in metalurško strojno šolo po gravitacijsko-regional- 
nem načelu 

- vpisovanje najmanj dveh oddelkov prvega letnika za ko- 
vinsko strojno usmeritev in enega oddelka prvega letnika za 
metalurško usmeritev z najmanj 17 učenci. 

Uporabniki in izvajalci združeni v PIS metalurgije in kovi- 
narstva SRS smo se dogovorili, da je izvajanje programov za 
pridobitev strokovne izobrazbe obeh usmeritev v dislociranih 
oddelkih začasno in da z odpiranjem dislociranih oddelkov ni 
mogoče preseč i planiranega obsega izvajanja posameznega 
programa. Za odpiranje dislociranih oddelkov je potrebno 
predhodno soglasje skupščine PIS. Izvajalci in uporabniki 
smo se dogovorili, da izvajamo vzgojnoizobraževalne pro- 
grame v naslednjih dislociranih oddelkih 

Občina 
Izvajalec 

Vzgojnoizobraževalni 
program 

Občina Črnomelj 
01. Eksperimentalna srednja 

kovinarska strojna in metalurška 
šola - _ Jesenice dislocirani 
oddelek Črnomelj 

Občina Grosuplje 
02. Eksperimentalna srednja 

kovinarska, strojna in metalurška 
šola Litostroj - dislocirani 
oddelki Stična 

Občina Idrija 
03. Srednja kovinarska, strojna šola 

Nova Gorica - dislocirani oddelki 
Idrija 

Občina Slovenska Bistrica 
04. Srednja kovinarska strojna in 

metalurška šola Ptuj - dislocirani 
oddelek Slovenska Bistrica 

Občina Sežana 
05. Srednja kovinarska strojna šola 

Koper - dislocirani odd.elki 
Sežana 

Občina Tolmin 
06. Srednja kovinarska strojna šola 

Nova Gorica - dislocirani oddelki 
Tolmin 

Občina Trebnje 
07. Srednja kovinarska strojna šola 

Novo mesto - dislocirani oddelki 
- Trebnje 

Občina Žalec 
08. Srednja kovinarska strojna in 

metalurška šola Celje 
dislocirani oddelki Žalec 

1, 2 

11 

11 

1,2 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

Izvajalci in uporabniki združeni v PIS metalurgije in kovinar- 
stva SRS smo se dogovorili, da v primerih, ko v dislociranih 
oddelkih ni mogoče zagotoviti dogovorjenega obsega vpisa v 
prvi letnik, vključ i prijavljene učence v vzgojnoizobraževalni 
program matična šola. 

Za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov za pridobi- 
tev višje izobrazbe smo se izvajalci in uporabniki združeni v RS 
metalurgije in kovinarstva SHS dogovorili za organizacijo 
dislociranih oddelkov rednih oddelkov v naslednjih krajih: 
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Vzgojnoizobraževalni 
program 

12 

12 

12 

12 

Občina 
izvajalec 
Občina Celje 
01. Univerza v Mariboru -VTŠ - VTO 

strojništvo - dislocirani oddelek 
Celje 

Občina Koper 
02. Univerza Edvarda Kardelja v 

Ljubljani - fakulteta za strojništvo 
- dislocirani oddelek Koper 

Občina Nova Gorica 
03. Univerza Edvarda Kardelja v 

Ljubljani , -, Fakulteta . za 
strojništvo - dislocirani oddelek 
Nova Gorica 

Občina Novo mesto 
04. Univerza Edvarda Kardelja v 

Ljubljani - Fakulteta za 
strojništvo - dislocirani oddelek 
Novo mesto 

4. člen 
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 

vzgojnoizobraževalnih programov: 
- za pridobivalca in predelovalca kovin 
- za obdelovalca kovin in upravljalca strojev 
- za metalurga 
- za kovinarja.strojnika 
bodo izvajale vzgojnoizobraževalne organizacije, ki izvajajo 

navedene programe ter TOZD vključene v delovne organiza- 
cije v katerih združuje delo več kot 200 delavcev in bodo 
zagotovile naslednje pogoje: 

- da od vzgojnoizobraževalne organizacije ni oddaljena 
več kot 30 min. vožnje z javnirn prevoznim sredstvom 

- da zagotovi kakovostno izvajanje programa proizvo- 
dnega dela, praktičnega pouka in delovne prakse 

- da ima usposobljene inštruktorje proizvodnega dela in 
del. prakse v takem številu, da skupina pri strojni obdelavi ni 
več ja od 8 učencev in pri ročni obdelavi ni več ja od 16 
učencev. 

Pri delih in nalogah, kjer je povečana nevarnost poškodb, 
določ i strokovni svet PIS maksimalno število učencev v sku- 
pini, skladno s predpisi o varstvu pri delu 

- da zagotavlja učencem zaščitno obleko, obutev in za- 
šč itna varovalna sredstva v skladu s pravilnikom o varstvu pri 
delu 

- da učencem na proizvodnem delu in delovni praksi zago- 
tavlja topli obrok malice 

- da učencem zagotavlja povračilo stroškov prevoza na 
delo 

- da zagotavlja učencem v času upravljanja proizvodnega 
dela in delovne prakse nezgodno zavarovanje 

- da so v svojih samoupravnih aktih o ustvarjanju in delitvi 
sredstev za OD vnesli določ ila o vrednotenju in nagrajevanju 
učenčevega prispevka 

- da jo v letni program izvajanja proizvodnega dela in 
delovne prakse vključ i skupščina enote PIS metalurgije in 
kovinarstva 

- z letnim programom izvajanja proizvodnega dela in de- 
lovne prakse bomo izvajalci in uporabniki v enoti PIS metalur- 
gije in kovinarstva opredelili: 

- način vzajemnega združevanja sredstev za kritje stroškov 
proizvodnega dela in delovne prakse, kadar so stroški več ji od 
novoustvarjene vrednosti 

- organizacijo izvajanja proizvodnega dela in del. prakse z 
navedbo vzgojnoizobraževalnih organizacij in OZD, ki bodo 
izvajale vzgojnoizobraževalne programe metalurgije in kovi- 
narstva. 

Ob zagotavljanju pogojev iz prvega odstavka tega člena 
lahko izvajajo program proizvodnega dela in delovne prakse 
tudi delavci, ki delajo s sredstvi v lastnini občanov (obrtniki), 
za tiste udeležence izobraževanja, katere so v izobraževanje 
napotili (štipendijska pogodba). 

5. člen 
Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 

žencem praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne 
prakse v TOZD, drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter združenjih uporabnikov znaša 45 % poprečnega 

mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v go- 
spodarstvu v SRŠ v prvih devetih mesecih preteklega leta za 
izpolnjeno delovno obveznost 182 ur 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
a. Srednje šolstvo: . 

Vzgojnoizobraževalni program 
- za pridelovalca in predelovalca'kovin 
- za obdelovalca kovin in upravljalca strojev 
- za metalurga 
se začne izvajati, ko je vanj vključeno najmanj 17, v prilago- 

jenem programu pa najmanj 6 učencev. 
Vzgojnoizobraževalni program za kovinarje-strojnike se 

začne izvajati, ko je vanj vključeno najmanj 60 učencev. 
Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela obse- 

gajo v skladu z 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 
vzgojnoizobraževalno delo organizirati v več oddelkih ali sku- 
pinah, mora biti število udeležencev izobraževanja naslednje: 

- v vzgojnoizobraževalnih programih 
- za pridobivalca in predelovalca kovin 
- za obdelovalca kovin in upravljalca strojev 

za metalurga 
v prvem razredu 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. 

- V vzgojnoizobraževalnem programu za kovinarja stroj- 
nika v prvem razredu 60 učencev (2 oddelka)," od vštetega 
drugega razreda dalje se število oddelkov določ i tako, da se 
število posameznega razreda deli s 35. 

Izjemoma se lahko vsi programi prično izvajati, če je število 
manjše od navedenih normativov samo v manjšinskem šol- 
stvu. 

- Pri praktičnem pouku ročne obdelave materiala se odde- 
lek deli na skupine z najmanj 12 učenci, pri specifičnih meri- 
tvah na skupine z najmanj 8 učenci in pri delu na obdelovalnih 
strojih na skupine z največ 8 udeleženci. 

- V primerih povečane nevarnosti poškodb določ i maksi- 
malno število učencev v skupini skupščina PIS na predlog 
strokovnega sveta in je tako določen normativ sestavni del 
tega sporazuma. 

- V prilagojenem programu je v oddelku od 6 do 15 učen- 
cev, pri praktičnem pouku pa od 6 do 8. 

Za ostale predlaga PIS smiselno enake normative in stan- 
darde kot so objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

7. člen 
Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje programov storitev iz 

2. člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 
PIS predlaga smiselno enaka marila za povrač ilo oz. ceno 

storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 
Za razširitev materialne osnove dela izvajalcev namenjamo 

uporabniki izvajalcem 2 % od skupne vrednosti programov. 
8. člen 

Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 
člena je: (v planskih cenah leta 1979) 

v tisoč ih din 
leta 1981 435.416 
leta 1982 516.932 
leta 1983 553.662 
leta 1984 582.277 
leta 1985 590.333 

Pri skupni,vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investi- 
cije iz 9. in 10. č lena. 

9. člen 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 
VTŠ Maribor VTO strojništva: 
Prenesene obveznosti izgradnje I. faze iz planskega ob- 

dobja 1976-1980 v skupnem znesku 22,782.000 
Univerza Edvarda Kardelja - Fakulteta za strojništvo: 
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investicijska oprema za izvajanje vzgojnoizobraževalnih 
programov v skupnem znesku 21,100.000 
z dinamiko 

1981 j 2,300.000 
1982 2,800.000 
1983 5,500.000 
1984 5,000.000 
1985 5,500.000 

Inštitut za varilstvo, izobraževalni center Ljubljana: 
za ugotovitev pogojev za izvajanje 
programa varilstva - adaptivna grad- 
nja predavalnice, uč ilnic, varilnice in 
laboratorijev v izmeri 1.984,59 m2 

od skupne investicijske vsote 
Srednja kovinarsko strojno šolo Novo 
mešto 
adaptacija prostorov za specializira- 
ne uč ilnice 
od skupne vrednosti 
Srednja kovinarska strojna in meta- 
lurška šola Celje-Izobraževalna eno- 
ta Štore: 
za adaptacijo podstrešja in ureditev 
delavnic kovačije in livarne 
od skupne vrednosti • 
Eksperimentalna srednja kovinarska 
strojna šola Velenje 
za preureditev pisarniških prostorov v 
bivšem dijaškem domu v 6 uč ilnic 
od skupne vrednosti 

10,000.000 
27,996.936,70 

530.00 
800.00 

4,000.000 
9,000000 

640.000 
4,800.000 

za ureditev 250 m2 proizvodnih 
prostorov v delavnico OTP in varilstva 700.000 
od skupne vrednosti 2,000.000 
- za ureditev garaž v šoli v uč ilnice 200.000 
od skupne vrednosti ' 1,500.000 
Eksperimentalna srednja kovinarska 
strojna Šola Velenje - Izobraževalna 
enota Zreče 
za adaptivno gradnjo 2 uč ilnic in 
opremo 1,600.000 
od skupne vrednosti 5,000.000 
Eksperimentalna srednja kovinarska 
strojna šola Velenje - Izobraževalna 
enota Muta 
za adaptivno gradnjo 4 uč ilnic 400 m2 5,400.000 
od skupne vrednosti 16,000.000 
Srednja kovinarska-strojna šola Kranj 
- Izobraževalna enota Škofja Loka 
za adaptacijo servisnih delavnic LTH 
in opremo za šolske delavnice, ki ob- 
segajo ročno delavnico, strojno de- 
lavnico, delavnice za finalno uspo- 
sabljanje učencev, kalilnico, kovačni- 
co, varilnico, livarno in. spremljajoče 
prostore v izmeri 760 m2 4,200.000 
od skupne vrednosti- 14,000.000 
Eksperimentalna srednja kovinarska 
strojna in metalurška šola Jesenice 
za adaptacijo kabinetov in zamenjava 
strojev in opreme 941,820 
Srednja kovinarska strojna šola Nova Gorica 
za dokončanje del v podpritlič ju, 
oprema merilnice in uč ilnice OTP 2,000.000 
od skupne vrednosti 4,775.500 
Srednja kovinarska strojna šola Ko- 
per za adaptacijo prostorov za spec. 
uč ilnice 1,200.000 
od skupne vrednosti ' 3,600.000 
Srednja kovinarska strojna šola Ko- 
čevje za adaptacijo in opremo šolskih 
delavnic 894.911 
od skupne vrednosti 1,684.271 
Srednja kovinarska strojna in meta- 
lurška šola Ljubljana 
za obnovo centralnega ogrevanja, vo- 
dovodne in elektroinstalacije, zame- 
njava oken, ureditev strehe in obnova 
fasade 9,000.000 

od skupne vrednosti 
Srednja kovinarska strojna in meta- 
lurška šola Ljubljana - izobraževalna 
enota Domžale 
za adaptivno dograditev učnih delav- 
nic, uč ilnice za OTP in sanitarije, gar- 
derobe v izmeri 450 m2 

od skupne vrednosti 
Srednja kovinarska strojna in meta- 
lurška šola Ljubljana - izobraževalna 
enota center strokovnih šol Ljubljana 
za opremo delavnic in uč ilnic 
od skupne vrednosti 
Srednja kovinarska strojna šola Mari- 
bor 
popravilo streh 
od skupne vrednosti 
Srednja kovinarska strojna in meta- 
lurška šola Ravne 
za adaptivno gradnjo uč ilnic za SVIO 
od skupne vrednosti 
Srednja kovinarska strojna šola Tr- 
bovlje 
za adaptivno gradnjo šolskih delavnic 
- 15 strojnih učnih mest 
od skupne vrednosti 
za adaptivno gradnjo kabinetov SVIO 
od skupne vrednosti 

10. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih 
zmogljivosti bomo uporabniki iz sred- 
stev za razširitev materialne osnove 
dela združili* za naloge skupnega 
slovenskega pomena za izgradnjo 
VTŠ Maribor - VTO strojništvo iz- 
gradnja II. faze, laboratorijska opre- 
ma 
Srednja kovinarska strojna šola Len- 
dava 
gradnja prizidka za 5 uč ilnic in 
spremljajoče prostore 
od skupne vrednosti 
Poklicna šola oblač ilne in kovinarske 
stroke z italijanskim učnim jezikom 
Izola 
za gradnjo šolskih delavnic 
od skupne vrednosti 

50,000.000 

2,400.000 
.8,000.000 

1.393.000 
4,180.000 

600 000 
1,200.000 

2,500000 
35,000.000 

1,300.000 
4,000.000 
3,400 000 

10,000.000 

140,393.000 

7,702.538 
15,405.677 

1,000000 
6,500.000 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti srednjih 
šol bomo uporabniki iz sredstev za razširitev materialne 
osnove dela združili sredstva po posebnem samoupravnem 
sporazumu o gradnji novih objektov, ki bo temeljil na usklaje- 
nem predlogu enot skupnosti. 
* Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investi- 
cije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravnavale v 
skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov 
izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 in glede na bilančne 
možnosti družbeno političnih skupnosti. 

11. člen 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 

bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

12. člen 
Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 

bodo: 
- Razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s prou- 

čevanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 
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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 vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 

usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih i rt 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 

13. člen 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje bomo uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti za 
metalurgijo in kovinarstvo SRS po načelu vzajemnosti združili 
naslednja sredstva: 

v 000 din 
(v planskih cenah 1979 I.) 

naloge skup. pomena 1981 1982 1983 1984 1985Skupaj 81-85 
Obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih sredstev 
v študentskih domovih 
razvojno, raziskovalno in strokovno delo 
marksistična centra obeh Univerz 
Družbeno-politično izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 
računalniška centra obetvUniverz * 
nadaljevanje programov splošnih gimnazij 

563 

2.468 
275 
232 

• 507 
3.549 

27.691 

570 

2.753 
278 
235 

527 
3.573 

21.483 

575 

2.923 
292 
239 

557 
3.847 

14.809 

579 

3.252 
310 
239 

567 
4.241 
8.938 

633 

3.932 
338 
263 

633 
5.612 

2.920 

15.328 
1.493 
1.208 

2.791 
20 822 
72.921 

SKUPAJ: 
naloge skupnega pomena 

35.285 29.419 23.242 18.126 11.411 117.483 

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

14. člen 

Potrebna sredstva iz 8.. 9. in 13. člena tega sporazuma 
bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,58 %, za vsako naslednje leto, pa 
jo bo določ ila skupščina PIS za metalurgijo in kovinarstvo 
SRS z letnim planom uresničevanja tega sporazuma. 

Opomba: Dohodek kot osnova za določanje prispevka je 
predlagan z osnutkom dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije. Prispevna osnova za delavce, ki delajo s sred- 

stvi v lastnini občanov (obrtniki, kmetje, odvetniki ipd.) bo 
določena z zakonom. 

15. člen 

Udeleženci izobraževanja, vključeni v vzgojnoizobraževalne 
programe PIS metalurgije in kovinarstva SRS prispevajo 
laštni delež k stroškom izobraževanja, če tako predlagajo 
OZD izvajalcev in to potrdi skupščina PIS metalurgije in kovi- 
narstva SRS. 

16. člen do 22. člen 

Besedilo č lenov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samouprvnega sporazuma o teme- 
ljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazano posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za RUDARSTVO IN GEOLOGIJO 

za obdobje 1981-1985 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 

ževalni skupnosti za Rudarstvo in geologijo (v nadaljnjem 

besedilu: PIS za rudarstvo in geologijo) bomo v obdobju 
1981--1985 zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju izražene s številom izobraževanih in na novo vpisanih _ 
učencev in študentov naslednjih usmeritev: 
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Izobraženi po 
programih 

usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani 
v programe 

usmerjenega 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih 
šol 

visokih 
šol 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

Rudarska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
SKUPAJ 
Geološka 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

312 
312 
312 
312 
312 

343 
343 
343 
343 
343 

1560 

80 
80 
80 
80 
80 

20 1715 22 

88 
88 
88 

5 
85 

Skupaj 
rud.+geol. 

400 
1960 

22 
42 

440 
2155 

24 
46 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraževanih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Usmeritev 

Rudarska 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Izobraženi po 
programih 

usmerjenega" 
izobraževanja 

srednjih 
šol 

Na novo vpisani v 
programe usmerjenega 

izobraževanja 

visokih 
šol 

srednjih 
šol 

visokih 
šol 

148 
148 
148 
148 
148 

16 
16 
16 
16 
16 

162 
163 
162 
163 
162 

17 
17 
17 
18 
17 

Skupaj 740 80 812 87 
Geološka 
1981 

■1982 
1983 
1984 
1985 

20 
20 
20 
20 
20 

20 
24 
20 
20 
24 

22 
22 
22 
22 
22 

23 
23 
23 
23 
26 

Skupaj 100 108 110 118 
SKUPAJ 
rud.+geol. 840 188 922 205 

Celotno izobraževanje bo potekalo po sledečih izobraževal- 
nih programih: 
1. Rudarska usmeritev: 

1. za pomočnika rudarja 
2. za rud. in rud. tehnika 
3. za rud. za specialna rud. dela 
4. za bogatilca mineralnih surovin in tehnika za bogatenje 

min. surovin 
5. za pomočnika vrtalca 
6. za vrtalca in vrtalnega tehnika 
7. za rud. inženirja 
8. za dipl. rudarskega inženirja 
9. za mag. rud. znanosti 

10. za doktorja rud. znanosti 
2. Geološka usmeritev: 

1. za pomočnika geologa 
2. za geologa in geološkega tehnika 

3. za inž. geologije 
4. za dipl. inž. geologije 
5. za mag. geol. znanosti 
6. za doktorja geol. znanosti 
Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 

uporabniki zadovoljevali s svobodno menjavo dela v drugih 
PIS in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

2. člen 

Izvajalci združeni v PIS za rudarstvo in geologijo bomo 
izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne programe: 
Program Vzgojnoizobraževalna 
smeri organizacija 

Kraj 
SKR - pomočnik rudarja 
SR - rudar za površinsko pridob. 

- rudar za podzemno prid. 
- rudarski tehnik za prid. 

mineralnih surovin 
- rudar elektrikar 
- rudar strojnik 

Srednja šola rud.-geološke 
usmeritve - Velenje 

SKR - pomočnik vrtalca 
- pomočnik geologa 

SR - vrtalec 
- vrtalni tehnik 
- geolog 
- geološki tehnik 

Srednja šola rud. geol. 
usmeritve Velenje 
(Dislocirana enota 
pri Geol. zavodu 
Ljubljana - Ljubljana) 

SKR - pomočnik rudarja 
SR - rudar za podzem. pridob. 

premoga 
- rudar za rudarske gradnje 
- rudar elektrikar 
- rudar strojnik 
- rudar, tehnik za pridob. 

mineral, surovin 

Srednja šola rud. usmeritve 
Zagorje ob Savi 

(Dislocirana enota 
- Srednje šole 
rud. geol.usmeritve 
- Velenje) 

SKR - pomočnik rudarja 

SR - rudar za podzem. pridob. 
- bogatilec mineral, surovin 
- teh. za bogatenje mineral, 

surovin 

Srednja šola rudarske 
usmeritve Mežica 

VIŠ 

VIS 

- rud. inženir 
- geol. inženir 
- dipl. inž. rud. 
- dipl. inž. geol. 
- mag. rudarstva 
- mag. geologije 
- dr. rudarstva 
- dr. geologije 

FNT - VTO Montanistika 
Ljubljana 
(disloc. enota Velenje) 

Vzgojni program za učence 
srednjih šol 

Število vzgojnih skupin 
81 82 83 84 85 Sk. 

Dom učencev Velenje 
Dom učencev Zagorje/Savi 
Dom učencev Mežica 
Dom učencev (GZL) Ljubljana 

18 18 18 18 18 90 
7 7 7 7 7 85 
3 3 3 3 3 15 
2 2 2 2 2 10 

3. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena samoupravnega sporazuma izva- 
jajo del teh programov izven svojega kraja v dislociranih 
oddelkih in sicer: 
Program-smeri Vzgojnoizobraževal. 

organizacija 
Krai 

VIŠ rudarski inženir 

geološki inženir 

Srednja šola rud.-geol. 
usmer.Velenje - Velenje 

(Matična šola - VTO 
Montan. rudarsko-geolo- 
ški oddelek) 
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SKR pomočnik vrtalca 
pomočnik geologa 

SR Vrtalec 
vrtalski tehnik 
geolog 
geološki tehnik 

Dislocirana enota rud. 
geol. us. pri Geol. zav.-lj- 
Ljubljana (Matična šola - 
Srednja šola rud.-geoh, 
usmeritve Vel,- Vel. 

SR rud. tehnik za pridobiva- 
nje 

mineralnih surovin 
SR rud za podzemno- prido- 

bivanje 

rudar elektrikar 
rudar strojnik 

Srednja šola rud. usmeri- 
tve Zagorje ob Savi - Za- 
gorje ob S. (Matična šola 
- Srednja šola rud.-geol. 
usmeritve Vel. - Vel. 

Disloc. enota rud.-geol. 
usmer. pri Rudniku urana 
Žirovski vrh -Žirovski vrh 

oziroma, pri vseh tistih rudarsko geoloških organizacijah v 
SR Sloveniji, ki bodo izpolnjevale kriterije za oblikovanje 
mreže šol v srednjem usmerjenem izobraževanju, pod pogoji, 
ki jih bo določ il družbeni dogovor o mreži šol usmerjenega 
izobraževanja v SR Sloveniji. 

4. člen 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 
vzgojnoizobraževalnega programa v PIS RG za poklice nave- 
dene v 2. č lenu, bodo izvajale naslednje vzgojnoizobraževalne 
organizacije ter TOZD rudarsko-geološke usmeritve v SR Slo* 
vehiji: 

REK Velenje, RŠC Velenje, REK EK Zasavje, Rudniki in 
topilnica Mežica, REK EK - RGD, GZL, Rudnik urana - Žirov- 
ski vrh, Rudnik Idrija, Rudnik Senovo, Rudnik Kanižarica, 
Rudnik Laško ustrezni TOZD - nekovin in VTO Montanistika. 

5. člen 

Minimalno višino nagrade študentom in učencem, udele- 
žencev praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne 
prakse v TOZD, drugih samoupravnih organizacijah in skup- 

nostih določijo skladno s panožnim sporazumom organiza- 
cije združenega dela v skladu z določ ili družbenega dogovora 
o delitvi dohodka iz sredstev za osebne dohodke. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca 

7. člen 

Ceno oz. povrač ilo za izvajanje programov storitev iz 2. 
člena tega sporazuma udeleženci ugotavljamo z naslednjimi 
merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povračilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 
Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 

člena je: (po planskih cenah iz 1.1979) 
v 000 din 

1981 
1982 
1983 
9184 
1985 

višja 
šola 

13.938 
14.113 
14.291 
14.593 
14.778 

srednje 
šole 

domovi skupaj 

15.043 
20.145 
27.149 
31.147 
33.214 

8.394 
8.703 
9.297 
9.399 
9.503 

37.376 
42.961 
50.737 
55.139 
57.495 

9. člen 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združili sredstva za: 
VTO Montanistika: / 
- adaptacija - nadzidava poslopja fakultete 
RŠC Velenje: 
- adaptacija - preureditev pisarn in telovadnice v uč ilnice 
RŠC Zagorje: 
- adaptacija - preureditev stavbe za pouk OTP in opremo 
IC Mežica: 
dozidava obstoječe šole 
Geol. zavod Ljubljana: 
prostori za pouk OTP in opremo 

Koristnik Celotna 
vrednost 

1981 

po planskih cenah iz leta 1979 
v 000 din 

Koriščenje po letih 

1982 1983 1984 1985 
VTO Montanistika 
RŠC Velenje 
RŠC Zagorje 
IC Mežica 
Geološki zavod 
Ljubljana 

14.000 
3.200 
4.000 
6,000 

5.000 

4.000 
3.200 
4.000 
3.000 

2.000 

8.000 

3.000 

3000 

2.000 

SKUPAJ 81-85 32.200 16.200 16.000 2.000 

10. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki izsredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili za: RŠC Velenje, gradnjo nove šolske stavbe z zakloni- 
ščem, telovadnico in delavniškimi prostori - služila bo rudar- 
ski, kovinarski, in elektroteh. usmeritvi. 

Od celotne investicije odpade 30 % na rud. usmeritev. Za te 
namene bomo uporabniki iz sredstev za razširitev materialne 
osnove dela združili: 

v letu 
1981 15.000.000 
1982 20.000.000 
1983 10.000.000 
1984 / 
1985 7 

SKUPAJ 45.000.000 
* Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za inve- 

sticije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravna- 
vale v skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-85 in glede na bi- 
lančne možnosti družbenopolitičnih skupnosti. 
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11. člen 

Za izvedbo vseh skupnih nalog, pomembnih za nadaljnji 
razvoj usmerjenega izobraževanja v rudarsko-geološki usme- 
ritvi, katere se uresničujejo v izobraževal. skupnbštTža rudar- 
stvo in geologijo (plansko-analitska dela, učni riačrti oz. 
vzgojnoizobraževalni programi, delo skupščine in njenih or- 
ganov, delo strok, sveta, servisiranje skupščine in njenih 
organov) bomo uporabniki združili naslednja sredstva: 

(po planskih cenah iz 1.1980) 
-v letu 1981 1.200.000 
-v letu 1982 - 1.236.000 

— v letu 1983 1.273.000 
-v letu 1984 1.301.000 
-v letu 1985 1.400.000 

12. člen 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 

bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu 
obštudijska dejavnost). 

15. člen 

Potrebna sredstva iz 8., 9. 11. in 14. člena tega sporazuma 
bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti. 

Osnova za določanje prispevka TOZD in delovnih skupnosti 
je dohodek. 

Prispevna stopnja za I. 1981 znaša 1,46 % 
Za vsako naslednje leto se bo stopnja določila v skupščini 

PIS RG z letnim planom uresničevanja tega sporazuma. Po- 
trebna sredstva iz 10. člena tega sporazuma bomo udeleženci 
zagotavljali iz dela čistega dohodka namenjenega za razšir- 
jeno reprodukcijo. Nač in delitve letnih obveznosti bo določila 
skupščina PIS RG. 

16. do 21. člen 

Besedilo č lenov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti PROMETA IN ZVEZ za obdobje 

1981-1985 

1. člen 
Porabniki in izvajalci storitev združeni v posebni izobraže- 

valni skupnosti prometa in zvez (v nadaljnjem besedilu: PIS 
prometa in zvez) bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljevali 
svoje potrebe in potrebe drugih OZD po usmerjenem izobra- 
ževanju izražene s številom na novo vpisanih in s številom 

V cestno-prometni usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 vpisanih: 

izobraženih učencev in študentov v usmeritvi, za: 
- cestni promet 
- železniški promet 
- PTT promet 
- letalski promet'in letališke storitve 
- cestno gospodarstvo 

1. Za OZD članice PIS 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

2. Za OZD članice drugih PIS 
- srednje šole: * 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

3. SKUPAJ 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

4. SKUPAJ: 
mladina 
ob delu ■ 

5. SKUPAJ: 

1981 

1.004 
110 

45 

785 
100 

1.789 
210 

45 

1.834 
210 

2.044 

1982 

1.810 
220 

90 

1.570 
200 

3.380 
420 

90 

3.470 
420 

3.890 

leto 
1983 

2.565 
330 

105 

2.355 
300 

4.920 
660 

105 

5.025 
660 

5.685 

1984 

2.565 
330 

150 

2.355 
. 300 

4.920 
660 

150 

5.070 
660 

5.730 

1985 

2.565 
330 

70 

2.355 
300 

4.920 
660 

70 

4.990 
660 

5.650 
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V cestnogospodarski usmeritvi bo v obdobju 19.81-1985 vpisanih: 

1981 1982 
leto 

1983 1984 1985 
. za OZD članice PIS 
srednje šole: 
mladina 
ob delu 
visoke šole: 
mladina 
ob delu 

. za OZD članice drugih PIS 
srednje šole: 
mladina 
ob delu 
visoke šole: 
mladina 
ob delu 

. Skupaj 
srednje šole: 
mladina 
ob delu 
visoke šole: 
mladina 
ob delu 

. SKUPAJ: 
mladina 
ob delu 
SKUPAJ: 

18 

18 

18 
18 

34 

34 

34 
34 

30 
34 

30 
34 

30 
34 
64 

60 

60 

60 

60 

90 

90 

90 

90 

V železniškoprometni usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 vpisanih: 

19IT 
LETO 

1982 1983 1984 1985 
1. za OZD članice PIS 
- srednje šole: 
mladina 

ob delu 
- visoke šole: 

mladina 
Ob delu 

2. za OZD članice drugih PIS 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
ob delu 

1.160 1.400 1.470 1.470 1.470 

3. SKUPAJ 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

4. SKUPAJ: 
mladina 
ob delu 

5. SKUPAJ 

1.160 

1.160 

1.160 

1.400 

1.400 

1.400 

1.470 

1.470 

1.470 

1.470 

1.470 

1.470 

1.470 

1.470 

1.470 

V PTT prometni usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 vpisanih: 

1. za OZD članice PIS 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

2. za OZD članice drugih PIS 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu . 

leto 
1981 1982 1983 

875 970 

20 40 

1.035 

30 

60 

1984 

1.035 

60 

60 

1985 

1.035 

45 

60 
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3. SKUPAJ 
- srednje šole: 

mladina 895 1.110 1.125 1.155 1.140 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

4. SKUPAJ: 
mladina 895 1.010 1.125 1 155 1 140 
ob delu 

5. SKUPAJ 895 1.010 1.125 1.155 1.140 

V letalski usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 vpisanih: 
leto 

1981 1982 1983 1984 1985 
1. za OZD članice PIS 
- srednje šole-   

mladina 60 120 180 200 200 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 45 90 85 80 80 
ob delu 

2. za OZD članice drugih PIS 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

3. SKUPAJ 
- srednje šole: 

mladina 60 120 180 200 200 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 45 90 85 80 80 
ob delu 

4 SKUPAJ: 
mladina 105 210 265 280 280 
ob delu 

5. SKUPAJ 105 210 265 280 280 

V cestnoprometni usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 izobraženih: 
leto 

1981 1982 1983 1984 1985 
1. po sedanjih programih 
- srednje šole: 

mladina 25 49 100 — 
ob delu 

- visoke šole: „c 
mladina - ~ - 20 - 25 
ob delu 

2. po programih usmerjenega izobraževanja 
- srednje šole: . 

: : : 11S !?S 
3. SKUPAJ 25 49 100  1-850 2.105 

V cestnogospodarski usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 izobraženih: 
leto 

1981 1982 1983 1984  1985 
1. po sedanjih programih 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu - 18 'b 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

2. po programih usmerjenega izobraževanja 
- srednje šole: _n 

mladina - - ~ 
ob delu on 3. SKUPAJ: - - 18 16 30 
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V PTT prometni usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 izobraženih: 

1981 1982 
leto 

1983 1984 1985 
1. po sedanjih programih 
- srednje šole: 
mladina 223 

ob delu 
- visoke šole: 

mladina 
ob delu 

2. po programih, usmerjenega izobraževanja 
- srednje šole: 
mladina. 

ob delu 
3. SKUPAJ: 223 

248 250 

248 ' 250 

345 

345 

345 

345 
V železniškoprometni usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 izobraženih: 

1981 
leto 

1982 1983 1984 
1. po sedanjih programih 
- srednje šole: 

mladina 150 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

2. po programih usmerjenega izobraževanja 
- srednje šole: 

mladina - 
ob delu 

3. SKUPAJ: 150 

1985 

246 420 

246 420 

490 

490 

490 

490 
V letalski usmeritvi bo v obdobju 1981-1985 izobraženih: 

1981 
leto 

1982 1983 1984 
1. po Sedanjih programih 
- srednje šole: 

mladina 
ob delu 

- visoke šole: 
mladina 
ob delu 

2. po programih usmerjenega izobraževanja 
- srednje šole: ; 

mladina 
3. SKUPAJ 

1985 

45 

60 
105 

45 

60 
105 

Potrebe po usmerjenem izobraževanju drugih usmeritev 
bomo porabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih 
PIS in v neposrednih odnosih z izvajalci vzgojnoizobraževal- 
nih programov. 

2. člen 

Izvajalci združeni v PIS prometa in zvez bomo izvajali na- 
slednje vzgojnoizobraževalne programe v cestnoprometni, 
cestnogospodarski, železniškoprometni, PTT prometni in le- 
talski usmeritvi: 

Usmeritev/program izvajalci 
I. Cestnoprometna 
1. za spremljevalca potnikov 
(SKR) 
2. za voznika lahkih motor- 
nih vozil (SKR) 
3. za voznika (SR) 

Srednja šola cestnopromet- 
ne usmeritve: 
- Celje 

- Koper 
- Ljubljana-Bežigrad 
- Maribor 
- Nova Gorica 
- Novo mesto 
- Škofja Loka 
- Murska Sobota 

4. za prometnega inženirja 
(VŠ) 
5. za diplomiranega promet- 
nega inženirja (VIS) 
II. Cestnogospodarska 
1. za vzdrževalca cest (SKR) 

2. za cestarja (SR) 
III. Železniškoprometna 
1. za prometno-transportne- 
ga manipulanta (SKR) 
2. za transport (SR) 
3. za pomočnika strojevodje 
(SKR) 
4. za strojevodjo (SR) 

5. za vzdrževalnega mehani- 
ka (SR) 
6. za SV mehanika (SR) 

7. za čuvaja proge (SKR) 
8. za vzdrževalca prog (SR) 
9. za prometnega inženirja 
(VŠ) 
10. za diplomiranega pro- 
metnega inženirja (VIS) 

Srednja šola cestnogospo- 
darske usmeritve: 
- Radovljica - Lesce 

Železniški šolski center Ljub- 
Ijana-Šiška: 

- Delovna enota elektroko- 
vinarska šola Ljubljana 

- Delovna enota prometna 
transportna šola Maribor 
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IV. PTT prometna 
1. za poštnega manipulanta Izobraževalni PTT center 
(SKR) Ljubljana-Bežigrad 
2. za PTT prometnika (SR) 
3. za vzdrževalca telekomu- 
nikacijskega omrežja (SKR) 
4. za telekomunikacije (SR) 
5. za inženirja PTT prometa 
(VŠ) 
6. za diplomiranega inženir- 
ja PTT prometa (VIS) 
7. za inženirja telekomuni- 
kacij (VŠ) 
8. za diplomiranega inženir- 
ja telekomunikacij (VIS) 
V. Letalska 
1. za letalskega mehanika Srednja šola za strojništvo 
(SR) Ljubljana-Vič -Rudnik 
2. za letalskega tehnika (SR) 
3. za letalskega tehnika pilo- 
ta (SR) 
4. za inženirja strojništva - Fakulteta za strojništvo Ljub- 
letalska smer (VŠ) Ijana 
5. za inženirja strojništva ^ 
letalska smer poklicni pilot 
(VŠ) 

Vzgojni program v domovih bomo izvajali: 
1. Dom učencev pri Železniškem šolskem centru Ljubljana 
2. Dom učencev pri Železniškem šolskem centru Ljubljana 

- TOZD Maribor 
3. Dom učencev pri Izobraževalnem PTT centru Ljubljana. 

3. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah pod pogoji, ki so dolo- 
čeni z družbenim dogovorom o razmestitvi vzgojnoizobraže- 
valnih programov usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 

4. člen 

Praktični pouk v okviru programa za usposabljanje po kon- 
čani osnovnošolski obveznosti bodo praviloma izvajale OZD - 
članice PIS prometa in zvez, v katerih se izvaja usposabljanje. 

Praktični pouk in proizvodno delo v okviru skrajšanega 
programa in programa srednjega izobraževanja bodo izvajale 
vse srednje šole cestnoprometne, cestnogospodarske, želez- 
niškoprometne in PTT prometne ter OZD - članice PIS pro- 
meta in zvez, za katere področna srednja šola ustrezne usme- 
ritve in OZD ustrezne panoge skupaj ugotovita, da OZD izpoll- 
njuje pogoje, predvidene v programu za izvajanje pratkičnega 
pouka in proizvodnega dela. 

Delovno prakso v okviru programov srednjega, višjega in 
visokega izobražeanja bodo izvajale OZD - članice PIS pro- 
meta in zvez, s katero področna srednja šola ustrezne usmeri- 
tve oziroma visokošolska TOZD skupaj ugotovita, da OZD 
izpolnjuje v programu predvidene pogoje za izvajanje pro- 
grama delovne prakse. 

Pripravništvo v okviru vseh programov izobraževanja bodo 
izvajale OZD za svoje štipendiste in za tiste absolvente izobra- 
ževalnih programov, katere sprejmejo OZD na delo in je to 
njihova prva zaposlitev. 

5. člen 

Višino nagrade učencem in študentom udeležencem prak- 
tičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse določ i 
OZD v skladu z določ ili Družbenega dogovora o delitvi do- 
hodka in sredstev za osebne dohodke. 

6. člen 

Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 
jalci upoštevali naslednje standarde in normative: 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega poročevalca 

7. člen 
Ceno oziroma povračilo za izvajanje vzgojnoizobraževalnih 

programov opredeljenih s standardi in normativi, določamo z 
naslednjimi merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povračilo oz. ceno 
storitev, kot so obavljena v prilogi tega poročevalca. 

3. člen 
Skupna vrednost programov iz 2. člena po standardih in 
normativih iz 6. člena in merilih iz 7. člena bo: 

v cenah 1979 
v tisočih din 

- leta 1981 
leta 1982 

- leta 1983 
- leta 1984 

leta 1985 

44.238 dinarjev 
75.761 dinarjev 

103.057 dinarjev 
122.701 dinarjev 
125.254 dinarjev 

pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija nove 
opreme in objektov, ki so planirani v 9. in 10. členu 

9. člen 

Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojno izo- 
braževalnih programov bomo uporabniki združili sredstva za 
poklicno kovinarsko in avtomehaniško šolo Koper in sicer; 

- za nabavo tovornjaka 2.000 dinarjev v letu 1981. 
amortizacija te opreme ni vračunana v 8. členu 

10. Člen 

Ža razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki v obdobju 1981-1985 iz sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela združili naslednja sredstva: 

1. za Izobraževalni PTT center Ljubljana (novogradnja šole 
indoma)v 70.000 dinarjev 

2. za Železniški šolski center Ljubljana: 
- delovna entoa Elektrokovinska šola Ljubljana (novograd- 

nja šole in dom'a) 30.000 dinarjev 
- delovna enota Prometna transportna šola Maribor (novo- 

gradnja telovadnice in doma) 130.000 dinarjev 
3. za Poklicno kovinarsko in avtomehaniško šolo Koper 

(novogradnja -1, etapa: delavnice in skupni prostori) 44.370 
(ustrezen delež za cestnoprometno usmeritev) 
4. za Šolski center Boris Kidrič Celje (dograditev šole: 

telovadnica in zaklonišče) - delež za cestnoprometno usmeri- 
tev znaša 42 % celotne investicije t. j. 19.572 dinarjev 

5. za Šolski center cestnogospodarske usmeritve Radovlji- 
ca-Lesce (gradnja novega centra)  dinarjev 

6. za lnex Adria Aviopromet (gradnja novega izobraževal- 
nega centra) 6.000 dinarjev 

7. za Poklicno kovinarsko in avtomehaniško šolo Škofja 
Loka (novogradnja) - ustrezen delež za cestnoprometno 
usmeritev; skupna investicija znaša 

90.000 dinarjev (delež od tega), 
SKUPAJ*: 
1. 70.000 dinarjev 
2. 33.000 + 130.000 dinarjev 
3. 44.370 dinarjev (samo ustrezen delež) 
4. 15.572 dinarjev 
5 dinarjev 
6. 6.000 dinarjev 
7. 90.000 dinarjev (ustrezen delež) 
•pri skupni vrednosti programov v 8. č lenu ni vračunana amortizacija 

za investicije navedene v tem členu. 
11. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja, kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeležnci združevali sredstva za amortizacijo 
normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih za- 
konskih stopnjah. 
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12. člen 

Naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraževa- 
nje in se bodo uresničevale preko Izobraževalne skupnosti 
Slovenije so: 

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

učevanjem razvojnih problemov usmerjenega izobraževanja. 
Razvojno in strokovno , delo bo obsegalo zlasti analitično, 
informacijsko in svetovalno dejavnost za potrebe usmerjanja 
kandidatov v usmerjeno izobraževanje; 

- skrb za marksistično zasnovariost vzgojnoizobraževal- 
nega in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 

naloge skup. pomena 1981 
- obštudijska dejavnost 239 
- amortizacija osnovnih sred. v štud. domovih 1.046 
- razvojno raziskovalno in strokovno delo 116 
- marksistična centra obeh univerz 98 
- družbenopolitično izobraževanje in obramb- 
no usposabljanje 215 
- računalniška centra obeh univerz 1.504 
- nadaljevanje programov splošnih gimnazij 11.735 
Skupaj \4.953 

nizacije uresničujejo v marksističnih centrih; 
- usklajevanje razvoja računalništva in informatike v viso- 

košolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstvenoraziskoval- 
nem delu; 

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

13. člen 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje, bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979) 
v 000 din 

1982 1983 1984 1985 skupaj 
241 , 242 244 243 1.209 

1.163 1.232 1.366 1.509 6.316 
117 123 130 129 615 
100 101 100 101 500 

223 235 238 243 1.154 
1.510 1.621 1.782 2.153 8.570 
9.078 6.240 3.756 - 30.809 

12.432 9.794 7.616 ' 4.378 49.173 

14. člen 
Potrebna sredstva iz 8. in 13. člena tega sporazuma bomo 

udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 0,83 % za vsako naslednje leto pa 
jo bo določila Skupščina PIS prometa in zvez z letnim planom 
uresničevanja tega sporazuma. 

15. člen 
Udeleženci izobraževanja prispevajo k plač ilu posameznih 

storitev vzgojnoizobraževalnega programa iz svojih sredstev, 
če to predlagajo izvajalke programa in to odobri skupščina 
PIS. 

16. člen do 23. člen 
Besedilo č lenov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za ZDRAVSTVENO VARSTVO 

za obdobje 1981-1985 

Izobraženi po Na novo vpisani 
programih v programe 

usmerjenega usmerjenega 
izobraževanja izobraževanja 

Usmeritev srednjih visokih srednjih visokih 
šol šol šol šol 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- zdravstvo 
ževalni skupnosti za zdravstveno varstvo (v nadaljnjem bese- 1981 687 482 1320 468 
d i I u: PIS za zdravstveno varstvo), bomo v obdobju 1981§985 1982 717 508 1350 673 
zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraževanju izra- 1983 734 517 1386 677 
žene s številom izobraženih in na novo vpisanih učencev in 1984 938 522 1416 685 
študentov v zdravstveni usmeritvi: 1985 1090 527 1446 689 

poročevalec 63 



- VIP za zdravstveno varstvo: 

- VIP za zdravstveno varstvo 
-zdravljenje 
VIP za zdravstveno varstvo - 
zobozdravstvo: 
VIP za zdravljenje in nego: 

- VIP za zdravstveno varstvo 
- organizacijska stroka: 

- VIP za zdravstveno varstvo 
- strokovno pedagoška 
smer: 
- VIP za fizioterapijo in de- 
lovnoterapijo: 

- VIP za radiološko stroko: 

- VIP za sanitarno stroko: 

- VIP za laboratorijska dela v 
zdravstvu: 

- VIP za med. biokemijo- 

Šola za medicinske sestre v 
Ljubljanik, Plečnikov trg 1 
Šola za medicinske sestre- 
babice v Ljubljani, Šlajmerje- 
va ul. 3 a 
Zdravstvena šola Murska So- 
bota-Rakičan 
Zdravstvena šola »Juga Po- 
lak« Maribor, Miloša Zidan- 
ška 3 
Zdravstveni šolski center Ce- 
lje, Ipavčeva 10 
Zdravstvena šola Novo 
mesto 
Zdravstvena šola Jesenice, 
Titova 113 
Zdravstvena šola Šempeter 
pri Gorici, Goriške fronte 11 
Zdravstveni šolski center Pi- 
ran, Bolniška 17 
Šolski center Slovenj Gradec 
- organizacijska enota 
Zdravstvena šola 
Medicinska fakulteta v Ljub- 
ljani, Vrazov trg 4 , 
Medicinska fakulteta v Ljub- 
ljani, Vrazov trg 4 
Višja šola za zdravstvene de- 
lavce v Ljubljani, Poljanska 
cesta 26 a 
Visoka šola za organizacijo 
dela Kranj - medusmeritev 
za zdravstvene delavce 
Medicinska fakulteta v Ljub- 
ljani — Vrazov trg 4 - interdis- 
ciplinarno 
Medicinska fakulteta v Ljub- 
ljani - Vrazov trg 4 - interdis- 
ciplinarno 
Višja šola za zdravstvene de- 
lavce v Ljubljani, Poljanska 
cesta 26 a 
Višja šola za zdravstvene de- 
lavce v Ljubljani, Poljanska 
cesta 26 a 
Višja šola za zdravstvene de- 
lavce v Ljubljani, Poljanska 
cesta 26 a 
Šolski zdravstveni center 
Ljubljana, Šaranovičeva uli- 
ca 5 
FNT - Odsek za farmacijo - 
Ljubljana, Aškerčeva ul. 9 

- VIP za zobotehnična dela: 

- VIP za zobno protetiko: 

- vzgojni program in intere- 
sne dejavnosti v domovih za 
učence v zdravstvu in štu- 
dentskih domovih: 

VIP za zdravstveno varstvo: 

- VIP za zdravstveno varstvo 
- zdravjenje: 

Šolski zdravstveni center 
Ljubljana, Šaranovičeva uli- 
ca 5 
Medicinska fakulteta v Ljub- 
ljani, Vrazov trg 4 
Dom šole za medicinske se- 
stre, Ljubljana, Potočni- 
kova 3 
Dom študentk višje šole^za 
zdravstvene delavce - Ljub- 
ljana, Poljanska c. 26 b 
Dom študentov medicine. 
VVolfova ul. 12, Dolenjska ce- 
sta 29. 

- Zdravstvene šole za zdrav- 
stvene tehnike v Ljubljani, 
Celju, Mariboru, Slovenj 
Gradcu, Murski Soboti, No- 
vem mestu, Jesenicah, Novi 
Gorici, Piranu 
-- vse splošne bolnišnice v 
Sloveniji, 
- vsi zdravstveni domovi v 
Sloveniji 
- vsi Zavodi za socialno me- 
dicino in higieno v Sloveniji 
- vsi socialni zavodi v Slove- 
niji 
- Medicinska fakulteta v 
Ljubljani, 
- Klinični center v Ljubljani, 
- Splošna bolnišnica Mari- 
bor, 
- vsi zdravstveni domovi v 
Sloveniji, 
- Republiški zavod za zdrav- 
stveno varstvo in zavodi za 
socialno medicino in higieno 
v Sloveniji. . 
- Medicinska fakulteta v 
Ljubljani, 
- Klinični center - TOZD sto- 
matološka klinika, 
- izbrani zdravstveni domovi 
v Sloveniji 
- Višja šola za zdravstvene 
delavce v Ljubljanik, 
- Klinični center v Ljubljani, 
- vse splošne bolnišnice v 
Sloveniji, 
- vsi zavodi za socialno me- 
dicino in higieno v Sloveniji, 
- ustrezni socialni zavodi v 
Sloveniji, 
- vsi zdravstveni domovi v 
Sloveniji 
- Visoka šola za organizaci- 
jo dela Kranj, 
Ž8 Medicinska fakulteta v 
Ljubljani - interdiscipli- 
narno, 
- zdravstvene delovne orga- 
nizacije v Sloveniji 

■ VIP za zdravstveno varstvo 
■ zobozdravstvo: 

- VIP za zdravljenje in nego: 

VIP za zdravstveno varstvo 
■ organizacijska stroka: 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, Združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov v zdravstveni usmeritvi: 

Usmeritev 

1981' 
1982 
1983 
1984 
1985 

Izobraženi 
po programih 
usmerjenega 
izobraževanja 

srednjih 
šol 

Na novo vpisani 
v programe 

usmerjenega 
izobraževanja 

visokih 
šol 

srednjih visokih 
šol šol 

48 
49 
50 
52 
53 

70 
70 
74 
74 
74 

2. člen v 

Izvajalci, združeni v PIS za zdravstveno varstvo bomo izva- 
jali naslednje vzgojno-izobraževalne programe 

3. člen 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizo^raže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah, pod pogoji, ki so dolo- 
čeni z družbenim dogovorom o mreži vzgojnoizobraževanih 
organizacij usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 

4. č len 
4 

Praktični pouk in delovno prakso v okviru posameznih 
vzgojnoizobraževalnih programov bodo izvajale naslednje 
vzgojnoizobraževalne organizacije ter TOZD: 
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- VIP za zdravstveno varstvo 
strokovno pedagoška 

- VIP za fizioterapijo in de- 
, lovno terapijo: 

- VIP za radiološko stroko: 

- VIP za sanitarno stroko: 

- VIP za laboratorijska dela 
v zdravstvu: 

- Medicinska fakulteta v 
Ljubljani - interdisciplinarni 
študij, 
- zdravstvene delovne orga- 
nizacije v Sloveniji 
- Višja šola za zdravstvene 
delavce v Ljubljani, 
- Zavod SRS za rehabilitaci- 
jo invalidov, 
- Zavod za medicinsko re- 
habilitacijo invalidov Laško, , 
- fizioterapevtski oddelki' 
bolnišnic in zdravstvenih do- 
mov v Sloveniji, 
- naravna zdravilišča 
- Višja šola za zdravstvene 
delavce v Ljubljani, 
- rtg oddelki bolnišnic in 
zdravstvenih domov v Slove- 
niji 
- Višja šola za zdravstvene 
delavce v Ljubljani, 
- Zavodi za socialno medici- 
no in higieno v Sloveniji, 
- Republiški zavod za zdrav- 
stveno varstvo, 
- inšpekcijske službe v obči- 
nah in republiki 
- Šolski zdravstveni center v 
Ljubljani, 
- laboratoriji v okviru -bol- 
nišnic in zdravstvenih domo- 
vih v Sloveniji s tipom II. in 
lll„ 
- Republiški zavod za zdrav- 
stveno varstvo in zavodi za 
socialno medicino in higieno 
- FNT - odsek za farmacijo, 
- KC - Inštitut za klinično 
kemijo in biokemijo, 
- bolnišnice, 
- zdravstveni domovi v Slo- 
veniji, ki imajo laboratorij tip 
III 
- šolski zdravstveni center v 
Ljubljani, 
- KC-Stomatološka klinika, 
- izbrani zdravstveni domovi 
v Sloveniji 
- Medicinska fakulteta v 
Ljubljani, 
- KC-Stomatološka klinika, 
- izbrani zdravstveni domovi 
v Sloveniji. 

5. č len 

Višino nagrade udeležencem delovne prakse določ i de- 
lovna organizacija ob upoštevanju delovnega prispevka 
učenca in študenta. 

VIP za med. biokemijo: 

- VIP za zobotehnična dela: 

VIP za zobno protetiko: 

8. člen 

Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 
člena je:* 

  '  (v, planskih cenah leta 1979) 
leta 1981 
leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

210.917 
225.035 
234.833 
242.416 
251.103 

* Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija investicij iz 
člena 9. in 10. 

9. č len 
Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 

ževalnih programov bomo uporabniki združevali sredstva za: 
1. Univerza Edvarda Kardelja - Medicinska fakulteta, 

46.670.721 
sredstva za vzdrževanje in obratovanje nove fakultete 

4,000.000 2. Adaptacija Oražnovega doma na Dolenjski cesti 4.800.000 
3. Dom Anice Černejeve Ljubljana, sanacija in dozidava (v 
domu je zasedenost učnih mest s področja zdravstvenega 
varstva) 57,130.000 
4. Šolski center Edvarda Kardelja Slovenj Gradec - Zdrav- 
stvena šola, ureditev dveh uč ilnic za nego 

10. člen 
Za razširitev vzgojnjjizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 

rabniki iz sredstev za fi»zširitev materialne osnove dela zdru- 
žili:' 
1. Šolski center za medicinske sestre Ljubljana, razširitev in 
dokončanje II. faze 419,000.000 
Dom-izgradnja III. faze dijaškega doma 240,000.000 
2. Šolski zdravstveni center Ljubljana, novogradnja telova- 
dnice 8,000.000 
3. Zdravstvena šola Jesenice, novogradnja 35,999.370 
4., Univerza Edvarda Kardelja Ljubijana - Višja šola za zdrav- 
stvene delavce - dograditev objekta »B«. (gradnja leta 1965 
ustavljena) 80,000.000 
5. Zdravstveni šolski center Celje, novogradnja - priprava 
dokumentacije 
6. Dijaški dom -zdravstvehi šolski center Piran - novoaradnia 
za 120 ležišč  
7. Zdravstvena šola »Juga Polak« Maribor, novogradnja telo- 
vadnice 
8. Zdravstveni šolski center Piran — premesti se v sedanjo 
bolnišnico v Izoli - preureditev v šolo 

• Pri skupni vrednosti programov ni vračunana amortizacija za investi- 
cije navedene v tem členu. Prijavljene investicije se bodo obravnavale v 
skladu z določ ili samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov 
izobraževalnih skupnosti za obdobje 1981-1985 in glede na bilančne 
možnosti družbeno političnih skupnosti. 

11. č len 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca 

7. č len 

Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje programov storitev iz 
2. člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

12. člen 

Uporabniki v PIS zdravstveno varstvo bomo združevali 
sredstva za sofinanoiranje strokovnih revij »Medicinski raz- 
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gledi« in—Priroda, človek in zdravje«, za kar bomo združili 
letno 64.750 dinarjev (Medicinski razgledi 47.710, Priroda, 
človek in zdravje 17.040). 

13. člen 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 
- razvojno, raziskovalno in strokovno delo v zvezi s prouče- 
vanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega izo- 
braževanja. Razvojno in strokovno delo bo obsegalo zlasti 
analitično, informacijsko in svetovalno dejavnost za potrebe 
usmerjanja kandidatov v usmerjeno izobraževanje. 
- Skrb za marksistično zasnovanost vzgojnoizobraževalnega 
in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne organiza- 
cije uresničujejo v marksističnih centrih. 
- Usklajevanje razvoja računalništva in informatike v visoko- 

šolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstveno raziskoval- 
nem delu. 
- Strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbeno 
politično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji in obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 
- Nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do leta 1984. 
VARIANTA. Zadnja alinea se črta, naloga pa se vključ i v 
samoupravni sporazum o temeljih plana PIS za družboslovje. 

14 člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti za 
zdravstveno varstvo po načelu vzajemnosti združili naslednja 
sredstva: 

naloge skupnega pomena 1981 

obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih sredstev 
v študentskih domovih 
razvojno, raziskovalno in strokovno delo 
marksistična centra obeh Univerz 
družbeno-politično izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 
računalniška centra obeh Univerz 
nadaljevanje programov splošnih gimnazij 
SKUPAJ: naloge skupnega pomena 

177 

776 
86 
73 

160 
1116 
8711 

11099 

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

15. člen 

Potrebna sredstva iz 8., in 14., člena tega sporazuma bomo 
udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,60 %. 

1982 
(v planskih cenah 1979 leta) 

1983 1984 1985 SKUPAJ 
1981-1985 

175 

849 
86 
73 

163 
1101 
6623 

174 

883 
88 
72 

168 
1162 
4474 

172 

963 
92 
71 

168 
1256 
2646 

168 

1045 
90 
70 

168 
1491 

866 

4516 
442 
359 

827 
6126 

22454 
9070 7021 5368 3032 35590 

16. člen 
Kadar se osnovni program izobraževanja na zahtevo upo- 

rabnikov razširja, dopolnjuje ali posebej specificira izven 
sprejetih vzgojnoizobraževalnih programov in normativov, 
združujejo ti uporabniki dodatna sredstva za soudeležbo tega 
posebnega izobraževanja, po kriterijih in načelih, ki jih določ i 
strokovni svet posebne izobraževalne skupnosti. 

17. do 23. člen 
Besedilo členov o določanju letnih nominalnih vrednosti in 

o uresničevanju tega sporazuma je smiselno enako v vseh 
posebnih izobraževalnih skupnostih. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za PEDAGOŠKO USMERITEV 

za obdobje 1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 
ževalni skupnosti za pedagoško usmeritev (v nadaljnjem be- 
sedilu: PIS za pedagoško usmeritev), bomo v obdobju 
1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju izražene s številom izobraženih in na novo vpisanih 
učencev in študentov naslednje usmeritve: 

Diplomanti po Na novo vpisani v 
programih programe usmerjenega 

usmerjenega izobraževanja 
izobraževanje 

Usmeritev srednjih visokih srednjih visokih 
pedagoška šol šol šol šol 
1981 933 950 1.185 890 
1982 935 1.096 1.106 832 
1983 944 1.178 830 756 
1984 1.148 1.006 830 1.109 
1985 948 1.105 830 756 
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Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo upo- 
rabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS in v 
neposrednih odnosih z izvajalci. 

V obdobju 1981-1985 bomo zadovoljili še potrebe po 
usmerjenem izobraževanju uporabnikov in izvajalcev, združe- 
nih v drugih PIS, izražene s številom izobraženih in na novo 
vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Izobraženi po 
programih 

usmerjenega 
izobraževanja 

Na novo vpisani v 
programe usmerjenega 

izobraževanja 

Usmeritev 
pedagoška 

srednjih 
šol 

visokih srednjih visokih 
šol šol šol 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

249 
248 
251 
305 
252 

181 
209 
224 
191 
211 

315 
294 
220 
220 
220 

170 
158 
144 
211 
144 

2. člen 
j Izvajalci, združeni v PIS za pedagoško usmeritev bomo 

izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne programe 

VIP srednje izobraževanje 

- VIP v visokem izobraževa- 
nju:   

višje izobraževanje: 
predšolskih 

(varuh predšolskih otrok, 
smer razredni pouk, družbo- 
slovno-jezikovna smer in na- 
ravoslovno-matematična 
smer): 
PŠC Celje 
Gimnazija Koper 
Kranj DE Jesenice 
GPS Ljubljana DE Trbovlje 
VŠ Ljubljana 
PŠ Maribor DE Ptuj 
PŠ Maribor DE Ravne 
na Koroškem 
Gimnazija J. K. Murska So- 
bota 
Gimnazija Novo mesto DE 
Brežice 
ŠC Vojvodina Tolmin DE 
Idrija   

za vzgojitelje 
otrok- PA Maribor 

PA Ljubljana 
- za učitelja razrednega PA Maribor 
P°uka PA Ljubljana 
- za uč itelja glasbene vzgoje PA Maribor 

- za uč itelja likovne vzgoje 

- za uč itelja telesne vzgoje 

PA Ljubljana 
AGL Ljubljana 
PA Maribor 
PA Ljubljana 
ALU Ljubljana 

- za predmetnega uč itelja 
družboslovno-jezikovno po- 
dročje 

- za uč itelja naravoslovno- 
matematičnega področja 

PA Maribor 
PA Ljubljana 
VŠTK iubliana 
PA Maribor 
PA Ljubljana 
FF Ljubljana 
FSPN Ljubljana 

- za vzgojitelja v domovih" 
- za specialne pedagoge 

PA Maribor 
PA Ljubljana 
FNT Ljubljana 
BF Ljubljana 
PA Ljubljana 
PA Ljubljana - za pridobitev andragoško- PA Liubliana 

pedagoške izobrazbe PA Maribor 
F F Liubliana 

V visokem izobraževanju: (za profesorja družboslovno^ 
jezikovnega področ ja): 
FF Ljubljana 
FSPN Ljubljana 
AGL Ljubljana 
ALU Ljubljana 
VŠTK Ljubljana 
(za profesorja naravoslovne- 
matematične smeri): 
FNT Ljubljana .TOZD mate- 
matika 
(za profesorja naravoslovno- 
fizikalnih smeri): 
FNT Ljubljana TOZD fizika 
(za profesorja kemijsko-te- 
hnoloških smeri): 
FNT Ljubljana TOZD kemija 
(za profesorja bioloških 
smeri): 
BF Ljubljana TOZD biologija 

3. č len 
Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 

noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah, pod pogoji in kriteriji, ki 
so določeni z družbenim dogovorom o mreži vzgojnoizobra- 
ževalnih organizacij usmerjenega izobraževanja v SR Slove- 
niji, v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

4. člen 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 
vzgojnoizobraževalnega programa za pedagoško usmeritev 
bodo izvajale organizacije iz 2. in 3. č lena, druge VIO, in druge 
organizacije, skupnosti in združenja uporabnikov pedagoških 
dejavnosti. 

5. člen 
Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 

žencem delovne prakse v ViO iz 4. člena, drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter združenjih uporabnikov 
znaša 10% poprečnega mesečnega čistega osebnega do- 
hodka na zaposlenega v gospodarstvu v SRS v prvih devetih 
mesecih preteklega leta. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno1 enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

7. č len 

Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje programov storitev iz 
2. člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. č len 

Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 
člena v 000 din je:* 

Višje srednje 
in visoke usmerjeno 

šole izobraž. 
leta 1981 
leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

152.710 ' 
154.551 
155.972 
171.003 
159.753 

111.794 
111.459 
109.355 
102.035 
93.576 

skupaj 

264.504 
266.011 

'265.327 
273.038 
253.329 

OPOMBA: Pri skupni vrednosti programa niso navedene investicije iz 
9. č lena. 
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9. člen 
Za razširitev vzgojno izobraževalnih zmogljivosti bomo 

uporabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela 
združili: 

(v planskih cenah leta 1980) v 000 din  
Filozofska fakulteta v Ljubljani 6.510 
Univerzitetno telesno-kulturno 
središče Maribor 85.000 
Visoka šola za telesno kulturo 
Ljubljana 255.000 

"OPOMBA: Pri skupni vrednosti programa ni vračunana vrednost 
amortizacije za investicije navedene v temu členu. Pripravljene investi- 
cije se bodo obravnavale v skladu z določ ili samoupravnega spora- 
zuma o usklajevanju planov izobraževalne skupnosti Slovenije za ob- 
dobje IĐ SI-^SS in glede na finančne možnosti v družbeno političnih 
skupnostih. 10 ć|en 

Mednarodno sodelovanje na področju vzgoje in izobraže- 
vanja, ki se uresničuje prek PlS za pedagoško dejavnost, 

obsega izmenjavo strokovnih mnenj, izobraževalnih izkušenj 
in učbeniškega gradiva s sorodnimi skupnostmi ter VIO peda- 
goških ved v tujini. 

11. člen 

Strokovno, raziskovalno in razvojno delo v okviru PlS za 
pedagoško dejavnost 

- raziskovalno in razvojno delo, potrebno zaradi uvajanja 
novih vsebin vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjeno 
izobraževanje in zaradi modernizacije vzgojnoizobraževal- 
nega procesa; 

- raziskovalne in strokovne naloge s področja kadrovskih 
potreb in svobodne menjave dela na področ ju vzgoje in izo- 
braževanja 

- strokovno delo v zvezi z uvajanjem in izvajanje vzgojnoi- 
zobraževalnih programov in s pripravo učne tehnologije, 
predvsem na področju pedagoških strokovnih predmetov. 

V PlS za pedagoško dejavnost bomo uporabniki in izvajalci 
nudili strokovno in materialno pomoč: 

REVIJE 1981 
1. Sodobna pedagogika 
2. Prosvetni delavec 
3. Vzgoja in izobraževanje 

431.640 
330.000 

9.200 

1982 
" 431.640 
330.000 

79.200 

1983 
431.640~ 
330.000 

79.200 
SKUPAJ 840.840 840.840 840.840 

1984 
431.640 
330.000 

79.200 
840.840 

1985 
431.640 
330.000 

79.200 
840.840 

Uporabniki v PlS za pedagoško dejavnost bomo združevali 
sredstva za sofinanciranje strokovne revije in si s tem zagoto- 
vili svoj vpliv na oblikovanje njene vsebine, predvsem v smislu 
objavljanja strokovnih prispevkov s področ ja vzgoje in izobra- 
ževanja:   
DRUŠTVA 1981 1982 1983 1984 1985 

1. UPZ Emil Adamič  
2. Zveza dr. glasb, 
pedagogov 
3. Zveza dr. pedag. 
delavcev 
4. Društvo defektol. 
Slovenije 
5. Zveza telesnokult. 
delavcev 

92.400 

35.800 

75.600 

23.700 

20.000 

92.400 

35.800 

75.600 

23.700 

20.000 

92.400 

35.800 

75.600 

23.700 

20.000 
SKUPAJ 247.500 247.500 247.500 

92.400 

35.800 

75.600 

23.700 

20.000 
247.500 

92.400 

35.800 

75.600 

23.700 

20.000 
247.500 

V PlS za pedagoško dejavnost bomo uporabniki krili razliko 
stroškov izdaj pedagoških strokovnih učbenikov, v kolikor 
bodo le-ti zaradi nizke naklade višji od stroškov normalnih 
izdaj učbenikov za srednje oz. visoke šole. 

12. č len 

Za štipendiranje povprečno 1400 učencev in študentov 
letno v pedagoški usmeritvi bomo uporabniki v PlS za peda- 
goško dejavnost združevali sredstva: 
(v planskih cenah leta 1979) v 000 din 

leta 1981 43.000 
leta 1982 37.000 
leta 1983 34.000 
leta 1984 31.000 
leta 1985 28.000 

13. člen 

Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno'izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje 
interesnih dejavnosti na področ jih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v.nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

14. člen 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 

- 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 vzgojnoizobraževal- 
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 obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 

- Nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do vključno leta 1984. 
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15. člen 

w7f^marlo=tt,^s0- ?kupn
l
ewa pom®na za usmerjeno izobraževanje bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skupnostih po načel vzajemnosti zdruzili naslednja sredstva: 

(v planskih cenah 1979 leta) 
v 000 din 

naloge skup. pomena 1981 
. obštudijska dejavnosti 144 
amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih 
domovih ' 530 
razvojno, raziskovalno 
in strokovno delo. 70 
marksistična centra 
obeh Univerz 59 
družbeno-politično 
izobraževanje in 
obrambno usposabljanje 129 
računalniška centra 
obeh Univerz 905 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 7.067 
SKUPAJ: 9004 

1982 1983 1984 1985 SKUPAJ 81-85 
143 

689 

69 

59 

132 

893 

5.373 

141 

716 

71 

58 

136 

943 

3.630 

139 

781 

74 

57 

136 

1.019 

2.147 

136 

847 

73 

57 

136 

1.210 

703 

3.663 

357 

290 

669 

4.970 

18.217 
7.358 5.695 4.353 2.459 28.869 

16. člen 
Potrebna sredstva iz 8. in 14. člena tega sporazuma bomo 

udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 2,81%, za vsako naslednjo leto, pa 
jo bo določ ila skupščina PIS za pedagoško dejavnost z letnim 
planom uresničevanja tega sporazuma. 

17. člen 
Udeleženci izobraževanja (učenci in študenti), ki se izobra- 

žujejo cb delu za poklic, ki je uvrščen v programsko zasnovo 
za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov za pridobi- 
tev pedagoške strokovne izobrazbe, in se izobražujejo v 
skladu z zahtevami ter s soglasjem VIO, v kateri združujejo 
delo, ne prispevajo določ il ZUI (175. člen, do vključno 179. 

člen). V ceni za izvajanje programov storitev, ugotovljeni na 
podlagi meril iz 8. č lena tega sporazuma. Storitve se financi- 
rajo iz združenih sredstev uporabnikov v PIS za pedagoško 
dejavnost. Drugi udeleženci izobraževanja ob delu po progra- 
mih v okviru PIS za pedagoško dejavnost prispevajo kot svojo 
udeležbo polno ceno storitev. Za sofinanciranje izobraževa- 
nja ob delu bomo uporabniki v PIS za pedagoško dejavnost 
združili (v planskih cenah leta 1979): 
leta 1981 din 
leta 1982 djn 
leta 1983 dm 
leta 1984 djn 
leta 1985 (jjn 

od 18. člen do 24. člen 
Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih I o ebne izobraževane 

skupnosti za DRUŽBOSLOVNO 

UREDITEV za obdobje 1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v Posebni izobra- 
ževalni skupnosti za družboslovno usmeritev (v nadaljnjem 
besedilu PIS za družboslovno usmeritev), bomo v obdobju 
1981-1985 zadovoljili svoje potrebe po usmerjenem izobraže- 
vanju, izražene s številom izobraženih in na novo vpisanih 
učencev in študentov naslednjih usmeritev: 

Izobraženi Na novo vpisani v 
po programih programe usmerjenega 

usmerjenega izobraž. izobraževanja 
Usmeritev srednje 

šole 
visoke 

šole 
srednje visoke 

šole šole 
Upravno- 
admini- 
strativna 
dejavnost 

2910 1925 4650 
2800 

726 

1981 530 340 930 
560 
145 

1982 565 . 370 930 
560 
145 

1983 600 390 930 
560 
145 

1984 625 420 930 
560 
145 

1985 590 405 930 
560 
146 

Na novo vpisani v programe 
usmerjenega izobraževanja 

Usmeritev srednje 
šole 

visoke 
šole 

Upravno-administrativno 
dejavnost (4650) 

2100 1480 
1981 (930) 

420 296 
1982 420 296 
1983 420 296 
1984 420 296 
1985 420 296 

Družboslovno- 
jezikoslovna dejavnost 2895 6770 
1981 580 1354 
1982 580 1354 
1983 580 1354 
1984 580 1354 
1985 575 1354 

3. č len 
Izvajalci združeni v PIS za družboslovno usmeritev bomo 

izvajali naslednje vzgojnoizobraževalne programe v navede- 
nih vzgojnoizobraževalnih organizacijah: 

Družboslovno- 
jezikoslovna 
dejavnost 4435 5775 4048 
1981 820 1155 995 
1982 850 1155 994 
1983 905 1155 994 
1984 935 1155 994 
1985 935 1155 1000 

2. č len 
Z namenom, da izboljšamo obstoječo kadrovsko strukturo v organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih upo- 

rabnikov bomo v PIS za družboslovno usmeritev v obdobju 
1981-1985 izvajali izobraževanje ob delu v naslednjem ob- 
segu: 

program 

1. za upravno-administra- 
tivno dejavnost 

2. za družboslovno-jezi- 
kovno dejavnost 

3. za upravno dejavnost 

4. za kadrovsko-izobraže- 
valno organizacijsko po- 
dročje 

vzgojnoizobraževalne 
organizacije 

1. Srednja šola družboslov- 
ne. usmeritve: 
- Celje 
- Koper 
- Kranj 
- Ljubljana 
- Maribor 
- Murska Sobota 
- Nova Gorica 
- Novo mesto 
- Ruj 
- Slovenj Gradec 
- Škofja Loka (PP) 
2. Višja upravna šola Ljub- 
ljana 
3. Visoka ekonomsko-ko- 
mercialna šola Maribor 
4. visoka šola za organizaci- 
jo dela Kranj 
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5. za pravno dejavnost 

6. za sociologijo 
7. za politologijo 
8. za novinarstvo 
9. za splošno ljudsko 

obrambo in družbeno samo- 
zašč ito 
10. za socialno delo 
11. za filozofijo 
12. za psihologijo 
13. za geografijo 
14. za zgodovino 
15. za arhivistiko 
16. za umetnostno zgodo- 
vino 
1/. za arheologijo 
18. za etnologijo 
19. za knjižničarstvo 
20. za slavistiko 
21. za francistiko 
22. za italijanistiko 
23. za anglistiko 
24. za germanistiko 
25. za primerjalno jeziko- 
slovje 
26. za klasično filologijo 
27. za literarno komparativi- 
stiko 

5. Višja pravna šola Maribor 
in 
6. Pravna fakulteta Ljubljana 

7. Fakulteta za sociologijo, 
politologijo in novinarstvo Lj. 
8. Višja šola za socialne de- 
lavce Ljubljana 

9. Filozofska fakulteta Ljub- 
ljana 

4. č len 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v naslednjih in drugih dislociranih enotah, 
pod pogoji, ki so določeni z družbenim dogovorom o mreži 
vzgojnoizobraževalnih organizacij usmerjenega izobraževa- 
nja v SR Sloveniji. 

program dislocirana enota 
1. za družboslovno-jeziko- 
slovno dejavnost 

1. Srednja šola družboslov- 
ne usmeritve Ljubljana - di- 
slocirana enota v Kočevjj 
2. Srednja šola družboslov- 
ne usmeritve Ljubljana - di- 
slocirana enote v Trbovljah 
3. Srednja šola družboslov- 
ne usmeritve Nova Gorica - 
dislocirana enota v Postojni 
4. Srednja šola družboslov- 
ne usmeritve Novo mesto - 
dislocirana enota v Brežicah 

5. člen 
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso bodo v 

okviru posameznih vzgojnoizobraževalnih programov poleg 
izobraževalnih organizacij in enot iz 3. in 4. člena izvajale 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti, podpi- 
snice samoupravnega sporazuma o temeljih plana PIS za 
družboslovno usmeritev za obdobje 1981-1985, ki bodo izpol- 
njevale z zakonom in predpisi določene pogoje. 

Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 
žencem proizvodnega dela in delovne prakse v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti uporab- 
nikov se določa s samoupravnim aktom teh uporabnikov, 
vendar pa se določ i v višini najmanj 10 % povprečnega me- 
sečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v gospo- 
darstvu v SR Sloveniji v prvih devetih mesecih preteklega leta 
— sorazmerno s številom opravljenih delovnih ur posamez- 
nega študenta in učenca. 

7. č len 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 

PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 
objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 

Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje programov storitev in 
3. člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 

PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 
storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

9. člen 
Skupna vrednost programov iz 3. člena po merilih iz 8. 

'č lena je (v planskih cenah leta 1979): 
v 000 din 

leto 
Srednje 

šole 
Visoke 

šole Skupaj 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

48.067 
64.258 
83.398 

107.969 
120.850 

64.338 
65.150 
65.974 
66.812 
67.663 

112.405 
129.408 
149.372 
174.781 
188.513 

SKUPAJ: 424.542 329.937 754.479 
Pri skupni vrednosti programov niso vračunani stroški iz člena 10. in 
11. ter amortizacija iz teh členov. 

10. člen 

Za izboljšanje materialnih pogojev izvajanja vzgojnoizobra- 
ževalnih programov bomo uporabniki PIS za družboslovno 
usmeritev združevali sredstva za (v planskih cenah leta 1980); 

(še ni številčnih kazalcev) 

11. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev, za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili sredstva: 

x (še ni izračunanih številčnih podatkov) 

12. člen 

Strokovno, raziskovalno in razvojno delo v okviru PIS za 
družboslovno usmeritev obsega: 
- raziskovalno in razvojno delo, potrebno zaradi uvajanja 
novih vsebin vzgojnoizobraževalnih programov v usmerjeno 
izobraževanje in zaradi modernizacije vzgojnoizobraževal- 
nega procesa; 
- strokovno delo v zvezi z uvajanjem in izvajanjem vzgojnoi- 
zobraževalnih programov in s pripravo učne tehnologije na 
področju strokovnih predmetov družboslovne usmeritve. 

V PIS za družboslovno usmeritev bomo porabniki in izva- 
jalci strokovno in materialno pomoč revijam in strokovnim 
društvom. V PIS za družboslovno usmeritev bomo porab- 
niki tudi krili del stroškov izdajanja strokovnih učbenikov 
družboslovne usmeritve, ki bodo zaradi nizkega števila izvo- 
dov dražji od normalnih izdaj učbenikov za srednje oziroma 
visoke šole. 

13. člen 
Za izvedbo nalog, ki so pomembne za razvoj usmerjenega 

izobraževanja v PIS za družboslovno usmeritev ter za organi- 
zirano delovanje organov PIS bodo uporabniki združevali 
naslednja sredstva: 
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v planskih cenah leta 1980 
  v 000 din 

leto 

naloga ' 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
- za analitska in planska 
dela 
- za izdelavo VIP 
- za regresiranje strokov- 
nih učbenikov z nizko na- 
klado 
- za delo strokovnega 
sveta """ ■ — 
SKUPAJ: ' * 

14. člen 

'Zaradi .specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 
bomo udeleženci kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zrrlanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonsih stopnjah. 

15. člen 

Naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje 
bodo: 
- Razvojno raziskovalno delo in strokovno delo v zvezi s 
proučevanjem razvojnih problemov predvsem visokošolskega 
usmerjenega izobraževanja. Razvojno in strokovno delo bo 
obsegalo zlasti analitično, informacijsko in svetovalno dejav- 

(v planskih cenah 1979) 

nost za potrebe usmerjanja kandidatov v usmerjeno izobraže- 
vanje. 
- Skrb za marksistično zasnovanost vzgojnoizobraževalnega 
in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne organiza- 
cije uresničujejo v marksističnih centrih. 
- Usklajevanje razvoja računalništva in informatike v visoko- 
šolskem vzgojnoizobraževalnem in znanstveno raziskoval- 
nem delu. 
- Strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbenopo- 
litično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji in obrambno 
usposabljanje nosilcev priprav v krajevnih skupnostih in orga- 
nizacijah združenega dela. 
- Nadaljevanje vzgojnoizobraževalnih programov splošnih 
gimnazij do vključno leta 1984. 

16. člen 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v vseh posameznih izobraževalnih 
skupnosti po načelu vzajemnosti združili v naslednja sred- 
stva: 

Revije 1981 1982 1983 1984 1985 SKUPAJ 
Anthropos 167 176 176 176 176 882 
Knjižnica 34 34 34 34 34 170 
Jezik in slov. 45 45 45 45 45 227 
Vestnik za tuj. 
jezike in knjiž. 45 45 45 45 45 227 
Geogr. obzornik 37 37 37 37 37 185 
Zgodovinski čas. 57 57 57 57 57 285 
Arheološki vest. 40 40 40 40 40 200 
SKUPAJ: 436 436 436 436 436 1979 
Društva 1981 1982 1983 1984 1985 SKUPAJ 
Slovensko filo- 
zofsko društvo 20 20 20 20 20 100 
Društvo za pri- 
merjal. knjiž. 40 
Slavistično dr. 
Slovenije 61 61 61 61 61 305 
Društvo za an- 
tične in human, 
študente 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 13 
Dr. za tuje jez. 
in književnost 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 83,75 
Geografsko društvo 10 10 10 10 
Zgodo. dr. za 
Slovenijo 10 10 10 10 

10 

10 

50 

50 
SKUPAJ: 128,35 128,35 128,35 128,35 128,35 641,75 

Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 
vanje bomo uporabniki v posebni izobraževalni skupnosti za 

družboslovno usmeritev po načelu vzajemnosti združili na- 
slednja sredstva: 
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naloge skupnega pomena 1981 1982 1983 1984 

(v planskih cenah 1979) 
v 000 din 

1985 SKUPAJ 81-85 
obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih 
sredstev v študentskih 
domovih 
razvojno, raziskovalno 
in strokovno delo 
marksistični center 
obeh univerz 
družbenopolitično 
izobraževanje in 
obrambno usposabljanje 
računalniška centra 
obeh univerz 
nadaljevanje programov 
splošnih gimnazij 

158 

691 

77 

65 

142 

994 

7.753 

156 

755 

76 

65 

145 

980 

5 894 
SKUPAJ: 
naloge skupnega pomena 9-880 8.071 

17. člen 

Potrebna sredstva iz 9. in 16. člena tega sporazuma bomo 
udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi.* 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,34%, za vsako naslednje leto, pa 
jo bo določ ila skupščina PIS za družboslovno usmeritev z 
letnim planom uresničevanja tega sporazuma. 

"brez sredstev 1. odstavka 16. člena 
18. člen 

Udeleženci izobraževanja, ki se izobražujejo ob delu za 
poklic, zajet v vzgojnoizobraževalnih programih za upravno- 
administrativne dejavnosti in v izobraževalnih programih za 

155 

786 

79 

64 

150 

1.034 

3.982 

153 

857 

82 

63 

150 

1.118 

2.355 

150 
/ 
930 

80 

62 

150 

1.327 

772 

4019 

394 

319 

737 

5.453 

19.984 

6.250 4.778 2.699 31.678 

družboslovno - jezikovne dejavnosti in s soglasjem organiza- 
cije združenega dela oz. delovne skupnosti prispevajo kot 
soudeležbo k ceni za izvajanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov v skladu s svojimi samoupravnimi akti vendar največ 
30 % cene, ugotovljene na podlagi 8. člena tega sporazuma. 
Ostali del stroškov izobraževanja krije organizacija združe- 
nega dela oz. delovna skupnost, ki je napotila delavca na 
šolanje. 

V primeru, da se udeleženec izobraževanja izobražuje brez 
soglasja ali vednosti organizacije združenega dela oz. de- 
lovne skupnosti, v kateri združuje delo, plača polno ceno 
izobraževanja sam. 

19. do 25. č len 
Besedilo č lenov o določanju letne nominalne vrednosti in o 

spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je Smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazano posebej. 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 

o temeljih plana posebne izobraževalne 

skupnosti za KULTURO za obdobje 

1981-1985 

1. člen 

Uporabniki in izvajalci storitev, združeni v posebni izobra- 
ževalni skupnosti za kulturo (v nadaljnjem besedilu: PIS za 
kulturo), bomo v obdobju 1981-1985 zadovoljili svoje potrebe 
po usmerjenem izobraževanju izražene s številom izobraženih 
in na novo vpisanih učencev in študentov naslednjih usmeri- 
tev: 

Izobraženi po Na novo vrisani v 
programih programe usmerjenega 

usmerjenega izobraževanja 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih visokih srednjih visokih 
šol šol šol šol 

umetniki 
1981 160 47 62 50 
1982 160 45 62 50 
1983 160 43 62 50 
1984 160 41 62 50 
1985 160 39 62 50 

Izobraženi po Na novo vpisani v 
programih programe usmerjenega 

usmerjenega izobraževanja 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih visokih srednjih visokih 
šol šol šol šol 

knjižničarji 
1981 29 11 45 
1982 30 11 45 
1983 31 11 45 
1984 32 12 45 
1985 33 12 45 

Preostale potrebe po usmerjenem izobraževanju bomo 
uporabniki zadovoljili s svobodno menjavo dela v drugih PIS 
in v neposrednih odnosih z izvajalci v obdobju 1981-1985 
bomo zadovoljili še potrebe po usmerjenem izobraževanju 
uporabnikov in izvajalcev, združenih v drugih PIS, izražene s 
številom izobraženih in na novo vpisanih učencev in študen- 
tov naslednjih usmeritev: 

Izobraženi po Na novo vpisani v 
programih programe usmerjenega 

usmerjenega izobraževanja 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih visokih srednjih visokih 
šol šol šol šol 

umetniki 
1981 8 60 
1982 8 60 
1983 8 60 
1984 8 60 
1985 8 60 

Izobraženi po Na novo vpisani v 
programih programe usmerjenega 

usmerjenega izobraževanja 
izobraževanja 

Usmeritev srednjih visokih 
šol šol 

knjižničarji 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

2. člen 

Izvajalci, združeni v PIS za kulturo, bomo izvajali naslednje 
vzgojnoizobraževalne programe: 
- za glasbenike Zavod za glasbeno in baletno 

izobraževanje v Ljubljani 
Zavod za glasbeno in baletno 
izobraževanje v Mariboru 
Akademija za glasbo v Ljub- 
ljani 

- gledališka dejavnost Akademija za gledališče, ra- 
dio, film in televizijo v Ljubljani 

- za plesalce Zavod za glasbeno in baletno 
izobraževanje v Ljubljani 
Zavod za glasbeno in baletno 
izobraževanje v Mariboru 

- za oblikovalce Šole za oblikovanje v Ljubljani 
Šolski center Idrija - Čipkar- 
ska šola 

- splošno kulturni vzgoj- Pedagoška akademija v Ljub- 
noizobraževalni program Ijani 

Akademija za gledališče, ra- 
dio, film in televizijo v Ljubljani 
Gimnazija v Celju 
I. gimnazija v Mariboru. 

3. č len 

Uporabniki in izvajalci smo se dogovorili, da lahko vzgoj- 
noizobraževalne organizacije, ki izvajajo vzgojnoizobraže- 
valne programe iz 2. člena, izvajajo del teh programov izven 
svojega sedeža v dislociranih enotah, pod pogoji in kriteriji, ki 
so določeni z družbenim dogovorom o mreži vzgoj noizobra- 
ževalnih organizacij usmerjenega izobraževanje v SR Slove- 
niji v skladu z zakonom o usmerjenem izobraževanju. 

4. č len 

Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru 
vzgojnoizobraževalnih programov za kulturne usmeritve 
bodo izvajale organizacije iz 2. in 3. člena, druge VIO, samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter združenja uporabnikov 
kulturno-izobraževalnih dejavnosti, kot tudi OZD, ki imajo ali 
potrebujejo ustrezne profile. 

srednjih visokih 
šol šol 

3 55 
3 55 
3 55 
5 55 
6 55 

74 poročevalec 



5. č len 
Minimalna višina nagrade študentom in učencem, udele- 

žencem delovne prakse v VIO iz 4. č lena, drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter združenjih uporabnikov 
znaša 10% poprečnega mesečnega čistega osebnega do- 
hodka na zaposlenega v gospodarstvu v SRS v prvih devetih 
mesecih preteklega leta. 

6. člen 
Pri izvajanju vzgojnoizobraževanih programov bomo izva- 

jalci upoštevali naslednje normative in standarde: 
PIS predlaga smiselno enake normative in standarde kot so 

objavljeni v prilogi tega poročevalca. 

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

2. člena udeleženci ugotavljamo z naslednjimi merili: 
PIS predlaga smiselno enaka merila za povrač ilo oz. ceno 

storitev, kot so objavljena v prilogi tega poročevalca. 

8. člen 

Skupna vrednost programov iz 2. člena po merilih iz 7. 
člena v 000 din je: 

Višje in Srednje 
visoko usmerjeno 
šolstvo . izobraž. 

Skupaj 

leta 1981 
leta 1982 
leta 1983 
leta 1984 
leta 1985 

49.514 
50.191 
50.880 
51.580 
54.987 

38.582 
46.767 
52.614 
5.6.017 
59.328 

88.096 
96.958 

103.597 
107.597 
114.315 

OPOMBA: Pri skupni vrednosti programa 
9. člen 

Za razširitev vzgojnoizobraževalnih zmogljivosti bomo upo- 
rabniki iz sredstev za razširitev materialne osnove dela zdru- 
žili:* 

(v planskih cenah leta 1980) 
Akademija za gledališče, radio, film in 
televizijo, Ljubljana 214,200.000 
Akademija za glasbo, Ljubljana 98,595.000 

* Pri skupni vrednosti programa ni vračunana vrednost amortizacije za 
investicije navedene v tem členu. Pripravljene investicije se bodo 
obravnavale v skladu z določ ili SS o usklajevanju planov IS za obdobje 
1981-1985 in. glede na bilančne možnosti v družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

10. člen 
Za zadovoljevanje in razvijanje kulturnega življenja podpi- 

sniki sporazuma zagotavljamo letna sredstva za: 

REVIJE 1981 1982 1983 1984 1985 
Glasbena mladina 
Grlica 
Pojdimo se gledališče 

82.000 
38.000 
22.000 

82.000 
38.000 
22.000 

82.000 
38.000 
22.000 

82.000 
38.000 
22.000 

82.000 
38.000 
22.000 

SKUPAJ 142.000 142.000 142.000 142.000 142.000 

DRUŠTVA 1981 1982 1983 1984 1985 
Glasbena mladina 
Slovenije 42.400 42.400 42.400 42.400 42.400 

11. č len 
Zaradi specifičnih pogojev življenja v študentskih domovih, 

bomo udeleženci^ kot nalogo, ki je skupnega pomena za 
usmerjeno izobraževanje, združevali sredstva za izvajanje in- 
teresnih dejavnosti na področjih samoupravljanja kulture, 
znanosti, tehnične in telesne kulture (v nadaljnjem besedilu: 
obštudijska dejavnost). 

Z namenom, da bi zmanjšali ceno storitev v študentskih 
domovih, bomo udeleženci združevali sredstva za amortiza- 
cijo normiranih vrednosti osnovnih sredstev po minimalnih 
zakonskih stopnjah. 

12. člen 

bocT'0^0 sku'3ne3a Porr|ena za usmerjeno izobraževanje 
- 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 vzgojnoizobraževal- 
nega in raziskovalnega dela, ki jo vzgojnoizobraževalne orga- 
nizacije uresničujejo v marksističnih centrih. 

- Usklajevanje razvoja računalništva in informatike v viso- 
košolskem vzgojnoizobraževalnemin znanstveno raziskoval- 
nem_delu. 
- Strokovno in znanstveno raziskovalno delo za družbeno 

politično in idejno izobraževanje v SR Sloveniji in obrambno 
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. 

13. č len 
Za naloge, ki so skupnega pomena za usmerjeno izobraže- 

vanje bomo uporabniki v vseh posebnih izobraževalnih skup- 
nostih po načelu vzajemnosti združili naslednja sredstva: 
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(v planskih cenah leta 1979) 
v 000 din 

naloge skupnega pomena 1981 1982 1983 .1984 1985 
skupaj 

1981-1985 
obštudijska dejavnost 
amortizacija osnovnih sredstev 
v študentskih domovih 
razvojno, raziskovalno in strokovno delo 
marksistična centra obeh Univerz 
družbenopolitično izobraževanje 
in obrambno usposabljanje 
računalniška centra obeh Univerz 
nadaljevanje programov splošnih gimnazij 

52 

229 
26 
22 

47 
330 

2.575 

52 

251 
25 
21 

48 
326 

1.958 

51 

261 
26 
21 

50 
344 

1.323 

51 

285 
27 
21 

50 
371 
782 

50 

309 
27 
21 

50 
441 

256 

1.335 
131 
106 

245 
1.812 
6.638 

SKUPAJ: 3.281 2.681 2.076 1.587 898 10.523 

14. č len 

Potrebna sredstva iz 8. in 13. člena tega sporazuma bomo 
udeleženci zagotavljali iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter iz dohodkov in prihod- 
kov drugih delovnih ljudi. 

Osnova za določanje prispevka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti je dohodek. Prispevna 
stopnja za leto 1981 znaša 1,54 %, za vsako naslednje leto pa 

jo bo določila skupščina PIS za kulturo z letnim planom 
uresničevanja tega sporazuma. 

15. do 21. člen 

Besedilo členov o določanju letne nominalne vrednosti in o 
spremljanju uresničevanja samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana PIS je smiselno enako v vseh sporazumih in je 
prikazana posebej. 
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ENOTNE OSNOVE 

za vrednotenje progra 

izobraževanja v obdo 

usmerjenem izobraževan 

Ceno oziroma povrač ilo za izvajanje vzgojnoizobraževalnih 
programov usmerjenega izobraževanja, opredeljenih s stan- 
dardi in normativi, določajo naslednja merila: 

A. SREDNJE ŠOLSTVO IN DOMOVI ZA UČENCE SREDNJIH 
ŠOL: 

1. Enota storitve je oddelek, ki vključuje: 
a) materialne stroške v višini vračunani v ceno na enoto 

storitve za leto 1979: 
Varianta: 
- materialni stroški se vračunajo po normativih potroškov; 
b) sredstva iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in sploš- 

nih družbenih 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 odstotkov 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 stop- 

njah za osnovna sredstva, ki služijo izključno vzgojnoizobra- 
ževalni dejavnosti, s stanjem na dan 31 decembra. 

Varianta. 
Amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih stopnjah 

na podlagi prostorskih normativov 
3 Povrač ilo za najemnino šolam, ki nimajo lastnih prosto- 

rov se vračuna po dejanskih stroških 
4 Povračilo za investicijske vzdrževanje domov za učence 

srednjih šoi zgrajenih pred letom 1977 se vračuna v višini 
24% od sredstev za amortizacijo 

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

ških usmeritvah 
Enota storitve - študijski program - 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 sploš- 

nih družbenih 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 

vzgojnoizobraževalnega procesa in se vračuna po minimalnih 
. zakonskih stopnjah po stanju na dan 31. decembra. 

- Amortizacija opreme se vračuna po minimalnih zakonskih 
stopnjah po stanju na dan 31. decembra. Povrač ilo za tako 
ugotovljeno amortizacijo opreme se vzgojnoizobraževalni or- 
ganizaciji prizna v enakem deležu, kot je delež prihodka 
izobraževalne skupnosti v skupnem prihodku vzgojnoizobra- 
ževalne organizacije v pretečenem letu (po zaključnem ra- 
čunu). 

Varianta: - amortizacija se vračuna po minimalnih zakon- 
skih stopnjah na podlagi prostorskih normativov 

3. Študijski program magisterskega in doktorskega študija 
(specializacija). 

Programi se vrednotijo po »Merilih za oblikovanje cene 
storitev po programih podiplomskega študija, ki sta jih spre- 
jeli Raziskovalna in izobraževalna skupnost v letu 1978 kot 
skupna merila. 

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

šolskih temeljnih in delovnih organizacij - Univerzi, 
- programi obštudijske dejavnosti študentov na VTO ozi- 

roma VDO. 
VTO oziroma VDO se vsako leto medsebojno sporazumejo, 

kakšen del prihodka bodo združevali za realizacijo obeh na- 
vedenih programov. Izhodišča za sporazumevanje so sred- 
stva, združena v letu 1979 za te dejavnosti. 

5. Povrač ilo za najemnine VTO oziroma VDO, ki nimajo 
lastnih telovadnic, se vračuna po dejanskih stroških. 

6. Programi dela posebnih enot: 
- Povrač ilo za delo posebnih enot se vračuna v višini 

povrač ila v I. 1979. 
C. DOMOVI VISOKIH ŠOL: 

Enota storitve je program interesnih dejavnosti, ki vključu- 
jejo: 

a) materialne stroške: 
- 16% sredstev amortizacije pod b) za investicijsko vzdrže- 

vanje starih objektov, ki so bili zgrajeni do leta 1977 
- 4% od sredstev amortizacije Študentskega centra v Ljub- 

ljani za vzdrževanje objekta telovadnice v Ljubljani 
- 7« od sredstev amortizacije Študentskih domov v Mari- 

boru za vzdrževanje objekta telovadnice v Mariboru. 
b) amortizacijo. 
- osnovnih sredstev po minimalnih zakonskih stopnjah na 

dan 31. decembra. 
Varianta: amortizacija se vračuna po minimalnih zakonskih 

stopnjah na podlagi prostorskih normativov. 
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ENOTNE OSNOVE STANDARDOV IN 

NORMATIVOV 

za opravljanje vzgojno 

dejavnosti v obdobju 1981-1985 v 

usmerjenem izobraževanju 

A. SREDNJE ŠOLSTVO: 
Vzgojnoizobraževalne programe srednjih šol opredeljujejo 

standardi in normativi. 
1. Standardi: 
Organizirano vzgojnoizobraževalno delo obsega v skladu z 

določ iti ZUI teoretični in praktični pouk in sicer največ  32 ur 
na teden oz. 1.200 ur na leto. 

2. Normativi: 
Vzgojnoizobraževalni program se začne izvajati, ko je vanj 

vključeno najmanj 17, v prilagojenem programu pa najmanj 6 
učencev. Izjemoma je to število lahko manjše v manjšinskem 
šolstvu. 

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

- prvi razred 17 učencev. Če sta dva oddelka prvega ra- 
zreda, mora imeti vsak po 30 učencev; od vštetega drugega 
razreda dalje se število oddelkov določ i tako, da se število 
učencev posameznega razreda deli s 35; 

- pri praktičnem pouku ročne obdelave materiala se odde- 
lek deli 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 učen- 
cev, pri praktičnem pouku pa od 6 do 8. 

V skupini je lahko tudi manj učencev, če tako določa pred- 
pis. . / 

Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost vzgojnoizobraže- 
valnega dela v okviru 42-urnega delovnega tedna: 

a) tedenska obveznost neposrednega vzgojnoizobraževal- 
nega dela pedagoških delavcev: 

- 23 ur za uč itelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteore- 
tičnih predmetov z visoko izobrazbo; 

- 30 ur za uč itelje praktičnega pouka z višjo izobrazbo; 
- 35 ur za uč itelje z višjo izobrazbo, ki organizirajo proiz- 

vodno delo in delovno prakso; 
- 35 ur za laborante s srednjo izobrazbo 
b) drugi delavci: 
- knjižničarski delavec z visoko izobrazbo na 8.000 enot 

knjižničarskega gradiva; za vsakih 1.000 enot manj se upo- 
števa 0,1 delavca manj; 

- vodilni, administrativni in tehnični delavci 22% od oseb- 
nega dohodka pedagoških delavcev. 

B. DOMOVI ZA UČENCE SREDNJIH ŠOL: 
Program vzgojnoizobraževalne dejavnosti v domovih za 

učence srednjih šol opredeljujejo standardi in normativi. 
1. Standardi: 
Standrdi izhajajo iz obveznih in dogovorjenih dejavnosti v 

obsegu, ki ga predpisujejo okvirni vzgojni program, zakon in 
na podlagi zakona sprejeti izvršilni predpisi za to področ je. 

Vzgojno delo opravljajo vzgojitelji z višjo izobrazbo. 
2. Normativi: 
a) število učencev v vzgojni skupini: 30; 
b) neposredno vzgojno delo vzgojiteljev v okviru 42-urnega 

delovnega tedna: 30 ur; 
c) vodilni, administrativni in tehnični delavci: 18% neposre- 

dnega dela vzgojitelejv; 

d) dežurstvo, če ga oprevljajo vzgojitelji po programu 
doma: . 
- ob nedeljah in praznikih (od 5. do 22. ure) v domovih m 
dislociranih enotah z do 5 vzgojnih skupin 1/2 vrednosti 
neposrednega vzgojnega dela na uro z dodatkom 50%, v 
domovih in dislociranih enotah s 6 in več vzgojnih skupin 1/3 
vrednosti neposrednega vzgojnega dela na uro z dodatkom 
50%; 

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

C. VISOKO ŠOLSTVO 
Vzgojnoizobraževalne programe višjih in visokih šol ter 

umetniških akademij opredeljujejo standardi in normativi. 
1. Standardi: 
Oblike organiziranega vzgojnoizobraževalnega dela obse- 

gajo, v skladu z določ ili ZUI, teoretični in praktični pouk ter 
seminarsko delo in to največ 30 ur na teden in največ 900 ur 
na leto (predavanja, vaje in seminarji). 

2. Normativi: 
Vzgojnoizobraževalni program se začne izvajati, ko je vanj 

vključeno najmanj 30 študentov. Izjemoma je to število lahko 
manjše pri programih izjemnega nacionalnega pomena. 

Kadar je zaradi števila udeležencev izobraževanja in zaradi 
pogojev izvajanja vzgojnoizobraževalnega programa po- 
trebno vzgojnoizobraževalno delo organizirti v več skupin, 
mora biti število študentov naslednje: 

- pri predavanjih najmanj 100, v zadnji skupini pa najmanj 
66 študentov, 

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

- pri eksperimentalnih (labortorijskih) vajah najmanj 20, v 
zadnji skupini pa najmanj 10 študentov, 

- pri eksperimentalnih (laboratorijskih) vajah, kjer bo treba 
zagotoviti izvajanje posebnih varnostnih ali drugih ukrepov, 
najmanj 5 študentov v skupini. 

V skupini pa je lahko tudi manj študentov, če tako določa 
predpis. 

Normativi za obseg, vrsto in zahtevnost vzgojnoizobraže- 
valnega dela v okviru 42-urnega delovnega tedna. 

Vzgojnoizobraževalno delo opravljajo delavci z nazivi iz 
ZUI. 

a) Tedenska obveznost neposrednega vzgojnoizobraževal- 
nega dela pedagoških delavcev: 

- 11 ur za visokošolske uč itelje z doktoratom znanosti in 
asistente splošnoizobraževalnih in strokovno teoretičnih 
predmetov, ki opravljajo obvezno raziskovalno ali umetniško 
delo v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom, raziskoval- 
nim oziroma umetniškim programom in hkrati delovnim načr- 
tom visokošolske izobraževalne organizacije, 

- 16 ur za visokošolske učitelje in asistente, ki nimajo 
obveznega raziskovalnega oziroma 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 stro- 
kovne delavce (laborante) s srednjo izobrazbo. 

b) Drugi delavci: 
- en knjižničarski delavec z višjo izobrazbo ha 8.000 enot 
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knjižničarskega gradiva. Za vsakih 1.000"enot več aH manj še 
0,1 delavca več ali manj, 

- snažilka na 500 m2 č istilne površine. 
Za upravno-administrativne in pomožne tehnične delavce 

se prizna 14% od po merilih ugotavljenega osebnega do- 
hodka delavcev, navedenih pod a) in b). 

OPOMBE 

t D. DOMOVI VISOKIH ŠOL: 
Sredstva za interesne dejavnost/ v domovih višjih in visokih 

šol se oblikujejo na osnovi programov, ki jih sprejemajo Sveti 
domov po predhodni uskladitvi v Svetu Univerze, in na osnovi 
števila stanovalcev v študentskem domu ter z upoštevanjem 
dodatnih stroškov. 

/ 

« 

f 
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* 
OPOMBE 

» 
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