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KOMENTAR 

Zavoda SR Slovenije za 

planiranje k osnutkom samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov SIS 

družbenih dejavnosti za 

SPLOŠNE PRIPOMBE 
Republiške samoupravne interesne skupnosti družbe- 

nih dejavnosti so predložile v objavo dve vrsti planskih 
aktov za naslednje srednjeročno obdobje: 

1. samoupravne sporazume o temeljih planov, ki jih 
skupščine posredujejo delavcem in občanom v temeljnih 
organizacijah in krajevnih skupnostih v razpravo in 

2. samoupravne sporazume o usklajevanju planov in 
druge samoupravne sporazume planske narave o usklaje- 
vanju, ki jih sprejemajo v občinskih samoupravnih interes- 
nih skupnostih v okviru republiške samoupravne interesne 
skupnosti. Z njimi urejajo odnose v skupnih nalogah, v 
solidarnosti, vzajemnosti in druge skupne naloge, za 
katere se opredelijo. 

Priprava vseh planskih aktov za naslednje srednjeročno 
obdobje je potekala v normativnih okvirih, ki so oprede- 
ljeni z zakonom o planiranju in s področnimi zakoni o 
posameznih dejavnostih. Sočasno pa je potekala razprava 
o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih 
dejavnostih, katere velik del je bil posvečen prav planira- 
nju v družbenih dejavnostih. Izhajajoč iz sklepov in stališč, 
ki jih je sprejela skupščina v razpravi o razvoju svobodne 
menjave dela bi morali v samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih dejavnosti svoje plane za naslednje sred- 
njeročno obdobje v veliko večji meri utemeljiti na dolgroč- 
nih planih razvoja dejavnosti. Družbene dejavnosti v tem 
času pripravljajo dolgoročne plane in o njih na skupščinah 
tudi razpravljajo, vendar še niso sprejeti, predvsem pa ni 
mogoče reči ali so tudi usklajeni s celotno razvojno kon- 
cepcijo Slovenije do leta 2000. Zato lahko kot prvo neu- 
sklajenost ali vsaj kot prvo potrebo po dodatnem usklaje- 
vanju opredelimo zahtevo, da bi morali sedanji planski akti 
izhajati iz dolgoročnih opredelitev razvoja. Ce pa že izha- 
jajo iz dolgoročnih opredelitev potem morajo v spremnih 
dokumentih to tudi jasno nakazati ne pa, da izhajajo 
praktično samo iz sedanjega stanja. 

Eden bistvenih elementov sporazumevanja - normativi 
in standardi - še niso povsod pripravljeni, čeprav so nji- 
hove spremembe napovedane. Zato tudi vrednotenje 
posameznih nalog še nima dokončnega značaja. V skup- 
nem znesku pa izračuni po novih normativih in standardih 
ne bi smeli presegati že planiranega obsega živega dela in 
/ aH sredstev. 

Z začetkom srednjeročnega obdobja 1981-1985 je bilo 
spremenjenih mnogo predpisov, za celo srednjeročno 
obdobje pa lahko rečemo, da se je normativna ureditev 
zadovoljevanja skupnih potreb v družbenih dejavnostih 
ustalila. Zato sedanji osnutki samoupravnih sporazumov 
računajo kot da ne bo sprememb v obsegu z zakonom 
določenih pravic na posameznih področjih in da ne bo 
prenosa nalog med posameznimi področji. Tako v glav- 
nem s predloženimi planskimi akti ni predvidenih večjih 
sprememb v vsebini in bi v resnici ti samopravni spora- 
zumi morali pomeniti predvsem konkretizacijo razvojne 
politike. 

Tudi na področju združevanja sredstev v republiških 
samoupravnih interesnih skupnostih ne predvidevajo 
sprememb v virih ali v osnovah pa tudi v načinu tako, da so 
predloženi osnutki samoupravnih sporazumov v tem 
pogledu enaki kot je sedanja ureditev. 

V družbenih dejavnostih je bilo v obdobju od leta 1981 
do leta 1985 vseskozi poudarjeno, da se morajo prestruk- 
turirati, tako da bi v tem obdobju že prešli v novo kvaliteto 
in tudi se lahko uskladili z omejenimi materialnimi možno- 
stmi. Vendar je proces prestrukturiranja v družbenih 
dejavnostih potekal počasi, istočasno pa je bilo sproženih 
tudi nekaj programskih novosti, ki so vsaka zase pomenile 
povečevanje potrebnega obsega sredstev. Ker materialnih 
možnosti za takšno povečevanje obsega programov ni 
bilo, in ni prišlo do opuščanja tistih programov, ki bi se 
lahko prenesli v neposredno menjavo ali celo v osebno 
porabo, so se v družbenih dejavnostih nakopičili nekateri 
problemi, ki jih bo potrebno rešiti deloma že v letošnjem 
letu, deloma pa tudi v naslednjih letih. Predvsem bodo v 
naslednjih letih morale biti odpravljene največje razlike in 
zaostajanja pri osebnih dohodkih, kar bo pomenilo da 
bodo tudi sredstva za družbene dejavnosti rasla nekoliko 
hitreje kot dohodek gospodarstva v združenem delu. Izo- 
strena problematika osebnih dohodkov zahteva uskladitev 
že leto prej kot je bila predvidena z dogovorom, s tem pa 
tudi večji start in višjo raven v letošnjem letu, nižjo 
potrebno rast sredstev \/1naslednjih letih, tudi manjše 
stopnje rasti celotnega obsega potrebnih sredstev. 

Samoupravne interesne skupnosti so predložile tudi 
programe skupnih nalog, oziroma sporazume o usklajeva- 
nju planov. V njih opredeljujejo tudi solidarnost, kadar je 
to na njihovem področju sestavina dejavnosti. Solidarno- 
stni programi temeljijo na zakonu ali na zakonu temelječih 
predpisih, izjema sta le program male šole, ki je večji kot 
ustrezni predpis in zagotovljeni program zdravstva, za 
katerega je potrebno predhodno še menjati zakon o zdrav- 
stvenem varstvu. Sicer pa so vsi programi, za katere se 
združujejo sredstva po sistemu solidarnosti nekoliko večji, 
v kriterijih za dajalce sredstev pa ni bistvenih sprememb, 
tako% da še vedno pretežen del obveznosti za združevanje 
ostaja na relativno majhnem številu združevalcev. 

V predloženih osnutkih samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti ali v drugih samoupravnih sporazumih 
planskega značaja je obseg sredstev izračunan po posa- 
meznih skupnostih na podlagi istih metodoloških izho- 
dišč, vendar je medsebojno še neusklajen. Tiste skupno- 
sti, ki predlagajo samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov, ali pa so združevanje sredstev v dosedanjem obdobju 
imele urejeno preko republiških skupnosti, so predložile 
vrednost programov, katerih rast bi bila od 9,1% poprečno 
letno do 10,3%, odvisno od variante za porodniški dopust. 
Največjo letno poprečno stopnjo rasti predlagajo Razisko- 
valna skupnost Slovenije in posebne raziskovalne skupno- 
sti, s tem da v svojih samoupravnih sporazumih niti ne 
opredeljujejo potrebnih sredstev, ampak le delež sredstev 
v družbenem proizvodu. 

Večino nalog in sredstev se planira v občinskih samou- 
pravnih interesnih skupnostih. Republiške skupnosti ne 
razpolagajo z osnutki njihovih planov, zato tudi ni predlo- 
žen pregled celotnih sredstev SIS družbenih dejavnosti. 

To kar so predlagale republiške samoupravne interesne 
skupnosti kot skupne naloge vseh občinskih skupnosti je 
v sredstvih relativno zelo majhen delež, vendar tudi pri teh 
programih nekatere skupnosti močno presegajo splošne 
okvire rasti sredstev. 
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Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
predlaga 7% poprečno letno rast sredstev, kar je posledica 
predvsem uveljavitve tekoče valorizacije pokojnin s 
poprečnimi osebnimi dohodki in rasti upravičencev. 

V nadaljnjih postopkih je potrebno najprej iz metodolo- 
škega stališča razčistiti izhodišča, ki sedaj niso skladna s 
programi za leto 1985. Ker nekatere skupnosti predvide- 
vajo hitrejše odpravljanje zaostankov v osebnih dohodkih 
in tudi že v letošnjem letu, je potrebno izračune vrednosti 
programov opraviti ponovno in jih tudi zmanjšati. Med 

izobraževalno in raziskovalno skupnostjo Slovenije pa je 
treba opraviti tudi uskladitev, da ne bi prišlo do podvajanja 
obsega planiranega živega dela in s tem tudi vrednosti 
programov. Poleg vseh teh ukrepov pa bo del programov, 
planiranih s samoupravnimi sporazumi, predvsem v razi- 
skovanju, treba prenesti v neposredno menjavo, v skupno- 
sti otroškega varstva Slovenije pa predvideti postopno 
uvajanje druge variante za porodniški dopust, če bodo 
planirane naloge in sredstva v občinskih skupnostih to 
tudi omogočale. 

PROJEKCIJA SREDSTEV SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTI DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V OSNUTKIH SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV 

- cene 1984 
TABELA 1 - v milj.din 

1985 1990 

.Poprečna 
stopnja 

Skupaj rasti 
1986-1990 1986-1990 

Samoupravne interesne 

skupnosti na nivoju 

republike 

Skupnost otroškega 
varstva Slovenije 

I. varianta 

II. varianta 

III. varianta 

Izobraževalna skupnost 
Slovenije in posebne 
izobraževalne skupnosti 

Raziskovalna skupnost 
Slovenije in posebne^raz- 
iskovalne skupnosti 

4.028 

4.028 

4.028 

4.573 

6.137 

6.594 

21.726 

29.243 

31.442 

13.071 18.227 82.416 

2,6 

8,8 

10,3 

6,8 

3.606 9.911 42.557 22,4 

Kulturna skupnost 
Slovenije 2.018 2.432 11.336 3,8 

SKUPAJ 

VARIANTA I 

VARIANTA II 

VARIANTA III 

22.723 35.143 158.035 9,1 

22.723 36.707 165.552 10,1 

22.723 37.164 167.751 10,3 

Skupnost pokojninskega in 
invalidnega zavarovanja 40.843 57.421 257.962 

x) Preračunano iz predlaganih deležev v družbenem proizvodu 

Zneski so v cenah leta 1983 

7,0 
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PROJEKCIJA SREDSTEV ZA SKUPNE NALOGE OBČINSKIH SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

TABELA 2 

1985 

Skupne naloge 

Zdravstvene skupnosti 130 

Skupnosti socialnega skrbstva 38 

Skupnosti otroškega varstva 156 

Telesnokulturne skupnosti 140 

Občinske izobraževalne skupnosti 112 

1990 

429 

38 

178 

238 

133 

- cene 1984 
/ 

- v milj. din 

'Poprečna > 
stopnja 

Skupaj rasti 
1986-1990 1986-1990 

2.037 

198 

847 

1.112 

623 

27,0 

2,7 

11,2 

3,5 

Skupaj skupne naloge 576 1.016 4.817 12,0 

PRIPOMBE PO POSAMEZNIH 
SAMOUPRA VNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH 

Izobraževalna skupnost Slovenije je predložila samou- 
pravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije in samoupravni sporazum o skupnih izho- 
diščih za pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov izobraževalnih skupnosti. 

V samoupravnem sporazumu o temeljih plana Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije so opredeljene vse naloge, ki so 
že v dosedanjem srednjeročnem obdobju. Dodatna naloga 
je posodobitev učne tehnologije in opreme ter kadrovska 
obnova visokega šolstva. Sistem združevanja sredstev je 
enak kot v dosedanjem obdobju. Obe dodatni nalogi sta 
opredeljeni tudi v dogovoru o temeljih družbenga plana 
SR Slovenije s tem, da kadrovska obnova visokega šolstva 
še ni usklajena z Raziskovalno skupnostjo Slovenije. 

Največji del nalog in sredstev opredeljuje samoupravni 
sporazum o skupnih izhodiščih za pripravo samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov izobraževalne skupnosti, ki 
ima sicer spremenjen naslov, vendar enako vsebino kot 
sedanji samoupravni sporazum o usklajevanju planov. 
Materialno zahtevnejša in še neusklajena naloga na 
področju usmerjenega izobraževanja so novi programi 
visokega šolstva. Predlaga se enak sistem združevanja 
sredstev, vendar z varianto pri razmerjih glede enotne 
stopnje za PIS. Na vseh področjih je enako kot prej s tem 
da je tudi tu materialno zahtevnejša naloga vlaganje v 
opremo. 

V sedanjih izhodiščih ni investicij, ki jih investitorji ali 
drugi sofinancerji predlagajo. V nadaljevanju bo Izobraže- 
valna skupnost Slovenije morala predložiti program 
izgradnje in usposobitve zavodov za usposabljanje. Sele 
takšen program je lahko osnova za odločanje o njegovem 
sprejemu. 

Raziskovalna Slovenije je predložila osnutek samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Raziskovalne 
skupnosti Slovenije in posebnih raziskovalnih skupnosti. 

Vsebinska novost je usposobitev 2000 raziskovalcev do 
leta 1990. Poleg tega je v sporazumu opredeljen tudi ostali 

del programa, ki je enak kot v sedanjem obdobju. Materi- 
alno in programsko planirane naloge še niso medsebojno 
usklajene, saj osnutek sporazuma predvideva samo širje- 
nje dejavnosti, ne pa tudi transformacijo ali opuščanje 
obstoječih. Poleg tega je vsaj za program usposabljanja v 
nadaljnjem potrebno doseči tudi uskalditev z Izobraže- 
valno skupnostjo Slovenije in s tem potrebno zmanjšanje 
sredstev pri eni ali drugi skupnosti. Tudi v posebnih izo- 
braževalnih skupnostih prehajajo na novo vsebino. Skupni 
razvojni projekti naj bi bili sofinancirani iz združenih sred- 
stev, vendar je obseg sofinanciranja planiran še previsoko. 
Ravno pri teh projektih bi namreč morala svobodna 
menjava biti pretežni vir sredstev. Sporazumi so predlagali 
enako financiranje enote za odkrivanje in raziskovnje 
surovin splošnega pomena, ki pa bi morala v večji meri 
postati predmet programov tekoče dejavnosti pri njihovi 
eksploataciji. 

Kulturna skupnost Slovenije je predložila samoupravni 
sporazum o temeljih plana, ki je v materialnem pogledu 
usklajen z razvojnimi možnostmi. Vendar je iz programa 
za zdaj še izključeno plačevanje investicijskega vzdrževa- 
nja, čeprav je njegova vrednost minimalna, po drugi strani 
pa je največji izpad programskih nalog naložbeni pro- 
gram. Kulturna skupnost Slovenije računa na dodatne, 
predvsem pa na usklajene vire, ki bi zagotovili možnost 
financiranja programa investicij v kulturni dejavnosti. 
Navedene so investicije in njihova vrednost, vendar niso 
zajete v sredstvih, opredeljenih s predloženim osnutkom 
sporazuma. Kulturna skupnost bi zaradi odnosov z občin- 
skimi kulturnimi skupnostmi morala predložiti tudi samou- 
pravni sporazum o usklajevanju planov občinskih kultur- 
nih skupnosti in Kulturne skupnosti Slovenije. S tem bi 
omogočila samoupravno urejanje odnosov med kultur- 
nimi skupnostmi in zagotovila enako obravnavo tistim 
kulturnim inštitucijam, ki jih plačujejo tako občinske kot 
Kulturna skupnost Slovenije, laže pa bi tudi uskladila 
program investicij. 
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Skupnost otroškega varstva je predložila samoupravni 
sporazum o usklajevanju planov kjer predlaga, da bi se v 
občinskih skupnostih s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov drugače uredilo vprašanje porodniškega dopu- 
sta in nadomestila za ta čas. V obravnavo so dane tri 
variante porodniškega dopusta oziroma dopusta za nego 
in varstvo otrok, pri čemer pomeni: 

I. varianta nespremenjen obseg (246 dni porodniškega 
dopusta); 

II. in III. varianta pa podaljša porodniški dopust na 365 
dni s tem, da bi bilo po 2. varianti nadomestilo OD ( v 2. 
delu dopusta) 75%, po tretji varianti pa vseskozi 100 od- 
stotno. 

II. in III: varianta predvidevata tudi širitev kroga upravi- 
čencev do porodnega nadomestila oziroma do družbene 
pomoči za nego in varstvo otrok kmeticam, študentkam, 
učenkam v usmerjenem izobraževanju in iskalkam zapo- 
slitve. 

V obrazložitvi je sicer predvideno fleksibilno urejanje 
tega vprašanja, vendar to ni vnešeno v samo besedilo 
sporazuma, oziroma ni papovedano s kakšnim aktom bo 
ta fleksibilnost urejena Tudi zaradi velikega povečanja 
potrebnih sredstev pri varianti II in lil je potrebno že 
predhodno ugotoviti na kakšen način bi se ta fleksibilnost 
lahko izrazila tako z vidika dolžine trajanja, kot tudi z 
vidika višine nadomestila. 

V okviru nalog, za katere se na solidarnostni način 
združujejo sredstva, se posebej povečuje program male 
šole. Takšen program kot je predlagan ni usklajen s Skle- 
pom o sprejemu vsebine priprave otrok za osnovno šolo, 
(Uradni list S RS štev. 22/81) in je vprašljiv tudi z vidika 
obsega, ker predstavlja povprečno dvourno vzgojno 
obveznost na teden. 

Novost samoupravnega sporazuma je tudi način združe- 
vanja sredstev, kjer se predvideva, da bi se prispevna 
stopnja za uresničitev skupnega programa vključila v pri- 
spevno stopnjo občinskih skupnosti, istočasno pa bi se s 
tehničnim predpisom zagotovilo odvajanje teh sredstev na 
republiško skupnost. S tem načinom bi eliminirali eno 
prispevno stopnjo za družbeno varstvo otrok (dosedaj so 
tri) in dosegli, da bi v temeljnih organizacijah sprejemali le 
en sporazum o temeljih plana otroškega varstva. 

Skupnost socialnega skrbstva v sporazumu o usklaje- 
vanju planov predlaga, da se zadržijo enake naloge in v 
približno enakem obsegu kot so bile v tekočem srednje- 
ročnem obdobju: tudi politika socialnega skrbstva se 
bistveno ne menja. 

Skupnost socialnega varstva v samoupravnem spora- 
zumu o skupnih Izhodiščih in usklajevanju programov za 
zagotavljanje socialne varnosti predlaga več odgovorno- 
sti delavcev v organizacijah združenega dela ter delovnih 
ljudi in občanov v krajevnih skupnostih pri oblikovanju in 
izvajanju socialne politike. Na področju družbenega var- 
stva otrok in mladine vse skupnosti nosilke skrbi za to 
populacijo ne samo Skupnost otroškega varstva. Poseben 
poudarek daje tudi funkciji šole in izobraževalni skupnosti 
ter štipendijski politiki. Na področju družbene skrbi in 
pomoči družini daje prednost družinam z otroki in predlo- 
gom za zagotovitev ugodnejših pogojev za pridobitev 
osnovnega standarda pri pridobivanju stanovanja in 
ustvarjanju družine. Na stanovanjskem področju podpira 
pobudo za subvencioniranje podstanarin, reševanju spe- 
cifičnih stanovanjskih vprašanj Romov, ohranitev sklada 
za gradnjo domov za upokojence ter za zbiranje namen- 

skih sredstev za adaptacije in dograditev organizacij za 
usposabljanje otrok in mladine z motnjami v razvoju. 

Na področju družbenega varstva invalidov bolj poudarja 
preventivni vidik ter naloge v zvezi z usposabljanjem in 
zaposlovanjem invalidov. 

V samoupravnem sporazumu so predložena tudi skupna 
načela za določanje nadomestil osebnega dohodka v času 
odsotnosti z dela tako, da se osnova tekoče valorizira, 
medtem ko so druga načela ostala enaka kot dosedaj. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji je predložila osnutek samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana skupnosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 
1986-1990. Samoupravni sporazum o temeljih plana 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 vsebuje osnovne ele- 
mente, ki opredeljujejo skupne naloge in cilje razvoja 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V samoupravnem sporazumu so predvidena potrebna 
sredstva, ki zagotavljajo od leta 1986 tekočo valorizacijo 
pokojnin v skladu z rastjo poprečnih osebnih dohodkov. 
V predvidenih sredstvih zaenkrat še niso vključena 
potrebna sredstva za realizacijo 25. člena zakona o teme- 
ljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja (Ur. list SFRJ št. 23/82), ki predvideva valorizacijo 
pokojninske osnove. Uresničevanje te naloge pa bi 
seveda zahtevalo znatno povečanje sredstev skupnosti. 

Ker je bil samoupravni sporazum pripravljen že v 
začetku letošnjega leta, so vsi zneski v sporazumu prika- 
zani v cenah iz leta 1983 in zato neprimerljivi z ostalimi 
kvantifikacijami in jih bo potrebno še uskladiti. 

Zdravstvena skupnost Slovenije je predložila samou- 
pravni sporazum o usklajevanju planov zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji. 

Novost v tem sporazumu je opredelitev solidarnosti. 
Pogoj za uveljavitev opredeljene solidarnosti je spre- 
memba zakona o zdravstvenem varstvu, ki bo moral na 
novo opredeliti vsebino zagotovljenega programa. Obseg 
sredstev, ki jih bo potrebno solidarno združevati za zago- 
tovljeni program se bo povečala za 12 procentov. Kriteriji 
pa bodo povzročili spremembe v dosedanjih razmerjih 
med občinami. Vsebina programa skupnih nalog se 
bistveno ne spreminja. Stopnja rasti sredstev za posa- 
mezne naloge so med seboj bolj ali manj usklajene na 
ravni rasti sredstev 3,5% povprečno letno razen za delo 
strokovne službe Zdravstvene skupnosti Slovenije, kjer 
znaša stopnja rasti od leta 1985 na leto 1986 110%, v 
naslednjih letih pa rastejo po stopnji 3,5% poprečno letno. 

Telesnokultuma skupnost Slovenije je predložila 
osnutek samoupravnega sporazuma o skupnih nalogah 
telesnokulturnih skupnosti občin SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. Osnutek predvideva dve ključni 
nalogi: vzpodbujanje nadaljnjega razmaha možnosti za 
rekreativno dejavnost in uveljavljanje prednostnih progra- 
mov vrhunskega športa. Za ti dve nalogi namenja 65% 
vseh sredstev. Predlog predvideva 48% porast sredstev v 
prvem letu novega planskega obdobja, sicer pa za celo 
obdobje 12,3 poprečno letno rast. Med občinskimi skup- 
nostmi bi morali poleg navedenih nalog uskladiti tudi 
druge zadeve, predvsem pa v spremljajočih aktih razmejiti 
strokovno delo zvez za telesno kulturo in Telesnokulturne 
skupnosti Slovenije. 
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IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST 
SLOVENIJE 

DiLOVNO^^ADIV^ZA^AMOUPRAVNI SPORAZUM " 

o skupnih izhodiščih za oblikovanje samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti 

za obdobje 1986-1990 

Uporabniki in izvajalci, združeni v občinskih izobraževal- 
nih skupnostih, v posebnih izobraževalnih skupnostih v Izo- 
braževalni skupnosti Slovenije na podlagi 26. člena zakona 
o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževa- 
nja (Uradni list SRS, št. 1/80) 

sklepamo 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SKUPNIH IZHODIŠČIH ZA 
OBLIKOVANJE SAMOUPRAVNIH 
SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV 
IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI ZA 
OBDOBJE 1986-1990 

1. člen 
Z namenom, da bi uskladili vsebinske in razvojne usmeritve 

na področju vzgoje in izobraževanja in omogočili skladen 
gospodarski in družbeni razvoj posameznih področij združe- 
nega dela, območij in občin, bomo uporabniki in izvajalci, 
združeni v občinskih izobraževalnih skupnostih in posebnih 
izobraževalnih skupnostih, v postopku priprave samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov za obdobje 198&-1990 v 
Izobraževalni skupnosti Slovenije uskladili zlasti: 
- način uresničevanja solidarnosti v osnovnem izobraže- 

vanju, 
- način uresničevanja vzajemnosti za izgradnjo osnovno- 

šolskega prostora v osnovnem izobraževanju, 
- obseg skupnih nalog občinskih izobraževalnih skupnosti 

in način njihovega uresničevanja, 
- obseg usmerjenega izobraževanja po posameznih usme- 

ritvah, 
- standarde in normative za opravljanje vzgojnoizobraže- 

valnih storitev, 
- razmestitev izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov 

usmerjenga izobraževanja, 
- merila za izračun višine povračil za vzgojnoizobraževalne 

storitve, 
- obseg skupnih nalog posebnih izobraževalnih skupnosti 

in način njihovega uresničevanja, 
- način združevanja sredstev za izvajanje nalog na 

področju usmerjenega izobraževanja. 

I. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 

2. člen 
Za uresničevanje z zakonom določenega obveznega 

obsega osnovnega izobraževanja v občinah, ki po svojih 
dohodkovnih možnostih tega ne morejo zagotoviti, bodo 
delovni ljudje in občani v SR Sloveniji solidarno združevali 
sredstva za uresničevanje zagotovljenega programa. 

Solidarnost se bo uresničevala preko občinskih izobraže- 
valnih skupnosti v Izobraževalni skupnosti Sloveniji. 

3. člen 
Osnova za opredelitev obsega solidarnosti so: 
- obseg zagotovljenega programa v občinski izobraževalni 

skupnosti, 
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-• višina sredstev za bruto osebne dohodke v posamezni 
občini, 

— kriteriji upravičenosti do sredstev solidarnosti. 

4. člen 
Obseg in vrednost zagotovljenega programa, ki je osnova 

za določitev obsega solidarnostnih sredstev, se za posa- 
mezno občinsko izobraževalno skupnost ugotovi na osnovi 
enotnih osnov standardov in normativov za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalnih dejavnosti določenih z zakonom, in meril za 
vrednotenje zagotovljenega programa, ki so priloga tega spo- 
razuma. 

5. člen 
Solidarnostna sredstva prispevajo delovni ljudje in občani v 

tistih občinskih izobraževalnih skupnostih, v katerih po enotni 
prispevni stopnji združijo več srestev, kot je potrebnih za 
izvedbo njihovega zagotovljenega programa. 

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

6. člen 
Solidarnostna sredstva prejmejo občinske izobraževalne 

skupnosti: 
a) občin, ki so po zakonu manj razvite, in sicer celotno 

razliko med zneskom sredstev, zbranih po enotni povprečni 
prispevni stopnji, in vrednostjo njihovega zagotovljenega pro- 
grama; 

b) občin, ki imajo nerazvite krajevne skupnosti (po zakonu), 
in sicer le razliko med zneskom sredstev, zbranih po enotni 
povprečni prispevni stopnji, in vrednostjo njihovega zagoto- 
vljenega programa, znižano za 10%; 

c) občin, ki imajo nerazvite obmejne krajevne skupnosti, in 
sicer le razliko med zneskom sredstev, zbranih po enotni 
povprečni prispevni stopnji, in vrednostjo njihovega zagoto- 
vljenega programa, znižano za 5%; 

č) ostalih občin, ki so glede na določbe 5. člena upravičene 
do solidarnostnih sredstev, in sicer le razliko med zneskom 
sredstev, zbranih po enotni poprečni prispevni stopnji, in 
vrednostjo njihovega zagotovljenega programa, znižano za 
25%. 

Ne glede na določbe prejšnjega, odstavka, občinska izobra- 
ževalna skupnost ni upravičena do solidarnostnih sredstev, 
če: 

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

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

7. člen 
Solidarnostna sredstva se združujejo v višini razlike med 

znekom sredstev, združenih po enotni prispevni stopnji, in 
zneskom sredstev, potrebnih za izvedbo njihovega zagoto- 
vljenega programa, zmanjšanim za obseg sredstev, ugotovlje- 
nih po kriterijih iz 6. člena. 

8. člen 
Obseg solidarnostnega združevanja sredstev mora omogo- 

čiti uresničevanje zagotovljenega programa ob pogoju, da 
upravičenci do solidarnostnih sredstev prevzemajo za uresni- 
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čevanje zagotovljenega programa najmanj enake obveznosti 
kot udeleženci, ki prispevajo sredstva za solidarnost. 

9. člen 
Delovni ljudje in občani, ki prispevajo sredstva solidarnosti, 

bodo ta sredstva združevali prek občinskih izobraževalnih 
skupnostih v Izobraževalnih skupnosti Slovenije v skladu z 
letnimi planskimi dokumenti, 

Z dinamiko združevanja sredstev bodo občinske izobraže- 
valne skupnosti zagotovile, da bo v posameznem letu planiran 
obseg solidarnosti v celoti uresničen. 

10. člen 
Z letnim obračunom se medsebojne pravice in obveznosti iz 

naslova solidarnostni dokončno poračunajo in upoštevajo v 
naslednjem letu. 

11. člen 
Občinske izobraževalne skupnosti bodo v svojih samou- 

pravnih sporazumih o temeljih plana opredelile obveznost 
vzajemnega združevanja sredstev za investicije v osnovnošol- 
ski prostor na manj razvitih območjih, kot jih opredeljuje 
zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji, v obsegu, ki omogoča izgradnjo 2000m2 nove 
površine letno. 
Delovni ljudje in občani, združeni v občinskih izobraževalnih 

skupnostih, bodo sredstva za obveznosti iz prejšnjega 
odstavka združevali v Izobraževalni skupnosti Slovenije nepo- 
vratno, po enotni prispevni stopnji iz bruto osebnega do- 
hodka. 

12. člen 
Občinske izobraževalne skupnosti bodo v samoupravnih 

sporazumih o temeljih planov opredelile obveznosti združeva- 
nja sredstev za naloge, ki so skupnega pomena za celotno 
področje vzgoje in osnovnega izobraževanja: 

- strokovne in raziskovalne naloge, pomembne za 
področje osnovnega izobraževanja, 

- vzgojnoizobraževalna dejavnost strokovnih društev, nji- 
hovih zvez in družbenih organizacij, ki s svojo dejavnostjo 
dopolnjujejo osnovnošolsko izobraževanje, 

- sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska, 
- subvencioniranje izdaj učbenikov za učence osnovnih 

šol s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom, za koli- 
kor so le-ti zaradi nizke naklade višji od stroškov izdaj učbeni- 
kov za osnovne šole, 
- postopen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih 

šolah v občinah, ki so upravičene od solidarnostnih sredstev, 
in sicer največ do 10% oddelkov v letu 1990, 

- sofinanciranje razvojno-inovacijskih in hospitacijskih 
dejavnosti osnovnih šol. 

Uporabniki, združeni v občinskih izobraževalnih skupno- 
stih, bodo v Izobraževalni skupnosti Slovenije za navedene 
naloge združevali sredstva po enotni prispevni stopnji iz bruto 
osebnega dohodka. 

II. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE 

13. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni 

skupnosti Slovenije uskladile obseg izvajanja vzgojnoizobra- 
ževalnih programov usmerjenega izobraževanja na osnovi: 

- tekočih in razvojnih kadrovskih potreb družbe, 
- demografskih možnosti v SR Sloveniji, 
- materialnih možnosti združenega dela. 
Srednjeročni obseg izvajanja vzgojnoizobraževalnih pro- 

gramov posameznih usmeritev bodo posebne izobraževalne 
skupnosti uskladile v Izobraževalni skupnosti Slovenije in v 
svojih samoupravnih sporazumih o temeljih plana opredelile 
število na novo vpisanih udeležencev izobraževanja po usme- 
ritvah in letih. 

14. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni 

Skupnosti Slovenije uskladile standarde in normative za opra- 
vljanje vzgojnoizobraževalnega dela tako, da bodo določile 
njihove enotne osnove. 

Uskladitev standardov in normativov za opravljanje vzgoj- 
noizobraževalne dejavnosti je pogoj za: 

- zagotovitev ustrezne kvalitete izvedbe programov vzgoj- 
noizobraževalnih storitev, 

- zagotovitev izenačenih pogojev izobraževanja za udele- 
žence, 

- zagotovitev izenačitve pogojev dela. 

15. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo razmestitev izvaja- 

nja vzgojnoizobraževalnih programov uskladile v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije na osnovi družbenega dogovora o 
načelih in merilih za razmeščanje izvajanja vzgojnoizobraže- 
valnih programov usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji. 

V svojih samoupravnih sporazumih o temeljih plana pa 
bodo določila vzgojnoizobraževalne organizacije, ki bodo 
izvajale posamezne vzgojnoizobraževalne programe oziroma 
smeri. 

16. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni 

skupnosti Slovenije uskladile merila za ugotavljanje višine 
povračila za opravljanje programa storitev, ki bodo morala v 
skladu z materialnimi možnostmi združenega dela prioritetno 
zagotoviti: 

- ustrezno vrednotenje dela, potrebnega za izvajanje 
vzgojnoizobraževalne dejavnosti v skladu z enotnimi osno- 
vami standardov in normativov ter specifičnimi zahtevami 
posameznih programov, 

- ustrezno višino sredstev za kritje materialnih stroškov, ki 
jih terja izvajanje posameznih programov, v skladu s stan- 
dardi in normativi, 

- ustrezno višino sredstev za kritje amortizacijskih stro- 
škov, povezanih z izvajanjem vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov. 

Tako usklajena merila so sestavni del samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti. 

17. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni 

skupnosti Slovenije glede na materialne možnosti združe- 
nega dela uskladile programe posodobitve učne tehnologije 
in opreme vzgojnoizobraževalnih organizacij ter na tej osnovi 
opredelile obseg in dinamiko združevanja sredstev pri- 
spevkov. 

18. člen 
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni 

skupnosti Slovenije uskladile obseg nalog skupnega pomena 
za usmerjeno izobraževanje, ki bodo opredeljene v samou- 
pravnih sporazumih o temeljih plana izobraževalne skupnosti 
Slovenije. V svojih samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov pa bodo posebne izobraževalne skupnosti opredelile 
obseg združevanja sredstev za uresničevanje teh nalog. 

V postopku usklajevanja bodo posebne izobraževalne 
skupnosti v skladu z materialnimi možnostmi združenega 
dela določile obseg in prioriteto posameznim nalogam v 
okviru naslednjih sjclepov: 

- vzgojnoizobraževalni programi naravoslovno-matema- 
tične usmeritve in usmeritve osebnih storitev, 

- programi podiplomskega izobraževanja in specializacij 
za potrebe kadrovske reprodukcije usmerjenega izobraže- 
vanja, 

- raziskovalno in razvojno delo v zvezi s proučevanjem 
skupnih razvojnih problemov usmerjenega izobraževanja, 

- računalništvo in informatika v visokošolskem izobraže- 
valnem sistemu, 

- knjižnična in informacijsko-dokumentacijska dejavnost, 
ki jo bodo izvajale Narodna univerzitetna knjižnica, Centralna 
tehnična knjižnica in Univerzitetna knjižnica Maribor, knjiž- 
nica Medicinske fakultete ter Osrednja družboslovna knjiž- 
nica pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 

-*■ dejavnost študentskih domov, 
- sofinanciranje izdaje učbenikov za usmerjeno izobraže- 

vanje, 
- nezgodno in invalidsko zavarovanje učencev na proiz- 

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

19. člen 
Uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih bodo 

združevali sredstva za uresničevanje programov na področju 
usmerjenega izobraževanja po prispevni stopnji iz dohodka 
na osnovi dohodka. 

Način združevanja sredstev: 

I. Varianta: 
Po enotni prispevni stopnji bomo združevali sredstva za 

40% vrednosti usklajenega obsega vseh vzgojno-izobraževal- 
nih programov, po diferenciranih stopnjah po posebnih izo- 
braževalnih skupnostih pa za 60% vrednosti teh programov. 

Opomba 1: 
V predloženem gradivu je upoštevana veljavna organizacija 

posebnih izobraževalnih skupnosti, predpostavljamo pa, da 
bo do priprave predlogov planskih dokumentov naloga prene- 
šena v katero izmed posebnih izobraževalnih skupnosti. 

II. Varianta: 
S sredstvi, združenimi na osnovi diferenciranih prispevnih 

stopenj bomo uporabniki v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih združevali sredstva za uresničevanje matičnih vzgojno- 
izobraževalnih programov, hkrati pa prispevali drugim poseb- 
nim izobraževalnim skupnostim sredstva za uresničevanje 
vseh tistih vzgojno-izobraževalnih programov v obsegu, ki jih 
potrebujemo in se izvajajo v drugih posebnih izobraževalnih 
skupnosti. 

20. člen 
Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo skupščine naj- 

manj 33 občinskih izobraževalnih skupnosti, skupščine naj- 
manj 10 posebnih izobraževalnih skupnosti in skupščina Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije. 

Sklep o sprejemu samoupravnega sporazuma sporoči 
vsaka udeleženka Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

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

K sporazumu lahko pristopi vsaka izobraževalna skupnost, 
ki ni udeležena pri njegovi sklenitvi. 

Načini združevanja sredstev za usmerjeno 
izobraževanje 

Osnutek dogovora o temeljih plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 še nadalje predvideva združevanje sred- 
stev za usmerjeno izobraževanje iz dohodka na osnovi 
dohodka, uporabniki in izvajalci pa se morajo dogovoriti o 
načinu združevanja sredstev. Ta namreč bistveno vpliva na 
uresničevanje odnosov v svobodni menjavi dela, saj oprede- 
ljuje položaj uporabnikov in medsebojne odnose med poseb- 
nimi izobraževalnimi skupnostmi. 

V obravnavo sta z osnutkom samoupravnega sporazuma o 
skupnih izhodiščih za pripravo samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov izobraževalnih skupnosti predloženi dve vari- 
anti, kot možni načini združevanja sredstev: 

I. Kot prva varianta je ponujen v tem srednjeročnem 
obdobju uveljavljen sistem, po katerem je prispevna stopnja 
po posebnih izobraževalnih skupnostih seštevek enotne pri- 
spevne stopnje za 40% vrednosti vseh vzgojno-izobraževalnih 
programov, in diferencirane prispevne stopnje za 60% vred- 
nosti matičnih vzgojno-izobraževalnih programov. 

Veljaven sistem temelji na dejstvu, da uporabniki, vključeni 
v posebno izobraževalno skupnost, potrebujejo poleg kadrov, 
ki se izobražujejo v tej skupnosti, tudi kadre, ki se izobražu- 
jejo po vzgojno-izobraževalnih programih drugih posebnih 
izobraževalnih skupnosti. Za določanje razmerja 40:60 so bili 
kot osnova uporabljeni podatki o razmestitvi delavcev s stro- 
kovno izobrazbo po skupinah poklicev in dejavnosti. Po 
podatkih ankete Minimum kazalcev (Zavod SRS za planiranje) 
je bilo razmerje med zaposlenimi s poklici, ki se izobražujejo v * 
matični posebni izobraževalni skupnosti, in s poklici, ki se 
izobražujejo v drugih posebnih izobraževalnih skupnostih, 
poprečno za SR Slovenijo 60:40. 

II. V drugi varianti predložen sistem združevanja sredstev 
temelji na mnogih zahtevah uporabnikov, da je treba z nači- 
nom združevanja sredstev za uresničevanje vzgojno-izobraže- 
valnih programov oblikovati taka razmerja, da bo obveznost 
temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne skup- 
nosti v večji meri odvisna od zadovoljevanja lastnih kadrov- 
skih potreb. 

Izhodišča, na katerih temelji II. varianta so, da uporabniki, 
združeni v posebni izobraževalni skupnosti, združujejo sred- 
stva za uresničevanje matičnih vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov, hkrati pa zagotavljajo tudi sredstva za uresničevanje 
vseh tistih vzgojno-izobraževalnih programov v drugih poseb- 
nih izobraževalnih skupnostih, ki jih potrebujejo, tako da 
prispevajo: 

- matični posebni izobraževalni skupnosti sredstva za 
kritje vrednosti matičnih vzgojno-izobraževalnih programov 
za vzgojno-izobraževalne potrebe, ki jih zadovoljujejo v 
matični posebni izobraževalni skupnosti; 
- drugim posebnim izobraževalnim skupnostim sredstva 

za kritje vrednosti dela vzgojno-izobraževalnih programov za 
vzgojno-izobraževalne potrebe, ki jih zadovoljujejo v drugih 
posebnih izobraževalnih skupnostih v odvisnosti od deleža 
zaposlenih s poklici, ki se izobražujejo v drugih posebnih 
izobraževalnih skupnostih. 

Na ta način prispevek uporabnikov v posebnih izobraževal- 
nih skupostih ni več odvisen od poprečne strukture zaposle- 
nih v SRS, ki je bila osnova za določitev razmerja 40:60, 
temveč temelji na strukturi zaposlenih v organizacijah upo- 
rabnikov, združenih v določeni posebni izobraževalni skup- 
nosti. 

Prispevek je tudi neposredno odvisen od vrednosti vzgojno- 
izobraževalnih programov, s katerimi uporabniki v posebnih 
izobraževalnih skupnostih zadovoljijo svoje potrebe, in ni več 
izpeljan iz 40% deleža vrednosti vseh vzgojno-izobraževalnih 
programov, kot je bilo to pri določitvi enotne prispevne stop- 
nje za 40% vrednosti vzgojno-izobraževalnih programov. 

Ocenjujemo, daje kadrovska struktura zaposlenih primerna 
osnova za določitev prispevka uporabnikov, saj v veliki meri 
določa potrebe po enostavni in razširjeni reprodukciji kadrov 
za ngjmanj srednjeročno obdobje. Spremembe tehnologije, ki 
bi bistveno vplivale na spremembo strukture zaposlenih 
delavcev, se namreč odvijajo v časovnih obdobjih najmanj 
5-10 let. 

Načrtovanim kvalitetnim spremembam kadrovske strukture 
zaposlenih se prilagajata vsakoletni obseg in struktura vpisa 
učencev v posamezne programe kot tudi vzgojno-izobraže- 
valne vsebine. Na ta način so upoštevane tudi potrebe po 
razširjeni reprodukciji kadrov. 

Primerjava obremenitev uporabnikov za posamezne vari- 
ante združevanja sredstev je prikazana v tabeli 1. Posebej 
poudarjamo, da je opravljena na osnovi podatkov iz leta 1982 
in je torej le ilustracija, ne pa planska projekcija. 

V izračunih variante I. in II. so uporabljeni podatki o razme- 
stitvi delavcev s strokovno izobrazbo po skupinah poklicev in 
dejavnostih glede na navodilo o usmerjanju uporabnikov v 
PIS. Glede na to, da je 80% uporabnikov pri združevanju v 
posebne izobraževalne skupnosti ravnalo v skladu s tem 
navodilom, ocenjujemo, da je ta razmestitev kot osnova za 
določanje razmerja sprejemljiva. 

8 
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TABELA 1: PRILOGA II. 

7/6-1985 

Posebna izobraževalna skupnost: Veljavna 
stopnja 

1982 

Stopnja po 
varianti II 

4. 
5. 

6. 

1. za agroživilstvo v SRS 
2. gozdarstva v SRS 
3. za usnjarsko predelovalno 

industrijo v SRS 
za tekstilno usmeritev v SRS 
za kemijske, farmacevtske, 
gumarske in nekovinske 
usmeritve v SRS 
za lesarsko usmeritev v SRS 

7. gradbeništva Slovenije 
8. za gostinstvo in turizem v SRS 
9. za ekonomsko usmeritev 

10. tiska in papirja v SRS 
11. za elektrotehniško in 

računalniško usmeritev v SRS 
za metalurško in kovinarsko 
usmeritev 
prometa in zvez v SRS 
IS za rudarsko in geološko 
usmeritev v SRS 

15. za zdravstveno usmeritev v SRS 
16. za pedagoško usmeritev v SRS 
17. za družboslovno usmeritev v SRS 
18. za kulturo 
19. ISS 

12. 

13. 
14. 

1,48 
i.idv 

0,82 
0,97 

1,06 
1,00 
1,27 
1,75 
1,46 
0,80 

1,68 

1,39 
0,96 

1,10 
2,90 
2,05 
2,02 
2,80 
0,20 

1,47 
1,23 

0,63 
0,89 

0,93 
0,82 
1,85 
1,63 
1,35 
0,60 

1,39 

0,92 
0,80 

1,06 
4,57 
3,84 
1,51 
6,35 
0,20 

Ocena variant: 
I.: V tem srednjeročnem obdobju uveljavljen sistem združe- 

vanja sredstev, je pomenil glede na prejšnjega (enotna pri- 
spevna stopnja) bistven premik, saj je omogočil vsaj delno 
realizacijo načel svobodne menjave dela. Pokazale pa so se 
tudi pomanjkljivosti, ki so predvsem v tem, da je višina obvez- 
nosti za združevanje sredstev v veliki meri odvisna od 
dohodka kot prispevne osnove in od razmerja zaposlenih, ki 
temelji na poprečju za vse dejavnosti. V okviru sredstev, ki se 
združujejo po enotni prispevni stopnji prihaja do precejšnjega 
prelivanja sredstev med posebnimi izobraževalnimi skupno- 
stmi, ki je v pretežni meri posledica razmerja med ustvarjenim 
dohodkom uporabnikov in vrednostjo vzgojnoizobraževalnih 
programov v posebnih izobaževalnih skupnosti, v manjši meri 
pa posledica zadovoljevanja kadrovskih potreb. 

II.: Ena od najpomembnejših prednosti sistema združeva- 
nja sredstev po II. varianti v primerjavi s I. varianto bi bila 
gotovo ta, aa prispevek uporabnikov v posebnih izobraževal- 
nih skupnostih v večji meri kot doslej odraža potrebe po 
enostavni in razširjeni reprodukciji kadrov. Specifičen odraz 
teh potreb je ob vsakoletnem usmerjanju vpisa višina povra- 
čila za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov. Merilo za 
združevanje sredstev je kadrovska struktura zaposlenih po 
posebnih izobraževalnih skupnostih in ob upoštevanju 
obsega vpisa vrednost vzgojno-izobraževalnih programov, ki 
se izvajajo v njih. S tem pa je preseženo sedanje stanje. II. 
varianta združevanja sredstev pomeni nadaljnje oddaljevanje 
od proračunskega zagotavljanja sredstev in večjo uveljavitev 
načel svobodne menjave dela. 

Ob takem načinu zagotavljanja sredstev torej uporabniki v 
posebnih izobraževalnih skupnostih združujejo sredstva za 
svoje programe skladno z odstotnim deležem pri njih zaposle- 
nih s poklici, za katere ti programi izobražujejo. Glede na 
odstotni delež pri njih zaposlenih s poklici, za katere se 
vzgojno-izobraževalni program izvaja v drugih skupnostih, 
prispevajo tudi sredstva za njihovo uresničevanje. Tako ne 
prihaja več do neutemeljenega prelivanja sredstev, temveč 
gre za zagotavljanje sredstev za izobraževanje vseh potrebnih 
kadrov. 

S planskega stališča sta uresničljivi obe varianti, vendar 
kaže poudariti, da bi bilo posebno za II., nujno ponovno 
posneti v združenem delu poklicno strukturo delavcev, vsaj 
po stanju 31. 12. 1984, saj so zadnji podatki po minimumu 
kazalcev - kadrovski del, na razpolago iz leta 1978. 

PREDLOG VPISA 
UtENCEV IK ŠTUDENTOV V 1, LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(REDNO IZOBRAŽEVANJE) 
-I 1- 

I S r e d n J e Šole I Visoke Sole 
U S K E R I T E V I   1 - 

I SkueeJ I Dele} v 1 I SkuriJ I Delež v l 

01. KMETIJSKA 

02, VETERINARSKA 

1986 
1987 

1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

03. KMETIJSKA MEHANIZACIJA 

04, ŽIVILSKA 

05, GOZDARSKA 

06. RUDARSKA 

07. GEOLOŠKA 

08. KEMIJSKA 

09. FARMACEVTSKA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 

1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 

1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

990 
1.020 
1.020 
1.080 
1.050 
5.160 

90 
90 
90 
90 
90 

450 

90 
90 

120 
90 
90 

360 
390 
360 
390 
360 

120 
120 
120 
120 
120 
600 
390 
420 
390 
450 
420 

2.070 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

450 
540 
510 
540 
510 

2.550 

90 
90 
90 
90 
90 

450 

3» 69 
3;70 
3» 74 
3r 8S 
3»B4 
3» 77 

0»34 
0;33 
0» 33 
0»32 
0»33 

0» 33 

0» 33 
0»32 
0r 33 
0»42 
0*33 
0»35 

1»34 
Ml 
1 »32 
1 #39 
1 »32 

1 y 36 

0»44 
0»43 
0»44 
0» 42 
0»43 
0»44 
1»45 
1 »52 
1 »43 
1 »60 
1»53 

1 »51 

Orli 
0»10 
0»11 
0»10 
0»11 
0»11 

1>68 
1 »96 
1»87 
1»93 
1 »87 

1 »86 

0» 33 
0»33 
0» 33 
0»32 
0.33 

0.33 

420 
440 
410 
430 
450 

2.150 

60 
60 
60 
60 
60 

300 

4»6V 
4»79 
4»64 
4»73 
4*76 
4»72 

0.67 
0»65 
0»68 
0»66 
0*63 

0»66 

60 
60 
60 
60 
60 

300 

60 
60 
60 
60 
60 

300 
40 
10 
40 
40 
40 

200 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

510 
530 
500 
520 
540 

2.600 

90 
90 
90 
90 
90 

450 

0.67 
0»65 
0,68 
0? 56 
0»63 

0.66 

0*67 
0»65 
0»68 
0» 66 
0.63 
0*66 
0»45 
0.44 

w0»45 
0*44 
0»42 

0»44 

0» 33 
0»33 
0»34 
0*33 
0.32 
0*33 

5» 69 
5*77 
5»66 
5*72 
5.71 

5*71 

1.00 
0*98 
1 »02 
0.99 
0»95 

0*99 

poročevalec 9 



PREDLOG VPISA 
UČENČEV IN ŠTUDENTOV V 1. LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1786-1990 

(REDNO IZOBRAŽEVANJE) 

USMERITEV 
ISrednje Sole I Visoke Sole 
I 1  
I Skupaj I Delež v Z I Skueaj I Delež v Z 

PREDLOG VPISA 
UČENČEV IN ŠTUDENTOV V 1. LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1984-1990 

(REDNO IZOBRAŽEVANJE) 

ISrednje Sole I Visoke Šole 
I 1  
I Skueaj I Delež v Z I Skupaj I Delež v l 

USMERITEV 

10. GUMARSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

30 
30 
30 
30 
30 

0»11 
0; 11 
0*11 
Orli 
Orli 

19. DIMNIKARSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

30 
30 
30 
30 
30 

0>11 
0» 10 
Orli 
OrlO 
Orli 

Skupaj 150 Orli SkUTilJ 150 Oill 

11. NEKOVINSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

SkUT3J 

120 
120 
120 
120 
120 

0*41 
0.43 
0r44 
0r42 
Or 43 
0r44 

20. 6E0DETSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

90 
90 
90 
90 

.90 
450 

0r33 
0,33 
0*33 
Or 32 
0*33 
0*33 

80 
80 

400 

0r89 
0»87 
0*90 
0*83 
0»ft5 
0rS8 

12. KOVINSKO-PREDELOVALNA 21. ARHITEKTURA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

5.790 
5.880 
5.790 
5.880 
5.790 

29.130 

21 »59 
21,30 
21r28 
21 »01 
21 r 21 
21r28 

910 
870 
890 
940 

4.490 

9*82 
9r91 
9r84 
9r80 
9r95 
9.87 

1986 
1987 

1989 
1990 

Skupaj 

80 
80 
80 

0r89 
0*87 
0-90 
0» 88 
0.85 

13. METALURŠKA 
1986 
1987 

1989 
1990 

Skupaj 

360 
420 
390 
450 
390 

2.010 

1 r 34 
lr52 
1 r 43 
lr60 
1»42 
lr47 

100 
100 
100 
100 
100 
500 

1 »12 
1 »09 
1 »13 
1.10 
1 r 06 
1*10 

22. VARNOST 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

100 
100 
100 
100 
100 

1»12 
lr09 
1» 13 
1.10 
1.06 

1.10 
14. ELEKTROTEHNIŠKA 

1987 
1989 
1990 

Skupaj 

2.430 
2.460 
2.460 
2-520 
2.460 

12.330 

9r06 
8*91 
9r04 
9r00 
9.01 

9r01 

930 
960 
920 
950 

1.010 

4.770 

10.38 
10.46 
10.41 
10.46 
10.60 

10.48 

23. LESARSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

990 
1.020 
1.020 
1.080 
1.020 
5.130 

3.69 
3.70 
3.74 
3.85 
3.73 
3.75 

100 
100 
100 
100 
100 

1.12 
1.09 
1.13 
1.10 
i. 06 
1.10 

15. RAČUNALNIŠKA 

16. GRADNJE 

17. ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 

1989 
1990 

Skueaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Stoti 

360 
390 
360 
390 
360 

1.860 

1.170 
1.200 
1.200 
1.200 
1.230 

6.000 

120 
150 
150 
150 
150 
720 

1.34 
1.41 
1.32 
1 >39 
1.32 
1.36 

4.36 
4.35 
4.41 
4.29 
4.51 

4.38 

0.45 
0.54 
0.55 
0.54 
0.55 
0.53 

210 
210 
210 
210 
210 

1.050 

330 
350 
320 
340 
360 

1.700 

2>34 
2.29 
2.38 
2.31 
2.2? 
2.31 

3.68 
3.81 
3.62 
3.74 
3.81 

3*74 

24. GRAFIČNA 

25. PAPIRNIŠKA 

26. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

180 
180 
180 
180 
180 
900 

90 
90 
90 
90 

450 

1.440 
1.440 
1.440 
1.440 
1.440 
7.200 

0*67 
0*65 
0*66 
0*64 
0:66 
0*66 

0*33 
0*32 
0*33 
0*22 
0*33 

0*33 

5*37 
5*22 
5*29 
5*14 
5*27 
5*26 

220 
220 
220 
220 
220 

1.100 

2*46 
2*40 
2*49 
2.42 
2.33 
2.42 

18. GRADBENA MEHANIZACIJA 27. USNJARSKO-PREDELOVALNA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

90 
90 
90 

0.33 
0.33 
0.33 
0r32 
0.33 
0.33 

1986 
1987 

1989 
1990 

Skupaj 

120 
120 
120 
120 
120 

600 

0*45 
0.43 
0*44 
0*43 
0*44 

0*44 
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PREDLOG VPISA 
UtENCEV IN ŠTUDENTOV V 1. LETNIK USNERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1984-1990 

(REDNO IZOBRAŽEVANJE) 

I S r e d n J e tole I Visoke Šole 
U S N E R I T E V 

28. OBUTVENA 

29. PRONETNA 

I SkueaJ I Delež v Z I Skupaj I Delež v Z 

1984 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

210 
210 
210 
210 
210 

1.050 

270 
270 
270 
270 
270 

1.350 

0» 78 
0,76 
0,77 
0,75 
0,77 
0>77 

1,00 
0»9? 
0,99 
0)96 
0»99 
0,99 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

100 
100 
90 

100 
110 
500 

0,33 
0,33 
0,34 
0,33 
0,32 
0,33 

1,12 
1.09 
1,02 
1 »10 
1,16 
1.10 

PREDLOG VPISA 
UČENCEV IN ŠTUDENTOV V u LETNIK USNERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(REDNO IZOBRAŽEVANJE) _! 1- 

U S N E R I T E V 
I S r e d n j e 5ole I Visoke šole 
I 1  
I Skupaj I Delež v Z I Skupaj I Delež v Z 

  Is=axarr=xrltsaa=== 

35. ZDRAVSTVENA 

36. KULTURA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1987 

1989 
1990 

750 
840 
750 
840 
750 

3.930 

270 
330 
330 
330 
330 

Skupoj 

2,79 
3,04 
2,25 
3,00 
2,74 

2,87 

1,00 
1,19 
1,21 
1,18 
1,21 

1,16 

390 
400 
390 
400 
420 

2.000 

150 
150 
140 
150 
160 

750 

4.35 
4.36 
4,41 
4,40 
4,44 

4,39 

1,67 
1.63 
i,se 
1,65 
1,69 

1,65 

37. PEDAGOŠKA 
30. ŽELEZNISKO-PRONETNA 

31. PTT-PRONETNA 

32. POHORSKA 

33. EKONOMSKA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
198? 

1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 

1989 
1990 

SkueaJ 

1986 
1987 
1989 
1990 

Skupaj 

34. GOSTINSKA IN TURIST IMA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

360 
360 
390 
390 
360 

1.960 

120 
120 
120 
120 
120 
600 

120 
120 
120 
120 
120 
600 

2.790 
3.030 
2.970 
3.000 
3.000 

14.970 

1.230 
1.260 
1.260 
1.290 
1.260 
6.300 

1,34 
1,30 
1,43 
1,39 
1,32 

1,36 

0,45 
0,43 
0,44 
0*43 
0,44 
0,44 

0,44 
0,43 
0,44 
0,42 
0,43 
0,44 

11,07 
10.98 
10,92 
10,72 
10.99 

i0»93 

4,58 
4,56 
4,63 
4,60 
4,62 
4,60 

100 
100 
100 
100 
100 

1.180 
1.210 
1.170 
1.200 
1.250 

6.010 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

1.12 
1.09 
1.13 
1.10 
1,06 
1>10 

13.17 
13.18 
13,24 
13*20 
13,23 

13,?1 

0,33 
0,33 
0,34 
0,33 
0,32 
0,33 

38. DRUŽBOSLOVNA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 

1989 
1990 

Skupaj 

39. NARAVOSLOVNO-HATEHATIMA 

40. OSEBNE STORITVE 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

SkUP3J 

1986 
1987 

1990 
Skupaj 

1.050 
1.050 
1.050 
1.050 
1.050 
5.250 

1.710 
1.710 
1.710 
1.710 
1.710 

8.580 

1.410 
1.470 
1.410 
1.560 
1.440 
7.29C 

330 
330 
330 
330 
330 

1.650 

3.91 
3,80 
3,85 
3,75 
3,85 
3,83 

6,38 
6,20 
6,28 
6,22 
6.26 

6.27 

5.26 
5,33 
5,18 
5,57 
5.27 
5,3? 

1,23 
1,19 
1,21 
1,18 
1,21 
1,21 

SKUPAJ 

SKUPAJ 

1986 
1987 
1989 
1990 

26.820 
27.600 
27.210 
27.990 
27.300 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

1.440 
1.170 
1.420 
1.450 
1.510 
7.290 

1.050 
1.080 
1.040 
1.070 
1.110 

5.350 

190 
190 
180 
190 
200 
950 

1986-1990 136.920 100,00 

8.960 
9.180 
8.840 
9.080 
9.450 

45.510 

16«07 
16.01 
16,06 
15,95 
15.98 
16.02 

11,7? 
11,76 
11.76 
11.77 
11.75 

11.76 

2,12 
2,07 
2,04 
2,09 
2,12 
2,09 

100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100,00 

100,00 

poročevalec 11 
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PREDLOG VPISA 
UČENCEV IN ŠTUDENTOV V 1. LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(IZOBRAŽEVANJE OB DELU) 
   1 1  

ISrednJe Sole I Visoke šole 
USMERITEV I—;   1    

I Skupaj 
'-I 

I Delež v 1 I Skupaj I Delež v l 

01. KMETIJSKA 

02, VETERINARSKA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skuhaj 

03. KMETIJSKA MEHANIZACIJA 

04, ŽIVILSKA 

05, GOZOARSKA 

06, RUDARSKA 

07, GEOLOŠKA 

08, KEMIJSKA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 ■ 

1986 
1987 
1988 
1999 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

150 
150 
150 
150 
150 

750 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

120 
120 
120 
120 
120 
600 

330 
360 
390 
360 
360 

1,800 

210 
. 210 

210 
240 
240 

1,110 

1,65 
1»67 
i r 66 
1 »67 
1 >66 

1 »67 

0» 33 
O»33 
0»33 
0/33 
0»33 

O; 33 

1»32 
1» 34 
1 »33 
1 >34 
1»33 
1 »33 

3»64 
4»01 
4>33 
4»01 
4» 00 
4>00 

2»31 
2» 34 
2>33 
2»34 
2»67 
2»47 

100 
100 
100 
100 
100 

500 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

20 
20 
20 
20 
20 

100 

20 
10 
20 
15 
20 

10 
10 
15 
10 
10 

150 
150 
150 
150 
150 
750 

2»54 
2>52 
2»51 
2»47 
2» 54 

2»50 

0>?6 
0»76 
0» 75 
0» 74 
O »73 
0>75 

0»5J 
0> 50 
0»50 
Or 49 
0»49 
0»50 

0»51 
0»25 
0»50 
0»37 
0»49 
0»4? 

0»25 
O»25 
0»37 
0»25 
0»24 

0»27 

3»82 
3 »79 
3»77 
3» 70 
3»68 
3» 75 

PREDLOG VPISA 
UČENCEV IN ŠTUDENTOV V 1, LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(IZOBRAŽEVANJE OB DELU) 
 1 1  

ISrednJe Sole I Visoke Sole 
I 1  
I Skupaj I Delež v l I Skupaj I Delež v 1 

USMERITEV 

10. GUMARSKA 

11, NEKOVINSKA 

12, KOVINSKO-PREDELOVALNA 

13, METALURŠKA 

14, ELEKTROTEHNIŠKA 

15. RAČUNALNIŠKA 

16, GRADNJE 

17. ZAKLJUČNA DEJAVNOST 

1986 
1987 
1988 
19*9 
1990 

SI Uf-3 j 

1986 
J 987 
1988 
198? 
1990 

Skoraj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1996 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

30 
30 
30 
30 
30 

180 
180 
180 
150 
150 
810 

2.100 
2.070 
2.070 
2.100 
2.070 

10.410 

360 
330 
360 
360 
330 

1.710 

300 
300 
300 
300 
300 

1.500 

30 
60 
60 

150 

480 
480 
450 
450 
450 

2.310 

0»33 
0>33 
0» 33 
0,33 
0> 33 

0»33 

1 »98 
2»00 
2»00 
1 >67 
1,67 
1 »86 

23,18 
23» 07 
23,00 

. 23»11 
23» 00 
23» 13 

3»97 
3>68 
4 >00 
4>01 
3»67 

3»87 

3» 31 
3»34 
3 »33 
3»34 
3;67 
3»33 

0>33 
0»67 
0»67 

0»33 

5* 30 
5» 35 
5>00 
5»02 
5» 00 
5» 13 

660 
630 
630 
690 
690 

3.300 

60 
60 
60 
60 
60 

300 

170 
170 
170 
170 
170 
850 

30 
30 
30 
60 

150 

150 
150 
150 
150 
150 
750 

16»79 
15»91 
15»85 
17»02 
16»91 
16»50 

1 »53 
1»51 
1 »51 
1 »48 
l»47v 

1 »50 

4»32 
4»29 
4»28 
4» 19 
4»17 
4»25 

0»76 
0»75 
0»74 
1,47 

0»75 

3,82 
3»79 
3,77 
3,70 
3»68 
3,75 

09. FARMACEVTSKA 18. GRADBENA MEHANIZACIJA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

60 
60 
60 
60 
60 

300 

0,66 
0,67 
0,67 
0.67 
O >67 
0,67 

50 
50 
50 
50 
50 

250 

1,27 
1,26 
1,26 
1,23 
1,22 
1,25 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

120 
120 
120 

90 
90 

540 

1,32 
1 >34 
1 >33 
1,00 
1,00 

1,20 
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    1 
PREDLOG VPISA I 

UKNCEV IN ŠTUDENTOV V 1. LETNIK USICKJENEM IZOKAiEVANJA V 08DMJJ 1986-19?« I 
(IZOBRAŽEVANJE OB DELU) j 

I S r e d n J t Sol« I V i t o k e Sole I , 1 1 
I Skupaj I tele? v I I Skufij I Delei v Z I 

USMERITEV 

PREDLOG VPISA 
llfENCEV IN ŠTUDENTOV V 1. LETNIK USNERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(IZOBRASEVArlJE OB DELU) 
-I- 

USMERITEV 
I S r e d n J e Sole I Visoke Sole 
j   1  
I Skupaj I Dele* v X I Skupaj I Delei v I 

-I- 
19. DINNIKARSI-A 

20. GEODETSKA 

21. ARHITEKTURA 

1986 
198? 
1988 
198? 
1990 

SkUPOj 

1986 
1987 

1989 
1990 

SkUPdJ 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

28. OBUTVENA 

10 
10 
10 
10 
10 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,24 
0,25 

29. PROMETNA 

30. ?C LCZNISK9-PR0NETNA 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

1986 
1987 

1989 
1990 

Skw«j 

1986 
I9S7 
1983 
1989 
199C 

Sk<JP3J 

60 
60 
60 
60 
60 

300 

840 
810 
810 
810 
840 

4.110 

660 
660 
63C 
660 
630 

3.210 

0,62 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 
0,67 

9,27 
9,03 
9,00 
9,03 
9,00 

9,13 

7,28 
7,36 
7,00 
7,36 
7,00 
7,20 

10 
10 
10 
10 
10 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,24 
0,25 

22. VARNOST 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skurjj 

40 
40 
40 
40 
40 

200 

1,02 
1,01 
1,01 
0,99 
0»98 
1,00 

31. PTT-PROHETNA 
1986 
1987 

1989 
1990 

210 
210 
210 
210 
210 

:.050 

2,31 
2,34 
2.33 
2.34 
2.33 
2,33 

?3. LESARSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

120 
120 
120 
120 
120 

600 

1.32 
1,34 
1.33 
1.34 
1»33 

1,33 

30 
30 
30 
30 
40 

160 

0,76 
0,76 
0.75 
0,74 
0,98 

0,80 

32. POMORSKA 
1986 
1987 
1988 
1989 

SkuroJ 

100 
120 
120 
120 
120 

2,54 
3,03 
3,02 
2,96 
2,94 

2,90 

33. EKONOMSKA 
24. GRAFIČNA 

1986 
1987 
198S 
1989 
1990 

Skupaj 

30 
30 
30 
30" 
30 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

0,33 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupsj 

840 
810 
840 
S*0 
810 

4.200 

9,2? 
9.36 
9,33 
9,36 
9,33 
9.33 

600 
600 
600 
600 
600 

3.000 

15,27 
15,15 
15,09 
14,80 
14,70 
15,00 

25. PAPIRNIŠKA 34. 60STINSKA IN TURISTIČNA 
1986 
1987 

1989 
1990 

Skupaj 

30 
30 
30 
30 
30 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

10 
10 
10 
10 
10 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,24 
0,25 

19S6 
1987 

1989 
1990 

540 
510 
540 
510 
570 

2.700 

5,96 
6,02 
6,00 
5,68 
6,33 

6,00 

30 
30 
30 
40 
30 

160 

0,76 
0,76 
0,75 
0,74 
0,73 

26. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKA 35. ZDRAVSTVENA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

630 
630 
630 
630 
630 

3.150 

6,95 
7,02 
7,00 
7,02 
7,00 

7,00 

100 
100 
100 
100 
100 

500 

2,54 
2,52 
2,51 
2,47 
2,45 

2,50 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

120 
120 
120 
120 
120 
600 

3,05 
3,03 
3,02 
2,96 
2,94 
3,00 

27. USNJARSKO-PREDELOVALNA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupw 

30 
30 
30 
30 
30 

150 

0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 

36. KULTURA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skupaj 

20 
20 
20 
20 
20 

100 

0,51 
0,50 
0,50 
0,49 
0,19 
0,50 
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PREDLOG VPISA 
UČENČEV IN ŠTUDENTOV V 1, LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(I70DRAŽEVANJE OB DELU) 

I S r e d n J e Sole I Visok? šole 
USMERITEV I - I   

I Sku?sJ I Delež v 1 I SkupaJ I Delež v 1 

PREDLOG VPISA 
UČENČEV IN ŠTUDENTOV V 1, LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-1990 

(IZOBRAŽEVANJE OB DELU) 
   1 1  

I S r e d n J e Sole I Visoke Sole 
USMERITEV . I ..1 —>—j  

I SkupaJ I Delež v Z I Skupaj I Delež v Z 

37. PEDAGOŠKA 

23. DRUŽBOSLOVNA 

19B6 
1987 
1983 
1989 
1990 

1986 
1987 
1^88 
1989 
1990 

Sl-ur^j 

39. NARAVOSLOVNO-MA TEMATICNA 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

150 
150 
150 
150 
150 

750 

420 
■390 
390 
360 
390 

1.950 

,1.65 
t»67 

.1*66 
1 »67 
1,66 

1.6"' 

4.63 
4»34 
4,33 
4,01 
4.33 
4,33 

620 
640 
640 
660 
640 

3.200 

eoo 
800 
800 
800 
800 

4,000 

20 
20 
20 
20 
20 

15» 78 
16,16 
16,10 
16,28 
15,69 

16,00 

20,35 
20,20 
20,12 
19,73 
19,61 
20,00 

0,51 
0,50 
0,50 
0,49 
0,49 

40. OSEBNE STORITVE 
t?§6 
1987 
1988 
1989 
1990 

Skur>3J 

SKUPAJ 
1986 
1987 

1989 
1990 

1986-1990 

9.060 
,8.970 
9.000 
8.970 
9.000 

45.000 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

3.930 
3t?60 
3.975 
4.055 
4.080 

100,00 20.000 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Skur-ij 100 0,50 

Priloga III. 

OCENA VREDNOSTI PROGRAMOV 
NA PODROČJU USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA 
V OBDOBJU 1986-1990 

V fazi priprav samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
posebnih izobraževalnih skupnosti in Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije ocenjujemo, koliko sredstev bo potrebnih za 
uresničevanje programov na področju usmerjenega izobraže- 
vanja na osnovi naslednjih izhodišč: 

- na področju srednjega izobraževanja so vrednoteni že 
sprejeti vzgojnoizobraževalni programi; niso pa upoštevane 
morebitne spremembe potrebnih sredstev, ki bi mogle v tem 
planskem obdobju nastati z uvajanjem dopolnjenih in spre- 
menjenih srednjih vzgojnoizobraževalnih programov. V izra- 
čunu planiranih sredstev srednjega šolstva so zajeti tudi pro- 
grami domov za učence; 

- na področju višjega in visokega šolstva se bodo v tem 
obdobju postopno uvajali novi vzgojnoizobraževalni pro- 
grami, ki so v primerjavi z dosedanjimi obsežnejši; ocenju- 
jemo tudi, da se bo povečal vpis študentov v proizvodno- 
tehnične usmeritve, kar bo tudi zahtevalo večja materialna 
sredstva; 

- ocena temelji na projekciji na novo vpisanih učencev in 
študentov v obdobju 1986-1990 ob upoštevanju prehajanja že 
vpisanih učencev in študentov v višje letnike, pri čemer je 
upoštevano, da se bo razmestitev učencev v programe V. 
stopnje zahtevnosti rahlo povečala; 

- vsi vzgojnoizobraževalni programi so ovrednoteni ob 
upoštevanju veljavnih enotnih osnov standardov, normativov 
in meril, čeprav se ti v organih izobraževalnih skupnosti še 
preverjajo. Tako bodo eventualne spremembe in dopolnitve 
upoštevane v naslednjih fazah priprav samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti; 

- program skupnih nalog v posebnih izobraževalnih skup- 
nostih in Izobraževalni skupnosti Slovenije je razširjen le z 
vključitvijo planiranih sredstev za izdelavo računalniške pro- 
gramske opreme. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je vsem republi- 
škim interesnim skupnostim posredoval naslednja metodolo- 
ška navodila za ovrednotenie programov: 

- osebni dohodki delavcev v družbenih dejavnostih bodo 
rastli enako kot osebni dohodki delavcev v gospodarstvu (2% 
letno). V prvih treh letih tega planskega obdobja pa se v ceno 
storitev vračuna tudi usklajevanje osebnih dohodkov izvajal- 
cev z ravnijo osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, 
tako da bi dosegli razmerje, ki je veljalo v letu 1979; 

- materialni stroški se na področju skupne porabe poveču- 
jejo z enako stopnjo kotf bruto dohodek oziroma z enako 
stopnjo rasti kot materialni stroški v gospodarstvu (3,5% pov- 
prečno letno); 

- amortizacijski stroški se obračunavajo v višini, kot jo v 
posameznih letih določa zakon; 
- vse vrednosti planiranih programov usmerjenega izobra- 

ževanja v obdobju 1986-1990 so izražene v cenah leta 1984, s 
čimer so izločeni vplivi povečevanja cen v posameznih letih; 
iz tabel je tako razvidna le realna rast sredstev za posamezne 
programe. 

Materialne možnosti v okviru družbenega proizoda, ki 
bodo v prihodnjem obdobju na razpolago za porabo na 
področju družbenih dejavnosti, še niso dokončno definirane 
in se bodo v prihodnjih mesecih še usklajevale. 

Glede na težak materialni položaj delavcev na področju 
šolstva in sklepe skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije 
glede razreševanja te problematike, v izhodišču pri vrednote- 
nju vzgojnoizobraževalnih programov ni bilo možno upošte- 
vati izhodišče o triletnem usklajevanju osebnih dohodkov na 
področju usmerjenega izobraževanja. Pri vrednotenju je bilo 
upoštevano, da se osebni dohodki delno uskladijo že v letu 
1985 (za polovico ugotovljene razlike do gospodarstva), 
nadaljnje usklajevanje izplačanih osebnih dohodkov na tem 
področju pa je predvideno v letu 1986 (v srednjih šolah in 
domovih za 7,8%, v visokem šolstvu pa za 4,9%). 

Pri vrednotenju teh programov so upoštevane tudi predvi- 
dene spremembe v obsegu dejavnosti, tako na področju sred- 
njega, kot visokega izobraževanja. Novi programi na tem 
področju bodo zahtevali letno več sredstev, od 1,4 do 3%, saj 
so po obsegu ur predavanj in vaj obsežnejši ter materialno 
zahtevnejši; pričakovati pa je tudi premik vpisa študentov v 
tehnične usmeritve, kar bo tudi vplivalo na obseg potrebnih 
sredstev. 

Pri oceni materialnih stroškov je upoštevana 3,5% realna 
rast glede na rast dohodka v gospodarstvu, ter povečanje teh 
sredstev v skladu s spremembo obsega dejavnosti. 
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Pri oceni amortizacije so upoštevane zakonske določbe, po 
katerih se bo že od leta 1987 amortizacija opreme obračuna- 
vala 100%, amortizacija nepremičnin pa se bo obračunavala 
100% od leta 1988 dalje. Že ta sprememba bo podvojila 

sredstva amortizacije, ki pa se bodo še dodatno povečevala 
zaradi predvidenega investiranja, predvsem v opremo. 

Za naloge na področju usmerjenega izobraževanja bodo 
tako v obdobju 1986-1990 potrebna naslednja sredstva: 

SREDSTVA ZA PROGRAME USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1986-90 
cene 1984 v milionih din 

Programi: 

1. Vzgojnoizobraževalni 
programi 

2. Naloge ISS 
3. Skupne naloge PIS 
4. Naloge v PIS 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

10.450* 
1.874 

576 
171 

11.659 
2.084 

631 
167 

12.542 
2.149 

679 
172 

13.515 
2.233 

745 
180 

14.191 
2.297 

757 
188 

4.903 
2.360 

771 
193 

1986- 
1990 

66.810 
11.123 
3.583 

900 

povpreč. 
letna st. 

rasti 

7,3 
4,7 
5,9 
2,5 

Skupaj programi 13.071 14.541 15.542 16.673 17.433 18.227 82.416 6,8 

Verižni indeks 100 111,2 106,9 107,3 104,6 104,6 

* predpostavlja se, da se bodo OD v letu 1985 uskladili za polovico ugotovljene razlike do gospodarstva 

Priloga IV. 

OCENA VREDNOSTI SKUPNIH PROGRAMOV 
OBČINSKIH IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI 
IN IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
V OBDOBJU 1986-1990 

I. ZAGOTOVLJENI PROGRAM IN SOLIDARNOST 
NA PODROČJU OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

Delovni ljudje in občani v občinskih izobraževalnih skupno- 
stih v SR Sloveniji, na podlagi samoupravnega sporazuma o 
usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti zagotavljajo 
vsem šoloobveznim otrokom obvezno šolanje najmanj v 
obsegu zagotovljenega programa in sicer v skladu z Zakonom 
o osnovni šoli ter enotnimi osnovami standardov, normativov 
in meril za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, 
dogovorjenimi v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

Za uresničevanje zagotovljenega programa v občinah, ki po 
svojih dohodkovnih možnostih same ne morejo zagotoviti 
dovolj sredstev, delovni ljudje in občani v drugih občinah 
solidarno združujejo sredstva v Izobraževalni skupnosti Slo- 
venije. 

Osnovo za določitev obsega solidarnosti predstavljajo: 
- obseg zagotovljenega programa OIS, določen na podlagi 

enotnih osnov standardov, normativov in meril dogovorjenih 
v Izobraževalni skupnosti Slovenije; 

- višina sredstev za bruto osebne dohodke v posamezni 
občini in 

- kriteriji upravičenosti do sredstev solidarnosti, dogovor- 
jeni s samoupravnim dogovorom o usklajevanju planov izo- 
braževalnih skupnosti. 

V letu 1986 bo znašala (tabela 1): 
- vrednost zagotovljenega programa vseh OIS: 14.525.557 

tisoč din 
- višina realiziranega BOD-a vseh OIS za obdobje septem- 

ber 83 - september 84: 321.563.190 tisoč din 
- povprečna obračunska stopnja za pokritje zagotovljenega 

programa vseh OIS: 4,521 

- s povprečno stopnjo pokrije svoj zagotovljeni program 29 
OIS, 38 OIS pa ne; 

- s povprečno stopnjo nepokriti del zagotovljenega pro- 
grama znaša 1.666.253 tisoč din 

- zaradi upoštevanja izločenih kriterijev prejemnikov soli- 
darnosti (7. in 8. člen osnutka sporazuma) mora 32 OIS za 
pokritje lastnega programa združiti 650.504. tisoč din, 

s prispevno stopnjo, ki je višja od povprečne obračunske 
(4,52) 

1. povprečna stopnja za izračun prispevka za solidarnost ni primerljiva s 
prispevno stopnjo, ki jo v OIS prispevajo delavci za osnovno izobraiavan|e. Ker 
|e izpeljana Iz BOD preteklega obdobja je ustrezno viija od stopnje, ki bi 
temeljila na oceni BOD tekočega leta. 

poročevalec 

- za solidarnost je zato potrebno združiti le razliko, v višini 
1,015.649 tisoč din 
po poprečni stopnji 4,13. * 

V tabeli 1a je za leto 1986 izračun obveznosti do pokritja 
zagotovljenega programa bolj razdelan, iz te tabele je raz- 
vidno 

- da za solidarnost prispeva 43 OIS 
- da solidarnost prejema 18 OIS 
- da sredstev solidarnosti ne prispeva oz. ne dobi 6 OIS 

Svoj zagotovljeni program z veliko nižjo stopnjo od pov- 
prečne (4,52) pokritje 12 občinskih izobraževalnih skupnosti 
(Celje, Hrastnik, Izola, Jesenice, Kamnik, Kranj, Ljubljana, 
Maribor, Radovljica, Trbovlje, Tržič, Vrhnika), zato pokrivajo 
vso razliko do skupne prispevne stopnje za solidarnost (4,13). 

Na primer, Ljubljana pokrije svoj zagotovljeni program že s 
stopnjo 3,09, zato prispeva razliko do 4,13 za solidarnost. 

Ostalih 31 občinskih izobraževalnih skupnosti pa sicer ne 
pokrije svojega zagotovljenega programa v celoti s stopnjo 
4,52, vendar se dopolnjujejo same in sicer glede na kriterije, ki 
jih omejujejo. S tem se prepreči nepotrebno prelivanje sred- 
stev preko Izobraževalne skupnosti zopet nazaj v občine. 

20 občinskih izobraževalnih skupnosti (Ajdovščina, Cer- 
knica, Dravograd, Grosuplje, Idrija, Ilirska Bistrica, Krško, 
Litija, Logatec, Metlika, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, 
Ribnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Konjice, Škofja 
Loka, Velenje, Zagorje) pokrivajo celotno razliko same ali 
zaradi tega, ker imajo večji DP na prebivalca kot 80% ali pa 
pokrivajo manj kot 10% zagotovljenega programa. V treh 
občinskih izobraževalnih skupnostih (Grosuplje, Litija in Slo- 
venj Gradec) zberejo po enotni povprečni stopnji premalo 
sredstev za izvedbo zagotovljenega programa, družbeni pro- 
izvod na prebivalca znaša manj kot 80% povprečnega proiz- 
voda na prebivalca, vendar morajo pokriti vso razliko do 25% 
sredstev nepokritega dela zagotovljenega programa. 

Povprečna stopnja OIS te skupine je zelo visoka: 5,46. 
12 občinskih izobraževalnih skupnosti (Brežice, Črnomelj, 

Gornja Radgona, Laško, Mozirje, Murska Sobota, Ptuj, Radlje, 
Sevnica, Slovenska Bistrica, Tolmin, Trebnje) z enotno pri- 
spevno stopnjo ne zberejo dovolj sredstev za izvedbo zagoto- 
vljenega programa. Po kriterijih samoupravnega sporazuma 
so upravičene do dela solidarnostnih sredstev, ostali del pa 
pokrivajo same. Njihova povprečna prispevna stopnja je kljub 
delu sredstev, ki jih pridobijo prek sistema solidarnosti še 
vedno visoka: 5,05. 

Solidarnostna sredstva prejema 18 občinskih izobraževal- 
nih skupnosti, od tega jih 12 prejema le del sredstev za 
pokritje programa; le 6 občinskih izobraževalnih skupnosti - 
po zakonu manj razvite (Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, 
Šentjur, Šmarje) pa prejema vso razliko sredstev, ki jih ne 
morejo zbrati po enotni stopnji, kar tudi pomeni, da te OIS 
same zberejo sredstva za zagotovljeni program samo do 
višine enotne stopnje 4,52. 
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6 občinskih izobraževalnih skupnosti (Domžale, Kočevje, 
Koper, Piran, Ravne, Žalec) zberejo sredstva za izvedbo zago- 
tovljenega programa po nižji stopnji od povprečne, vendar je 
njihova stopnja še vedno višja od skupne stopnje tistih občin- 
skih izobraževalnih skupnosti, ki z njo krijejo lasten zagoto- 
vljeni program in še solidarnost (4,13). Povprečna stopnja te 
zadnje skupine OIS znaša 4.40. 

VARIANTNI PREDLOG Zavoda SRS za družbeno planiranje 
(Tabela 1b za leto 1986) 

V osnovi je ta predlog izpeljanka obstoječega sistema soli- 
darnosti na področju osnovnega izobraževanja. Po predla- 
gani varianti se namreč vse pravice in obveznosti iz naslova 
solidarnosti ugotovijo na osnovi sedanjega sistema,, nato pa 
se ugotovi višina obveznosti tistih OIS, ki solidarnostna sred- 
stva prispevajo, na sledeč način: 

Ugotovi se delež vrednosti zagotovljenega programa posa- 
mezne OIS (dajalke) v celotni vrednosti zagotovljenega pro- 
grama vseh OIS, ki za solidarnost prispevajo; na osnovi tako 
ugotovljenih deležev prispevajo posamezne OIS potrebni zne- 
sek za solidarnost. 

Po tem predlogu solidarnost ni več v funkciji višine bruto 
mase za osebne dohodke delavcev v posamezni občini, tem- 
več v funkciji obsega zagotovljenega programa določene OIS, 
ki solidarnostno združuje sredstva. 

Primerjave obveznosti posameznih dajalk solidarnostnih 
sredstev so razvidne iz tabele 1 b, medtem ko je višina prejetih 
sredstev solidarnosti v posamezni OIS enaka kot v tabeli 1 oz. 
1a. 

VARIANTNI PREDLOG (Konferenca delegacij OIS Gorenj- 
ske regije) 

Že v dosedanjih razpravah je bilo s strani konference dele- 
gacij OIS Gorenjske regije predloženo, da se v obdobju 
1986-1990 sistem solidarnosti vzpostavi na popolnoma novih 
osnovah. Najpomembnejša je ta, da bi se sredstva za vse 
oblike solidarnosti, ki so uveljavljene v samoupravnih interes- 
nih skupnostih družbenih dejavnosti, združevalo na osnovi 
skupne (zbirne) prispevne stopnje; o deležih, ki jih posa- 
mezne samoupravne interesne skupnosti potrebujejo za izva- 
janje zagotovljenih programov pa bi se dogovorile s samou- 
pravnim sporazumom o usklajevanju planov. 

Ob tem naj bi se na Osnovi ekonomskih kriterijev (n. pr. 
družbeni proizvod na prebivalca) rangirale občine v tri kate- 
gorije: bolj, povprečno in manj razvite, s čimer bi bilo načelno 
tudi opredeljeno, v katerih občinah so solidarnostna sredstva 
združujejo in katere ta sredstva prejemajo. Odločitev o upo- 
rabi vseh sredstev za solidarnost je stvar občine, njihovega 
dogovora in potreb po hitrejšem ali počasnejšem razvoju 
posameznih področjih dejavnosti. 

Na osnovi predloga gorenjskih občin v Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije ni mogoče oceniti kako bi bila razporejena 
obveznost združevanja sredstev za solidarnost na področju 
osnovnega izobraževanja in zato tudi ni možno narediti pri- 

merjave z veljavnim sistemom. Kaže pa to varianto ob nadalj- 
njih pripravah planskih dokumentov tudi v okviru republiških 
planskih organov temeljito proučiti in jo oceniti z ustavnih 
vidikov. 

II. PROGRAM SKUPNIH NALOG OBČINSKIH 
IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI IN IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Občinske izobraževalne skupnosti bodo v samoupravnem 
sporazumu o temeljih planov opredelile obveznosti združeva- 
nja sredstev za naloge, ki so skupnega pomena za celotno 
področje vzgoje in osnovnega izobraževanja. 

- Strokovne in raziskovalne naloge, pomembne za 
področje osnovnega izobraževanja (raziskovalni projekt: 
Nekatere psihološke lastnosti in šolska uspešnost učencev 
OŠ ,s prilagojenim programom in dr.). 

- Vzgojnoizobraževalno dejavnost strokovnih društev, nji- 
hovih zvez in družbenih organizacij, ki s svojo dejavnostjo 
dopolnjujejo osnovnošolsko izobraževanje (Zveza prijateljev 
mladine Slovenije, Festival Kurirček, Zveza organizacij teh- 
nične kulture Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije in Repu- 
bliški center šolskih športnih društev). 

- Sofinanciranje mladinskega periodičnega in pedago- 
škega tiska (Ciciban, Pionirski list, Pionir, Kurirček, Otrok in 
družina, Tabor, Tim, Prosvetni delavec). 
- Subvencioniranje izdaj učbenikov za učence osnovnih 

šol s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom, za koli- 
kor so le-ti zaradi naklade višji od stroškov izdaj učbenikov za 
osnovne šole. 
- Postopen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih 

šolah v občinah, ki so upravičene do solidarnostnih sredstev 
in sicer največ do 10% oddelkov v letu 1990. 

- Sofinanciranje razvojno-inovacijske in hospitacijske 
dejavnosti osnovni šoli. 

Pri izračunu planskih vrednosti programa skupnih nalog 
občinskih izobraževalnih skpnosti in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije je kot izhodišče služfla vrednost programa iz leta 
1984, povečana vsako leto planskega obdobja za 3,5%. 

III. PROGRAM VZAJEMNEGA ZDRUŽEVANJA SREDSTEV 
ZA INVESTICIJE V OSNOVNOŠOLSKI PROSTOR 

Občinske izobraževalne skupnosti bodo v svojih samou- 
pravnih sporazumih o temeljih plana opredelile tudi obvez- 
nost vzajemnega združevanja sredstev za investicije v osnov- 
nošolski prostor na manj razvitih območjih, manj razvitih 
geografskih območjih in manj razvitih obmejnih območjih in 
sicer v obsegu, ki omogoča izgradnjo 2.000 m2 nove površine 
letno. 

Kot izhodišče za izračun vrednosti tega programa je služil 
obseg 2.000 m2 in cena m2 novogradnje iz leta 1984, s tem, da 
se vsako leto vrednost programa realno povečuje za 3,5%. 

1g poročevalec 



ZAGOTOVLJENI PROGRAM IN SOLIDARNOST 1986 
Dohodek t 4»W» Materialni stroSkit 3*52* Asortiz3ciJ.J - neomenjen* /na Isto 1984 

Tabela 1 dne: 29/04-1985 
v 000 din 

OBčINA 
ŠIFRA IN NAZIV 

t REALIZIRANI ZAGOTOVLJENI * OBSINSKI * NEPOKRIT * DP OIS 013 
BOB OBČINE PROGRAM OSN, * PRISPEVEK t DEL * POD NAD SE SF 
sept.83-sept.84 ŠOLSTVA t l ZNESEK i PROGRAMA 4 10% 80S 102 253! 

OSTALI * SREDSTVA ZA 
NEPOKRITI ! SOLIDARNOST 

PROGRAM 4 X ZNESEK 

1 AJdovSčina 
2 Breiice 
3 Celje 
4 Cerknica 
5 imoselj 
6 Doeisle 
7 Dravograd 
8 Gornja Radsona 
9 Grosuplje 

10 Hrastnik 
11 Idrija 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14 Jesenice 
15 Kasnik 
16 Kočevje 
17 Koper 
18 Kranj 
19 KrSko 
20 LaSko 
21 Lenart 
22 Lendava 
23 Litja 
24 LJubljana 
29 LJijtouar 
30 LoSatec 
31 Maribor 
32 Metlika 
33 Mozirje 
34 Murska Sobota 
33 Nova Gorica 
36 Novo Mesto 
37 0r»oS 
38 Piran 
39 Postojna 
40 Ptuj 
41 Radlje ob Dravi 
42 Radovljica 
43 Ravno H3 KoroSks« 
44 Ribnica 
15 Sevnica 
46 Seiana 
47 Slov. Gradec 
48 Slov. Bistrica 
49 Slov. Konjice 
50 Šentjur 
51 Skofj3 Loka 
52 S®arje pri JelSah 
53 Toliin 
54 Trbovlje 
55 Trebnje 
56 Tržič ' 
57 Velenje 
58 Vrhnika 
59 ZaSorie 
60 Jalec 

3281464 
3090229 

11544718 
2102303 
2387137 
7901547 
1253100 
2531127 
4193989 
1863091 
2798736 
2175713 
2333583 
5402017 
5073157 
2991651 
7600158 

14121085 
4111/31 
2581827 
1631488 
2673549 
2806089 

69801023 
1965709 
1550380 

30985712 
1033436 
2007194 
7116614 
9502260 
9195146 
1652347 
2839588 
3276412 
8134991 
2201128 
5856746 
1102839 

, 1859211 
2508821 
3573479 
3175986 
4507445 
3114182 
2431183 
6290056 
3522991 
2949289 
3803886 
2221609 
2687205 
7731639 
3750122 
2862119 
4589993 

198631 
167910 
152011 
110656 
164522 
342311 

60015 
194169 
22465? 
69622 

134333 
114654 

91013 
215020 
208012 
131331 
312743 
494827 
212071 
147175 
166908 
211513 
161736 

2153604 
,111601 

84008 
1191556 

55701 
135105 
474163 
445830 
477892 
118031 
126931 
119782 
532105 
160942 
236184 
190913 
92598 

157609 
178649 
167108 
251054 
178139 
155517 
312112 
252091 
172897 
110350 
138250 
106702 
349932 
140224 
129883 
288536 

t 1.52 
4 4.52 
{ 3.92 
t 4.52 
t 1.52 
♦ 4.33 
t 1,52 
4 4.52 
t 4.52 
♦ 3.74 
i 1,52 
♦ 4.52 
t 3.90 
t 3.98 
♦ 4,10 
4 4.39 
i 1.51 
t 3.50 
t 4.52 
4 
t 
♦ 
4 
♦ 
t 

4.52 
4.52 
4.52 
1.52 
3.09 
1.52 
4.52 
3.85 
4.52 
4,52 
4.52 
1.52 

t 4.52 
t 1.52 

4.47 
4.52 
4.52 
4,52 
4.01 

t 1.34 
* 4.52 

i 4.52 
4 1.52 
4 4,52 
t 4.52 
* 4.52 
i 1,52 
* 4.52 
} 4,52 
t 2.90 
} 4.52 
* 3.97 
t 4,52 
4 3.74 
i 4,52 
t 4.38 

148322 
139678 
452011 
95024 

10789? 
342311 

• 56610 
114407 
189568 
69622 

126503 
98342 
91013 

215020 
208012 
131331 
342713 
494827 
185850 
116699 

73879 
120844 
126835 

2153604 
88850 
70077 

1191556 
46711 
90725 

321671 
129502 
415621 

74686 
126931 
148095 
36'/702 

99505 
236484 
190913 
84036 

113399 
16)521 
143555 
203737 
140761 
110025 
28431! 
159239 
133308 
110350 
100552 
106702 
349606 
140221 
129369 

'50309 * 
28262 i 

0 * 
15632 4 
56623 4 

288536 4 

3375 
80062 
35081 

0 
27830 
1631? 

0 
0 
o 
o 
o 
o 

26224 
30176 
93029 
90699 
31901 

0 
55751 
13931 

0 
8990 

44380 
152492 

16328 
62271 
73315 

0 
1687 

164103 
61437 

0 
0 

8562 
41210 
17128 
23553 
47317 
37378 
45492 
27801 
9285? 
39589 

0 
37698 

0 
' 326 

0 
514 

0 

x 
x 

t t 

t t 

t t 

0 
11463 

0 
0 

40171 
0 
0 

60615 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

.21 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 
,39 
.00 
,00 
.23 
.15 
.03 
.00 
.00 

i ,63 
4 .00 Ml! 15758 t .00 

93029 
90699 

0 
0 

55751 
0 
0 
0 

37625 
128784 

4 .00 
t .00 
4 .00 
«,04 

0 * 
0 f 

73315 
0 
0 

111192 
53390 

0 
0 
0 

28419 
0 
0 

22212 
0 

45192 ? 
0 

92852 
30944 

0 
23873 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.00 

.28 
,00 
.00 
.00 
.00 
,00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,09 
.00 
,00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

41.23 
.00 
.16 
.00 
,39 
.00 
.00 

0 
0 

■ 23990 
0 
0 
o 
o 
o 
o 

7225 
0 
0 

5316 
7981 
1410 

0 
0 

88652 
0 
0 
0 
0 
0 

724395 
0 
0 

86078 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

514? 
0 
0 

i <\ V 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

"o 
46704 

0 
4240 

0 
14511 

0 
0 

SR Slovenija * 321563190 14525557 4 4.52 12859304 4 1666253 t 4 1015649 i 1015680 

* 



Tabela 1a: ZAGOTOVLJENI PROGRAMI IN SOLIDARNOST V LETU 1986 
  v tisoč din, cene 1984 

ZAGOTOV. 
PROGRAM 

1986 

PRISPEVAJO 
ZASE PO KRI- 
TER.ENOT.ST. 

% 
PRISPEVA 
ZASE NAD 
ENOT.ST. 

% 
DAJE 

ZA 
DRUGE 

% DOBI 
0BR5M&NITEV 
BOD ZA PO- 
KRIT. VSEH OB. 

~3~ 1 2 
148.322 
139.678 
45 21011 
95.024 

107.899 
342.311 
56.640 

114.407 
189.568 
69.622 

126.503 
98.342 
91.013 

215.020 
208.042 
131.331 
342.743 
494.827 
185.850 
116.699 
73-879 

120.844 
126.835 

 L 
4,52 
4.52 
3,92 
4.52 
4.52 
4.33 
4.52 
4.52 
4.52 
3-74 
4.52 
4.52 
3.90 
3.98 
4.10 
4.39 
4.51 
3-50 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 

5 
1,53 
0,54 

0.74 
0,69 

5.06 
4.13 
5.26 
5.21 
4.33 
4.79 
5.29 
5.36 
4.13 
5.51 
5.27 
4.13 
4.13 
4.13 
4.39 
4.51 
4.13 
5.16 
5.09 
4.52 
4.52 
5.76 

4.13 

55.751 4.52 
5.42 
4.13 
5.39 
4.86 
4.85 
4.69 
5.20 

345 4.52 
4.47 
4.57 

1.AJDOVŠČINA 198.631 
2.BREŽICE 167.940 
3.CELJE . 452.011 
4. CERKNICA 110.656 
5.ČRNOMELJ 164.522 
6.DOMŽALE 342.311 
7.DRAVOGRAD 60.015 

' 8.GOR,RADGONA 194.469 
9.GROSUPLJE 224.652 

10.HRASTNIK 69.622 
11.IDRIJA 154.333 
12.ILIR.BISTRICA 114.654 
13.IZOLA 91.013 
14.JESENICE 215.020 
15.KAMNIK 208.042 
16.KOČEVJE 131.331 
17.KOPER 342.743 
18.KRANJ 494.827 
19.KRŠKO 212.074 
20.LAŠKO 147.175 
21.LENART 166.908 
22.LENDAVA 211.543 
23.LITIJA 161.736 
24.LJ.-BEŽIGRAD 
25.LJ.-CENTER 
26.LJ.-MOSTE 
27-LJ.-ŠIŠKA 
28.LJ.-VIČ 
29.LJUTOMER 144.601 88.850 
30.LOGATEC 84.008 70.077 
31.MARIBOR 1,191.556 1,191-556 
32.METLIKA 55.701 46.711 
33.MOZIRJE 135.105 90.725 
34.MUR.SOBOTA 474.163 321.671 
35.NOVA GORICA 445.830 429.502 
36.NOVO MESTO 477.892 415.621 
37.ORMOŽ 148.031 74.686 
38.PIRAN 126.931 126.931 
39.POSTOJNA 149.782 148.095 
40.PTUJ 532.105 367.702 
41.RADLJE 160.942 99.505 
42.RADOVLJICA 236.484 236.484 
43.RAVNE 190.943 190.943 
44.RIBNICA 92.598 84.036 
45.SEVNICA 157.609 113.399 
46.SEŽANA 178.649 161.521 
47.SLOV.GRADEC 167.108 143.555 
48.SLOV.BISTRICA 251.054 203.737 
49.SLOV.KONJICE 178.139 140.761 
50.ŠENTJUR 155.517 110.025 
51.ŠKOFJA LOKA 312.112 284.311 
52.ŠMARJE 252.091 159.239 
53.TOLMIN 172.897 133.308 
54.TRBOVLJE 110.350 110.350 
55.TREBNJE 138.250 100.552 
56.TRŽIČ 106.702 106.702 
57.VELENJE 349.932 349.606 
58.VRHNIKA 140.224 140.224 
59-ZAGORJE 129.883 129-369 
60.ŽALEC 288.536 288.536 
SKUPAJ: : 14,525.557 12,859.304 

2,153.604 2,153.604 3.09 

4.52 
4.52 
3-85 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.47 
4.52 
4.52 
4.52 
4.04 
4.34 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
4.52 
2,90 
4.52 
3.97 
4.52 
3.74 
4.52 
4.38 

50.309 
16.794. 

15.632 
16.452 

3-375 0,27 
19.447 0.77 
35.084 ©„S)4 

27.830 0.99 
16.312 0.75 

26.224 0.64 
14.718 0,57 

34.901 1.24 

13.931 0,90 

8.990 
6.755 

23.708 
16.328 
62.271 

1.68? 
53.211 
8.047 

8.562 
15.761 
17-128 
23-553 
25.105 
37.378 

27.801 

8.645 

13-825 

326 

514 

23.990 @r21 

0,87 
0,34 
0,33 
0,17 
0,68 

0,05 
0,65 
0,37 

0,46 
0,63 
0,48 
0,74 
0,56 
1.20 

724.395 1.04 

86.078 0,28 

5.142 0.09 

46.704 1.23 

4.240 0,16 

14.544 0,39 

11.468 

40.171 

60.615 

7.225 0.39 

5.316 0,23 
7.984 0.15 
1.410 0,03 0;- 

88.652 0,63 

15.758 
93-029 
90.699 

37 
128 

73 

,625 
,784 

111. 
53. 

192 5.17 
390 4.89 

4.13 
4.34 
4.98 

28.449 5.15 
5.00 
5.26 

212 5.08 
5.72 

492 4.52 

22 

45 

"O0 650.604 

0,44 

0,29 

0,62 

0,04 

0,02 

0,20 1,015.680 0.32 1,01b 

4.96 
,852 4,52 
,944 4.81 

4.13 
23.873 5.14 

4.13 
4.56 
4.13 
4.54 
4.38 

.b49 4.52 

18 poročevalec 
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Tabela 1b: VARIANTNI PREDLOG SOLIDARNEGA ZDRUŽEVANJA SREDSTEV OIS ZAVODA 
SRS ZA DRUŽBENO.PLANIRANJE v tisoč din, cene 1984 

\ LETO 1986 
'4 l a 

vmrzmrr 
PROGR.OIS, 
KI PRISPEV 
 1   

b&LJiZ ZK. 
PROGR.JLl 

FH1&PEVKK" 
OIS ZA 
SOLIDARN. 
 j—  

PTr.'5T0P.Zfl' 

MM? 
+ ^TTIAR 

PRISP.PO 
OBSTOJEČE!1 

fiTfiTRMN 

PRISP.ST. 
I ZA ZAG.PR.+ 
^Or.TDAflN 

INDEKS 
1 = 3:5 

i. AJDOVSKA ' 
   5 „ , 6 7 

2. 3ivwžlC3 
3. CELJE 452.011 0 ,dt flj.yyv 4,64 23.990" ... jf.-f.g  

350' ' 
4. CERKNICA 
5. ČRNOMELJ 
6, DdUŽALE 
7. DRAVOGRAD t 
8. GOR.RfDGOBA 
<3. finOSnPT.TR * 

TO. RSA-mmc 69.6 d<i ■ i^.8yy 4,43 / 4, 13  "-T79- 
11. IDRIJA 
12. ILIR. BISTRICA 
13. IZOLA 9-L. ul i 1,66 18.86u 4,6^ 5.31b 4,13 31/ 1 

14. Jesenice 215.020 3,93 39-91b 4,72 7.984 4,13 500 
15. KAMNIK 208.042 3,80 38.596 4,86 1,410 4,13 2.737 
16. KOČEVJE 
17. KOPER 
18. KRANJ 494.»27 9-05 91.915 4, Ib 88,652 4,13 1 7W ' 
19. KRŽKO 
20. T,A:-K0 
21. LENART 
22. Lr-NDAVA 
23. LITIJA 
24. LJ.-3EŽIGBAD 
25. LJ.—CENTER 
26. U ,-I'OSTE 2,153.604 39,38 399.975 3.66 724.395 4.13 55 
27. LJ.-ŠIŠKA 
23. LJ.-VIČ 
29. LJUT0II3R 

.30. LOGsMEC 
31. HARIBOR lr191.556 21.7Q 221.317 Rfi njR 11 15 2K7 
32. METLIKA 
33. tf07TP.TR 
34. MUR. SOBOTA 
35. KOVA CO RT CA. 

37. 03H0Ž 
3S. PTR1V 
39. POSTOJNA 
40. ptuj 
41. RADLJE 
42. RADOVLJICA 236.484 ' 4.32 43.877 4r 7Q R 14? h 13  .8§.3_ 
43. RAVNE 
44. RIBNICA 
45. SEVNICA 
46. SEŽANA . r a 

47. SLOVENJ GRADEC 
48. SLOV. BISTRICA 
49. SLOV. KONJICE 

■ ■ 1 1   —— 

bU. 
51. SKOPJA LOKA 
52. ŠMARJE 
53. TOIIIIN 
54. TliBOtf LJE 110.350 2,02 20.517 3,44 46.764 4,13 44 

55. TREBNJE 
56. TRZIC 1Č6.7Č2 — 19.806 4,71 4.240 4.13 467 . 
57. VELENJE 
58. VRHNIKA 140.224 2,56 26.001 4.43 14.544 4.13 17Q 

_.59. ZA&OHJE      
60. fcAiaa 

S K TJ P A J 8 5,469.455 100 1,015.680 L,015.680 

poročevalec 19 



ZAGOTOVLJENI PROGRAM IN SOLIDARNOST 1987 Tabela 2 DNI"! 29/4-1985 
Dohodek! lOrlZj Materialni stroSki! 7>1Zj AiortizaciJa - nespreienjen3 / na leto 1984 v 000 din 

OBtINA 
ŠIFRA IN NA/IV 

REALIZIRANI ZAGOTOVLJENI * 
SOD OBČINE PROGRAM OSN. * 
30Pt,83-5ept.84 SOLSTVA t 

OBČINSKI 
PRISPEVEK 

Z ZNESEK 

NEPOKRIT 
DEL 

PROGRAMA 

DP OIS OIS 
POD NAD SE 5E 
10Z 80Z 107. 25Z 

OSTALI t SREDSTVA ZA 
NEPOKRITI t SOLIDARNOST 

PROGRAM # Z ZNESEK 

1 AJdovSčina 
2 Brežice 
3 CelJe 
4 Cerknica 
5 črnoielJ 
6 Doniale 
/ Dravo3r<3d 
8 Gornja Radgona 
9 Grosuplje 

10 Hrastnik 
11 Idrija 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14 Jesenice 
15 Ksinik 
16 KosevJe 
17-Koper 
18 Kranj 
19 KrSko 
20 LaSko 
21 Lenart 
22 Lendava 
23 Litja 
24 Ljubljana 
29 LJutoaer 
30 Lodatec 
31 Maribor 
32 Metlika 
33 Morirje 
34 Murska Sobota 
35 Nova Gorica 
36 Novo Mesto 
37 0r»o! 
38 Piran 
39 Postojna 
40 PtuJ 
41 Radlje ob Dravi 
42 Radovljica 
43 Ravno na Koroške* 
44 Ribnica 
15 Sevnica 
46 Sesana 
47 Slov. Gr3d«c 
48 Slov. Bistrica 
49 Slov. Konjice 
50 Šentjur 
51 skofJa Loka 
52 Starje pri Jelšah 
53 Toliin 
54 Trbovlje 
55 Trebnje 
56 TrSif 
57 Velenje 
58 Vrhnika 
59 Zadorie 
60 Jalec 

3281464 
3090229 

11514718 
2102303 
2387137 
7901547 
1253100 
2531127 
4193989 
1863091 
2798736 
2175713 
2333583 
5402017 
5073157 
2991651 
7600458 

14121085 
4111731 
2581827 
1634488 
2673549 
2806089 

69801023 
1963709 
1550380 

30985712 
1033136 
2007194 
7116614 
9502260 
9195146 
1652117 
2839588 
3276112 
8134991 
2201428 
5856746 
4102839 
1859211 
2508821 
3573479 
3175986 
4507445 
3114182 
2431183 
6290056 
3522991 
2919289 
3803886 
2224609 
2687205 
7734639 
3750422 
2862149 
6589993 

203423 
177505 
478179 
115675 
177702 
359382 

62773 
201957 
238196 

74767 
161683 
121300 

97930 
227757 
221021 
141569 
362622 
524489 
227410 
155052 
1751/4 
221267 
169707 

2298712 
151234 
89186 

1269812 
59650 

113027 
498989 
470427 
508100 
157699 
137476 
157617 
561250 
169732 
250128 
19968V 
97105 

161713 
188766 
174759 
264222 
189346 
164480 
327561 
261471 
183571 
11/277 
147141 
115723 
381078 
148173 
141087 
303333 

* 1,79 
» 4.79 
i 4.14 
♦ 4.79 
# 1.79 
t 1.55 
t 4.79 
I 4.79 
t 4.79 
t 4.01 
t 4.79 
♦ 4.79 
t 4,20 
t 4.22 
I 4.36 
t 4.73 
♦ 4.77 
♦ 3.71 
# 4.79 
t 4.79 
I 4.79 
t 4.79 
t 4,79 
t 3.29 
t 4,79 
* 4.79 
I 4.10 

4.79 
4,79 
4.79 
4.79 
4.79 
4.79 
4.79 

f 4,79 
t 4.79 
* 4,79 
t 4.27 
t 4,54 
# 4.79 
♦ 4,79 
t 4.79 
* 4.79 

4.79 
4.79 
4.79 
4,79 
4.79 
4,79 
3.08 
4.79 
4.31 

* 4,79 
I 3.95 
4 4.79 
« 4.60 

157192 
148022 
478479 
100700 
114344 
359382 

60023 
121241 
200892 

46241 # 
29483 # 

74767 I 
134059 
104217 

97930 
227757 
221021 
141569 
362622 
524489 
196952 
123670 

78292 ♦ 
128063 t 
134412 # 

2298712 # 
94157 # 
74263 t 

1269812 ♦ 
49502 # 
96145 I 

340886 t 
155158 ♦ 
440447 t 

79117 * 
136016 « 
156942 ♦ 
389666 t 
105448 * 
250128 # 
199689 # 
89056 t 

120173 * 
171170 t 
152130 ♦ 
215907 t 
119169 < 
116597 
301294 
168751 
111271 
117277 
106559 
115723 
37048V # 
14B173 # 
137097 « 
303333 t 

0 
14975 
63358 

0 
2750 

80/16 
37304 

0 
27624 
17083 

0 t 
0 
0 
0 
0 
0 

30158 
31382 

93204 
35295 

0 
57077 
14923 

0 
10148 
46882 

158103 
15269 
67653 
78552 

1460 
675 

171584 
64284 

0 
0 

8049 t 
41540 ♦ 
17596 t 
22629 
48315 
40177 
47883 
26267 
95/20 
12300 

0 
40582 

0 
10589 

0 
3990 

» t 

97182 ♦ 

» * 

t t 

t t 

t t 

t t 

0 t 

0 
11732 

0 
0 

45588 
0 
0 

60520 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

15877 
97182 
93204 

0 
0 

57077 
0 
0 
0 

39731 
133154 

0 
0 

78552 
0 
0 

115459 
55797 

0 
0 
0 

28069 
0 
0 

21893 
0 

47883 
0 

95720 
33121 

0 
25868 

0 
0 
0 
0 
0 

i .00 
i .00 
# .23 
f .00 
♦ .00 
I .00 
# .00 
t .00 
# .00 
f .36 
♦ .00 
f .00 
# .17 
t .15 
I .01 
I .00 
♦ .00 
t .66 
t .00 
t .00 
♦ .00 
t .00 
t .00 
41.08 
# .00 
♦ .00 
i .27 
t .00 
t .00 
I .00 
* .00 
t .00 
♦ .00 
t .00 
t .00 
t .00 
t .00 
f <10 
I .00 
# .00 
t .00 
t .00 
t .00 
* .00 
♦ .00 
» .00 
♦ .00 
t .00 
t .00 
11.29 
* .00 
4 .06 
# .00 
t .42 
I .00 
t .00 

o 
o 

27113 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6797 
0 
0 

4080 
8365 

753 
0 
0 

93B84 
0 
0 
0 
o 
o 

757236 
0 
0 

85164 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

6141 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
0 

49255 
0 

1743 
0 

15934 
0 
0 

SR Slovenija 321563190 15392674 # 4.79 13650372 t 1742302 # 1056427 ♦ 1056465 
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ZAGOTOVLJENI PROGRAM 
Dohodek? 15r62r H3to 

SOLIDARNOST 1988 
Ini otroški! 10)827 

Tabela 3 

Atortiz-icijs - ne5r»ro«i?njcn3 / na Isto 1984 
DHL? 29/01-1985 

v 000 din 

OBSINA 
3IKRA IN NAZIV 

REALIZIRANI ZAGOTOVLJENI t 
POD 0B?INE PROGRAM OSN. t 
Sf?i>t>83-Si?r>t.84 ŠOLSTVA i 

OBČINSKI 
PRISPEVEK 

a ZNESEK 

NEPOKRIT 
DEL 

PROGRAMA 

DP 018 OIS 
POD NAD SE SE 
102 802 102 252 

OSTALI 
NEPOKRITI 

PROGRAM 

SREDSTVA ZA 
SOLIDARNOST 
2 ZNESEK 

1 Ajdov5?iri3 
2 Brežice 
3 ColJe 
4 Cerknica 
5 ^rrioisel j 
6 Domžale 
7 Dr3vodf-sd ' 
S Gornje Radgona 
9 Grosuplje 

10 Hrastnik 
11 IdriJs 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14 Jesenice 
13 Kasnik 
16 KoSevje 
17 Koper 
18 Kranj 
19 KrSko 
20 LaSko 
21 Lenart 
22 Lendava 
2i LitJa 
24 LJubljana • 
29 Ljuto».?r 
30 LoSatec 
31 M3ribor 
32 Metlika 
33 Mozirje 
34 Murska Sobota 
35 Nova Gorica 
36 Novo Mesto 
37 Qr»ož 
38 Piran 
39 Postojna 
40 Ptuj 
41 Radljo ob Dravi 
42 Radovljica 
43 Ravna n; Koroške* 
44 Ribnica 
45 Sevnica 
46 Sežana 
47 Slovi Gradiic 
48 Slov. Bistrica 
49 Slov. Konjice 
50 SentJur 
51 5kofJ3 Loka 
52 smarJe pri JelSah 
53 Tolsiri 
54 Trbovlje 
55 T rebri,ie 
56 Trsi« 
57 Velenje 
58 Vrhnika 
59 ZaSOive 
60 žaleč 

3281464 
3090229 

11511718 
2102303 

. 2387137 
7901547 
1253100 
2531127 
4193989 
1863091 
2798736 
2175713 
2333583 
5402017 
5073157 
2991651 
760C158 

14121085 
4111731 
2581827 
1634138 
2673549 
2306089 

69801023 
1965709 
15503S0 

30985712 
1033436 
2007194 
7116414 
9502260 
9195146 
1652317 
2839588 
3276442 
8134991 
2201128 
5856746 
4402839 
1859211 
2508821 . 
3573479 
3175986 
4507445 
3114182 
2434183 
6290056 
3522991 
2949289 
3803886 
2224609 
2687205 
7734639 
3750122 
2862119 
6589993 

211638 I 3,07 
11.4325 t 5.07 
506823 M.39 
123089 t 5.07 
189902 t 3.07 
392626 

67425 
4.97 
5,07 

209878 t 5.07 
250299 
79431 

169015 
127050 
103873 
239908 
.231580 
150930 

5.07 
4.26 
5.07 
5.07 
4.45 
4,44 
1.54 
5.05 

380904 t 5.01 
557139 #3.95 
245385 I 5.07 
162094 * 5.07 
183667 t 5.07 
231621 * 5;07 
177628 t 5,07 

2441117 # 3,50 
159785 t 5.07 
98071 t 5.07 

1318719 I 4.35 
60908 

152268 
523015 

5.07 
5.07 
5.07 

196734 I 5.07 
540437 
166592 
150203 

5,07 
5.07 
5.07 

166352 J 5.07 
587638 
177597 
264783 
209000 
103537 

t 5.07 
*, 5.07 
t 4?52 
t 4,75 
t 5.07 

172262 t 5.07 
197377 t 5.07 
181394 f 5.07 
276678 * 5.07 
201482 f 5,07 
174778 I 5.07 
316050 #5,07 
278173 t 5.07 
190770 # 5.07 
127830 f 3.36 
155107 t 5.07 
120562 i 4.49 
413355 t 3,07 
1565B0 } 4.17 
119133 t 5,07 
318856 t 4.84 

166370 
156675 
506323 
106587 
121028 
392626 
63532 

128328 
212635 
79131 

111896 
110309 
103873 
239903 
231580 ♦ 
150980 
380904 
557139 
208165 
130899 
82869 # 

135549 t 
112269 * 

2441117 J 
99661 ♦ 
78604 » 

1318719 
52395 

101765 
360812 

.181763 
466.194 

83/74 
143967 
166116 
412444 
111612 
264783 J 
209000 I 
94262 t 

127197 # 
181175 ♦ 
161022 * 
228527 t 
157889 
123113 
318906 
178616 
119529 
127830 
112788 
120562 
392146 t 
156580 t 
115111 * 
31R35Š I 

18268 
27650 

0 
16502 
68871 

0 
3893 

81550 
37661 

0 
27119 
16741 

0 
0 

0 0 
0 
0 
o 

36920 
31195 

100798 
96072 
35359 

0 
60124 
19467 

0 
8513 

50503 
162203 

11969 
74213 
82818 
6236 

236 
175194 

65985 
0 
0 

9325 
15065 
16202 
23372 
48151 
43595 
51365 
27141 
99562 
41241 

0 
42619 

0 
21209 

0 
4021 

0 

I 
t 
♦ 
* 
t 
♦ 
t 
t 
# 
t 
* 
t 
t 
# 
t 
I 
* 
* 
♦ 
* 
t 
i 
# 
# 
t 
} 
* 
* 
* 
t 
t 
f 
* 
t 
t 
t 
t 
I 
* 
t 
t 
* 
* 
* 
♦ 
t 
t 
t 
t 
I 
# 
t 
S 
t 
t t 

t t 

t t 

t t 

t t 

t t 

0 
9217 

0 
0 

19884 
0 
0 

60562 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 

14986 
100798 
96072 

0 
0 

60124 
0 
0 
O 

42890 
136052 

0 
0 

82818 
0 
0 

116430 
57105 

0 
0 
0 

27839 
0 
0 

20483 
0 

51365 
0 

9956? 
31702 

O 
27078 

0 
0 
0 
0 
0 

t .00 
t .00 
# .23 
t .00 
♦ .00 
t ,00 
t .00 
# .00 
# .00 
f ,3« 
# .00 
t .00 
♦ .17 
♦ .18 
t .06 
» .00 
♦ .00 
t .67 
i .00 
t .00 
♦ .00 
t .00 
t .00 
«.12 
t .00 
f .00 
♦ .27 
» .00 
t .00 
t ,00 
t .00 
t .00 
# .00 
* .00 
i .00 
* .00 
* .00 
» .10 
# .00 
J .00 
♦ .00 
f ,00 
S .00 
i .00 
# .00 
* .00 
* .00 
t .00 
♦ .00 
fl »26 
# .00 
t .13 
# .00 
f .45 
* .00 
i .00 

0 
o 

26611 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6716 
0 
0 

3979 
9751 
3069 

0 
0 

94682 
0 
0 
0 
0 
0 

782121 
0 
0 

83816 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 

5886 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 

47948 
9 

3507 
0 

16896 
0 
0 

SR Slovenija » 321563190 16289780 t 5.07 11467812 t 1821968 f # 1081967 t 1084982 



ZAGOTOVLJENI PROGRAM IN SOLIDARNOST 1989 Tabela 4 
Dohodek! 17;9Zr Hatsmlni stroški! 14;7Z» A«ortiz3ciJ3 - nespreienjena / n-3 Isto 1984 

DNE! 29/04-1985 
v 000 din 

OBčINA 
ŠIFRA IN HAZIV 

1 AJdovSSina 
2 Breiice 
3 CalJe 
4 Cerknica 
5 Sr rioaol J 
o BouJale 
7 Oravorirod 
8 Gornja Rsdžona 
9 Grosuplje 

10 Hrastnik 
11 Idrija 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14 Jesenice 
15 Katriik 
16 Kočevje 
17 Koper 
18 Kranj 
19 KrSko 
20 LaSko 
21 Lenart 
22 Lendava 
23 LitJs ■ 
24 LJubljana 
29 LJutoačr 
30 Ložatec 
31 Hsribor 
32 Metlika 
33 Mozirje 
34 Murska Sobota 
35 Nova Gorics 
36 Novo Mesto 
37 OraoS 
38 Piran 
39 Postojna 
40 PtuJ 
11 R3dlJo ob Dravi 
42 Radovljica 
13 Ravne na KoroSkoi 
44 Ribnica 
45 Sevnica 
46 Sežana 
47 Slov. Sradoc 
43 Slov. Bistrica 
49 Slov. Konjice 
50 Šentjur 
51 Skofj3 Loka 
52 SinarJe pri Jelšah 
53 Toldin 
54 Trbovlje 
55 TrobnJe 
56 TrSiS 
57 VslcriJe 
58 Vrhnika 
59 ZaSorJe 
60 Selec 

i REALIZIRANI ZAGOTOVLJENI t 
B0D OBČINE PROGRAM 0SN, t 
50Pt.83-sept.81 ŠOLSTVA t 

OBelNSKI 
PRISPEVEK 

Z ZNESEK 

3281164 
3090229 

11514718 
2102303 
2387137 
7901547 
1233100 
2531127 
4193989 
1863091 
2798736 
2175713 
2333583 
5402017 
5073157 
2991651 
7600458 

14121085 
1111731 
2581827 
1634188 
2673549 
2806089 

69801023 
1965709 
1550380 

30985712 
1033136 
2007194 
7116614 
9502260 
9195146 
1652317 
2839588 
3276412 
8134991 
2201428 
5856746 
1402939 
1859211 
2508921 
3573479 
3175986 
4507445 
3114182 
2434183 
6290056 
3522991 
2949289 
3803886 
2224609 
2687205 
7734639 
3750422 
2862149 
6589993 

218957 
188606 
515976 
127733 
195599 
400872 

70942 
215855 
259801 

82969 
172718 
131302 
106058 
243438 
238353 
158864 
390621 
575428 
250690 
165:50 
187557 
239780 
181541 

2518260 
163160 
103238 

1379988 
62232 

154141 
539270 
510432 
562902 
166711 
158182 
169890 
604134 
182815 
274974 
216179 
107413 
176073 
201927 
189835 
282546 
205926 
174758 
353755 
284865 
198027 
133902 
162898 
124834 
426107 
159922 
152606 
322421 

i 5.21 
i 5.21 
t 4.17 
♦ 5.21 
i 5.21 
♦ 5.07 
t 5.21 
t 5,21 
t 5.21 

4.45 
5.21 
5.21 
4.54 
4.51 
4.70 
5.21 
5.14 
4,07 

t 5,21 
t 5.21 

5.21 
5.21 
5,21 
3.61 
5.21 
5.21 
4.45 

♦ 5.21 
{ 5.21 
t 5,21 
} 5,21 
♦ 5.21 
i 5,21 
t 5,21 
♦ 5.19 
♦ 5.21 
t 5.21 
t 4.69 
i 4.92 
♦ 5.21 
i 5.21 

3.21 
5.21 
5.21 
5.21 
5.21 
5.21 
5.21 

t 5,21 
♦ 3,52 
t 5,21 
t 4.65 
t 5.21 
♦ 4.26 
i 5.21 
♦ 4.89 

170964 
161001 
515976 
109530 
124370 
400872 

65287 
131872 
218507 
82969 

145811 
113355 
106058 
243438 
238353 
155865 
390621 
575428 
211221 
134513 

85157 
139292 i 

NEPOKRIT 
DEL 

PROGRAMA 

146197 
2518260 

102113 
807/5 

137998« 
53842 

101575 
370776 
195068 
479067 

86087 
147943 
169890 

111694 
271974 
216179 

96865 
130710 
186178 
165169 
234838 

126821 
327712 
183548 
153658 
133902 
115902 
124834 
102975 
159922 
149118 
322421 

DP 0IS 0IS 
POD NAD SE SE 
10? 80Z 10Z 252 

423833 t 

162249 » 

47993 I 
27605 t 

0 * 
18203 # 
71229 * 

0 i 
5655 t 

83983 i 
40294 * 

0 ? 
26904 * 
17947 ♦ 

36469 
3083/ 

102400 # 
100488 t 

35346 * 
0 ? 

60747 I 

83835 
80624 

0 
180301 

68121 
0 « 
0 * 

10548 ♦ 
45363 t 
15749 t 
21366 ♦ 
47708 i 
43677 * 
47937 t 
26043 i 

101317 t 
44369 * 

0 
46996 * 

0 t 

0 » 
2999 * t t 

0 # 
0 f 

22463 ♦ t 
0 t 

8390 t * 
49569 » 

168494 * 
15361 t J * 

10239 * * * 

t t 

t t 

i t 

23132 * t t 
0 t 

3488 * * 
0 f 

OSTALI t SREDSTVA ZA 
NEPOKRITI t SOLIDARNOST 

PROGRAM ♦ Z ZNESEK 

0 
8744 

0 
0 

51669 
0 
0 

62397 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

14302 
102400 
100488 

0 
0 «.13 

60717 * .00 

.00 

.00 

.27 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.29 

.00 

.00 

.20 

.23 

.04 

.00 

.00 
,67 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

0 
0 
0 

41862 
141530 

0 
0 

80624 
0 
0 

119888 
58980 

0 
0 
0 

27756 
0 
0 

19453 I 
O * 

47937 t 
0 * 

101317 i 
34468 t 

0 
30706 

.0 
0 
0 
0 
0 

.00 

.29 
,00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,00 
.00 
.00 
.00 
.05 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,00 

♦ .00 
«.22 

.00 

.09 

.00 

.48 

.00 

.00 

0 
0 

31656 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5481 
0 
0 

4765 
12652 
2242 

0 
0 

95204 
0 
0 
0 
0 
0 

791683 
0 
0 

91160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

" 0 
o 

46567 
0 

2531 
0 

18160 
0 
0 

* 321563190 16742638 t 5.21 14865446 i 1877192 t • # 1105268 I 1105275 



ZAGOTOVLJENI PROGRAM 
Dohodek! 202; M3teri 

OBčINA 
ŠIFRA IN NAZIV 

1 AJdovSifina 
2 BreJice 
3 Celje 
4 Cerknica.' 
5 žrnoaolj 
i Domžale 
7 Dr3vo2rati 
8 GornJa RadSona 
9 Grosuplje 

10 Hrastnik 
11 Idrije 
12 Ilirska Bistrica 
13 Izola 
14 Jesenice 
15 Ka*nik 
16 Kočevje 
17 Koper 
18 Kranj 
19 KrSko 
20 LaSko 
21 Lenart 
22 Lendava 
23 Litja 
24 LJubljana 
29 Ljutoner 
30 Logatec 
31 M3rit>or 
32 Metlika 
33 Mozirje 
34 Murska Sobota 
3!) Nova Gorica 
36 Novo Mesto 
37 0r»o! 
38 Piran 
3? Postojna 
40 PtuJ 
11 todlJe ob Dravi 
42 Radovljica 
13 Ravne no KoroSkc« 
44 Ribnica 
45 Sevnica 
46 Sesana 
17 Slov, Gradec 

Slov« Bistrica 
49 Slov. Konjice 
50 Šentjur 
51 Škofjs Loka 
52 Ssarje pri JelSah 
^3 Tolnin 

4 Trbovlje 
55 Trebnje 
>6 Triič 
17 Velenje 

>3 Vrhnika 
i9 ZaSorJe 
iO ialec 

SOLIDARNOST. 1990 Tabela 5 
i stroSki! 18j7Z> AisortizaciJa - nesprsienjena / n3 leto 1984 

REALIZIRANI ZAGOTOVLJENI I 
B0D OBČINE PROGRAM 0SN. ♦ 
30Pt.83-sept.84 5DLSTVA t 

0MNSKI 
PRISPEVEK 

7. ZNESEK 

3281464 
3090229 

11514718 
2102303 
2387137 
7901547 
1253100 
2531127 
4193989 
1863091 
2798736 
2175713 
2333583 
5402017 
5073157 
2991651 
7600158 

14121085 
1111731 
2581827 
1631188 
2673549 
2806089 

69801023 
1965709 
1550330 

30985712 ' 
1033436 
2007191 
7116614 
9502260 
9195146 
1652317 
2839588 
3276142 
8134991 
2201128 
5856746 
4102839 
1859211 
2508821 
3573479 
31759*6 
4507445 
3114182 
2434183 
6290056 
3522991 
2919289 
3803886 
2221609- 
26S7205 
7734639 
3750122 
2862119 
6589993 

5.34 
5.34 

220139 t 
189334 I 
525921 t 4.56 
131986 f 5,34 
202453 
408576 

72319 
216943 
263998 
84274 

174216 

5.34 
5.17 
5,34 
5,34 
5.34 
4,52 
5.34 

135452 I 5,34 
108093 5 4.63 
216580 
242992 
162066 
399907 
595134 
258801 
168656 
191197 t 5.34 
246237 f 5.34 
185245 t 5,34 

2589838 »3.71 
147868 t 5,34 

4,56 
4,79 
5,34 
5,26 
4.21 
5,34 
5,34 

111274 
1426580 

61928 
158629 
545985 
523595 
583632 
149890 
167702 
174761 

5.34 
1.60 
5.34 

t 5,34 
5.34 
5.34 
5.34 
5,34 
5.34 
5.33 

618186 t 5.34 
186221 i 5,34 

i 4.84 
t 5.05 

283495 
222233 
109579 » 5.34 
179433 I 5,34 
206126 * 5.34 
195046 J 5,34 
288049 

" 213553 
176677 

t 5.34 
i 5,34 
* 5.34 

364740 t 5,34 
290564 t 5.34 
201801 t 5,34 
138418 * 3.64 
167214 f 5,34 

t 4.78 
i 3,34 
* 4,35 
i 5.34 
t 5.05 

128466 
429912 
163063 
158717 
332972 

223959 
84274 

149453 
116183 
108093 
246580 
212992 
159754 
399907 
595134 
219566 
137870 
87282 

142/68 
119815 

2589838 
104969 
82790 

1126580 
55185 

107184 
380027 
507421 
491021 

88235 
151634 
171764 
434409 i 
117554 » 
283495 I 
222233 * 
99282 t 

133971 * 
190824 t 
169598 * 
240698 * 
166297 
129985 
335889 
188128 
157492 
138418 
118794 
128466 
413030 * 
163063 t 
152839 * 
332972 * 

NEPOKRIT 
DEL 

PROGRAMA 

175230 * 
165013 t 
525921 t 
112263 * 
127173 * 
408576 t 

66916 ♦ 
135162 * 

0 
19723 
75185 

0 
5103 

81781 
40039 

0 

19269 
0 
0 
0 

2312 
0 
0 

39235 
30786 i 

103915 
103469 

35400 
0 

62899 
28484 

0 
6743 

51445 
165958 

16171 
92611 
81655 
16068 

0 
183777 
68665 

0 i 

DP 0IS 0IS 
POD NAD SE SE 
102 802 102 25 

44909 * 
24816 t 

26763 t 

0 
10297 
45712 
15302 
25448 
47351' 
17256 
46692 
28851 

102436 
41312 

0 i 
48120 * 

0 
16882 

0 
■ 5878 

0 

* * 

t t 

OSTALI 
NEPOKRITI 

PROGRAM 

DNE! 29/04-1985 
v 000 din 

* SREDSTVA ZA 
l SOLIDARNOST ' 
» X ZNESEK 

0 * 
5833 

0 
0 

54919 
0 
0 

60087 
0 
0 
0 
0 
0 
O f 
0 
0 
0 
0 
0 

13920 
103915 
103469 i 

0 ♦ 
0 

62899 
0 
0 
0 

13514 
138659 

0 
0 

81655 
0 
0 

121958 
59354 

0 
0 
0 

27744 
0 
0 

18546 
0 

46692 
0 

102436 
31222 

0 
31699 

0 
0 

.00 

.00 

.30 
,00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
,34 
.00 
.00 
.23 
,30 
.07 
.00 
,00 
,65 
.00 
.00 
.00 
,00 

* .00 
f 1.15 
* .00 
* ,00 

.26 

.00 

.00 

.00 

.00 
,00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.02 
.00 
,00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

51.22 
* 
* 
t 

0 i 
0 i 
0 t> 

.00 

.08 

.00 
,51 
.00 

0 
0 

34750 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6353 
0 
0 

5391 
16260 

3602 
0 
0 

91928 
0 
0 
0 
0 
0 

803410 
0 
0 

80873 
0 
0 

■ 0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

1230 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
o 

46445 
0 

2177 
0 

19165 
0 
0 

>R Slovenija 321563190 17169630 t 5.34 15257309 t 1912321 ♦ 2111521 t 1111584 



SKUPNE NALOGE 1986-1990 

a 
*- 

realiziran: 
BOD OBČINE 1986 1987 1988 

laoeia 0 

1989 1990 

v 000 din 

r 
  1. AJDOVŠČINA . 1.281.46A 1 .186 1.228 1.271 1 .115 1.161 

2. BREŽICE l,09Q.?rocl 1 .117 1 .156 1.197 1 .219 1 .?8? 
3. CELJE 11 .544.718 4.174 4.120 4.471 4.627 4.789 

. 4(i CTRKEICA . .. ,.1,0?. 303 7fin 787 814 8.41 87? 
5. ČRNOMELJ ?.307.137 86^ 89 3 OPil Q57 oon 
6. DOMŽALE ._Z-3D-L~5J£7: P 8^7   l.nfin 3 1fi7 "5 , p y,« 

 r, „ 

7. DRAVOGRAD 1.251.100 451 469 " 485 502 520 
Š. GOR.RADGONA 2.511 .127 915 947 980 1 .015 1 .050 
9. GTiOHNPLJR . „ .... 4r191,989 1-516 1 . 569 1.6?4 1.681. 1 .740 

in. K^TN-nr 1.863.091 67 h 6Q7 7? 1 747 771 
11. IDRIJA ,„2.79?! .736 1 m? 1 nii7 1 .nRii 1 .1 P? 1 161 
12. ILIR. BISTRICA 2.175.711 787 814 841 872 901 
iS. I20LA .2.111.581 844 871 904 915 Gfi8 
14. JESENICE 5. no? m7 1 -953 2 - 0? 1 2.09? P.165 2.241 
15. KAMNIK .5. ..071..15.7 1 .814 1 .898 1 .965 P -013 P. 105 
16. KOČEVJE o QQlr651 1 nR? 1 110 1 . 159 1.119 1 .?41 
17. KOPER 7.600.458 2.748 2.844 2.941 3.046 1.151 
18. KRANJ 14.121.085 5.105 5.284 5.469 5.660 5.858 
19. KRŽKO 4.111.711 1 .486 1 .519 1 .592 1.^48 , 1 .706 
20. LA:-:KO 2.581 .827   933  966 1 .000 1 .015 1 .071 

1.634.488 591 612 611 655 678 
22. LENDAVA 2.671.549 967 1.000 . 1 .015 1.Q72. v 1 .109 

f 23, LITIJA 2.806.089 1 .014 1 .050 t ,r>87 -1 1 ?q 1 1 
24. TJ,-BEŽIGRAD 
25. LJ.—CENTER 
26. U.-KOSTB 69.801.021 25.214' P6.11R P7.03? P7.978 98 0^7 
27. U.~:5lSKA 
28. LJ.-VIČ 
29. LJUIOI.ISR 1.965.709 711 716 761 788 815 
30. lOGfATEC 1.550.180 560 5§0 600 621 641 
31. MARIBOR 30.985.712 11.202 11.594 12.000 12.420 12.^54   
32. METLIKA 1.011.416 174 187 4no inii 2i?a 
33. M07.TR.Ti? ? .nrvj , iQii 7?fi 7q1 777 805 g-n 
34. KUR. SOBOTA 7. i ifi ? 573 P.661 P.756 P.851 P. 95? 
35. NOVA GORICA 9 ..50? .?6o 1.415 3.555 1.680 1.809 1-94? 

9.195.146 3.324 1.441 1.561 3.8,15  
37. ORMOŽ 1.652.147 597 618 640 <?6? 685 
3a. ptr.W 2.819.588 1 .027 1.062, 1.100 1.118 J 1-178 
39. POSTOJNA 1.276A421 1 .184 1.226 1 .269 1 .311 
40. PTUJ 8.114.991 2.941 1.044 1:150.  1.261 1.175 
41. RADLJE 2.201 .428 796 824 851 882   „ ,91.3 
42. RADOVLJICA 5.856.746 2.117 2.191 2.268 2.148 2.410 
43. RAVNE 4.402.819 1 .592 1 .647 1 .705 1.765. ,1.8,27., - 
44. RIBNICA i.859.211 672 6Q6 720  __2iL5_—-  77,.J   —_____ 
45. SEVNTCA 2.508.821 907 919 97? J „006   .1 .041 1     
46. SEŽANA 1-571.479 1 .?9? 1 . 337 1 .38U 1 43? , 1 -4,32  ' 

flTl75.986 1 .148 1 .188 1 .P10 1 P73 i,.ai£—  m 1 
~48^ŠL0vi" BISTRICA 

$97 SLOV. KONJICE 
4.507,445 
3 1 1ii 18? 

1 .6?9 
1 1 ?fi 

,1,1.687 
1 1fi5 

1.746   
1 ?nfi 

. 1,807 — 
1 „248 , 

1-1J70— 
.U2.92  

' 50. oEuiMUR 
r 51. ČKOFJA LOKA 

2.414.181 
f; ?cm rmfi 

880 
p .?7H 

911 
? -154 

943 
P.416 

mzr 
,? .521   

,„i..oi'n 
?.6oq ... ... 

52. Sll/^RJE ^ RPP QQ1 1 ?7ll 1 .118 1.164 ' 1 4i? ,J.,4ft1 , ..... 
$3. TOLMIN P QilQ ?R9 1 .066 1 . 1fl4 1114? 1 18? 1. 2,2,4 _ 
54. TRBOVLJS 1 175^ 1 .4?3 1 .471 1.5P5 „1,578  -  —_—i 
55. TREBNJE ?,??4n6nq . .ao^L  81? fifip aa?   -923—  T. J 
5o * 'iRziIC 
57. VELENJE 

2-MZ..2A5 
7 73ll 

 .113  
P 706 

, 1 .005   
P .894 

-JLsiliLl 
P .995 

h.of7 , , .. 
1.100,1 

  
3.P,09 ... 

58. VRHNIKA 1 156 1 1 .i!5P 1 503    
„59,, ?AGORffl Ll»fl25_- 1 .nu- 1 .108 um, — 1 .187 

P-.714 
—— -i 

.,15!« fc&asa  —— 
8UHJ« 321.563.19 116.251 

? ^   
120.320 

,-2. .5 52 —- 
124.531 

.3^644-»—— 
128.890 133.400 

    

24 poročevalec 



Tabela 7: VZAJEMNOST 1986 - 1990, v tlsoc din 

H£QVSSEOu 

1» 

3.281.46* 

1986 

867 
"$16 

1987 1988 

~wr 
"wr 

1989 

"W w 

1990 

BRSŽIGS 
- .3« CrJJS 

4*_£EBKiII£A_ 
5. 

3.090.22'; 
11.544.716 37049 3.155 Tmr 

—m~ 
3.380 T'498 

. DRAVOGRAD 
GOn.RAMOHf 

-SL GnflgUELIE. 
JLO^_HHAiVPNTK- 

.£022*30. 
^2.387.137 

-52L 

7,901 .5431 
630 

.L253.10f 
2.086 

575. 
HE 

335" 
"575" 

"5T5" 

-33L. 
-LJ52. 

"599" 
"537" 

-2-531-122 
-342. 

2.235 2^13 
72T 

ii.193.98S 
69?,, 

-355. 

-US63.091 
■J■107, 1 „.1,46- 

JZIfi. 

"2739T 

J±92_ 
.1.186 

-141 

jm. 
1.??8 

527 545. 

~W 
J3JL 

JLZLL 
^65. 11» IDRIJA 

12. ILIR. BISTRICA -2.798.73t -139- 

13. IZOLA -a. 175.713 
14. JES£iriC3 

-525_ 
-265- -79? 
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DELOVNO GRADIVO ZA SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije 

za obdobje 1986-1990 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, drugi delovni ljudje v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter občani v krajevnih skupno- 
stih, ki uresničujemo svobodno menjavo dela kot uporabniki 
ali izvajalci programov storitev na področju vzgoje in izobra- 
ževanje v Izobraževalni skupnosti Sloveniji, 
sklepamo 
na podlagi 25. člena Zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanje (Uradni list SRS št. 1/80) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 

I. Naloge skupnega pomena za področje 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

1. člen 
Za doseganje skupnih ciljev na področju vzgoje in izobraže- 

vanja v SR Sloveniji bomo uporabniki in izvajalci (v nadalj- 
njem besedilu: udeleženci), združeni v Izobraževalni skupno- 
sti Slovenije, v obdobju 1986-1990 uresničevali naslednje 
naloge skupnega pomena 
- obveznosti SR Slovenije do šolstva narodnosti, 
- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov, z 

motnjami v telesnem in duševnem r3Zvoju, 
- dopolnilno šolanje otrok naših delavcev, ki so na začas- 

nem delu v tujini, 
- mednarodno sodelovanje SR Slovenije na področju 

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

pomen za celotno področje vzgoje in izobraževanje v SR 
Sloveniji. 

- regresiranje prevozov učencev in študentov v usmerje- 
nem izobraževanju in regresiranje skupinskih potovanj otrok 
in mladostnikov, 

- vzgojnoizobraževalno dejavnost strokovnih društev, nji- 
hovih zvez in družbenih organizacij. 

- izdajanje pedagoškega, mladinskega in drugega tiska ter 
šolske radijske oddaje in šolska televizija, 

- štipšndiranje za potrebe kadrovske reprodukcije na 
področju vzgoje in izobraževanja in prvo preverjanje znanja, 
pridobljenega s samoizobraževanjem, 

- posodabljanje učne tehnologije in opreme vzgojnoizo- 
braževalnih organizacij, 

- vzgojnoizobraževalne dejavnosti na mladinskih delovnih 
akcijah, 

-zakonske obveznosti in obveznosti iz prejšnjih srednjeroč- 
nih obdobij v zvezi z odplačili anuitet. 

2. člen 
Obveznosti do šolstva narodnosti, ki jih uresničuje Izobra- 

ževalna skupnost Slovenije, obsegajo: 
- zagotavljanje sredstev za kritje razlik v povračilih za izva- 

janje vzgojnoizobraževalnih programov osnovnih šol z itali- 
janskim učnim jezikom (9 šol) in dovojezičnih slovensko- 
madžarskih šol (10 šol), za kolikor je pouk v teh šolah zaradi 
manjšega števila učencev v oddelkih dražji od pouka v sloven- 
skih šolah, 

- zagotavljanje povračila za pouk italijanskega jezika v 

slovenskih osnovnih šolah na jezikovno mešanem obalnem 
območju (10 šol), 

- zagotavljanje sredstev za štipendije učencem in študen- 
tom (20), ki se po končanem študiju zaposlijo v šolah narod- 
nosti, 
- zagotavljanje dela sredstev za plačilo stroškov udeležbe 

učiteljev italijanskih šol na strokovnih seminarjih v Italiji, 
- delno kritje stroškov vzgojnega svetovanja za otroke slo- 

venskih staršev iz zamejstva v vzgojni posvetovalnici, glasbe- 
nega šolstva ter domske vzgoje v zamejstvu, 

- kritje razlike stroškov izdaj učbenikov in delovnih zvez- 
kov za učence šol z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih 
osnovnih šol 

- kritje stroškov ekskurzij učencev slovenskih srednjih šol 
z dvojezičnega slovensko-madžarskega območja v LR Mad- 
žarko, 

- kritje 50% sredstev za osebne dohodke ravnateljev sred- 
njih šol z italijanskim učnim jezikom v SR Sloveniji, 
- delno kritje drugih stroškov zaradi dvojezičnega pouče- 

vanja in poslovanja (posebni seminarji za učitelje, jezikovno 
izpopolnjevanje v LR Madžarski, sodelovanje s šolami v LR 
Madžarski ipd.). * 

Za delno kritje stroškov vzgoje in osnovnega izobraževanja 
otrok Romov v Murski Soboti, Lendava, Novem mestu, Črno- 
mlju, Metliki, Brežicah in Krškem (dodatki pedagoškim delav- 
cem, kosila, malice, šolske potrebščine za otroke) bomo ude- 
leženci združevali sredstva v višini 14.511 din za otroka letno. 

3. člen 
Programe izobraževanja in usposabljanja otrok in mlado- 

stnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju bodo 
izvajale naslednje organizacije: 

1. Vzgojnoizobraževalni zavod Veržej, 
2. Vzgojni zavod Planina pri Rakeku, 
3. Vzgojni zavod Frana Milčinskega v Smledniku, 
4. Dekliško vzgajališče Višnja gora, 
5. Vzgojni zavod v Preddvoru pri Kranju, 
6. Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, 
7. Vzgojni zavod Logatec, 
8. Prehodni mladinski dom v Ljubljani, 
9. Center za rehabilizacijo sluha in govora v Ljubljani, 

10. Center za usposabljanje slušno in govorno motenih Ma- 
ribor, 

11. Center za korekcijo sluha in govora Portorož, 
12. Zavod za slepo in slabovidno mladino, Ljubljana, 
13. Center slepih in slabovidnih dr. Antona Kržišnika, Škofja 

Loka, 
14. Zavod za usposabljanje invalidne mladine, Kamnik, 
15. Osnovna šola pri ortopedski bolnici Valdoltra, 
16. Zavod za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla- 

Vojka, Vipava, 
17. Osnovna šola v zavodu za revmatične in srčne rekonva- 

lescente za mladino dr. Marko Gerbec, Šentvid pri Stični, 
18. Zavod za delovno usposabljanje mladine, Črna na Koro- 

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

Marjana Borštnarja, Dornava pri Ptuju, 
20. Zavod Matevža Langusa, Kamna gorica, 
21. Zavod za varstvo in delovno usposabljanje otrok in mla- 

dostnikov, Ig pri Ljubljani. 

4. člen 
V organizacijah iz prejšnjega člena se,bo v obdobju 

1986-1990 izobraževalo in usposabljalo naslednje število 
otrok in mladostnikov: 
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v osnovni šoli 1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
1986— 

90 
slušno in govorno 
prizadeti 

'slepi in slabovidni 
: telesno prizadeti 
duševno prizadeti 
vedenjsko in osebnostno 
moteni 

168 
90 

296 
53 

169 
90 

298 
55 

173 
90 

301 
60 

171 
90 

303 
42 

Skupaj 

176 
90 

304 
65 

857 
450 

1.502 
295 

309 310 311 309 308 1.547 
916 922 935 935 943 4.651 

5. člen 
Višino povračila za izvajanje vzgojnoizobraževalnih progra- 

mov in programov usposabljanja bomo udeleženci ugotavljali 
na osnovi meril za usklajevanje vrednosti programov vzgojno- 
izobraževalnih storitev v organizacijah za izobraževanje in 
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju ter enotnih osnov standardov in normati- 
vov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v teh 
organizacijah, sprejetih v Izobraževalni skupnosti Slovenije. 

v srednjih šolah in 
poklicnem usposabljanju 1986 1987 1988 1989 1990 1986^90 

slušno in govorno 
prizadeti 

slepi in slabovidni 

telesno prizadeti 

vedenjsko in oseb- , 
nostno moteni 

72 

41 

122 

282 

72 

. 47 

133 

277 

72 

47 

123 

294 

72 

47 

133 

287 

72 

47 

133 

360 

229 

644 

300 1.440 

SKUPAJ 517 529 536 539 552 2.673 

1988 ~ 1989 1990 v domski vzgoji 1986 1987 1986-90 

slušno in govorno 
prizadeti 

slepi in slabovidni 

telesno prizadeti 

duševno prizadeti 

vedenjsko in oseb- 
nostno moteni 

72 

141 

266 

73 

447 

79 

147 

266 

76 

445 

79 

147 

268 

83 

454 

79 

147 

270 

85 

450 

79 

147 

270 

90 

388 

729 

1.340 

407 

456 2.252 

SKUPAJ 999 1.013 1.031 1.031 1.042 5.116 

1986 1987 1988 1989 ~~~1990 f^s-^O 
v delovnem » 
usposabljanju 

težje'duševno 
prizadeti 389 385 388 389 391 1.952 

SKUPAJ 389 385 388 389 391 1.952 

z mobilno specialno 
pedagoško službo 1986 1987 " 1988 1989 1990 

tiflopedagoška 

surdopedagoška 

fitopedagoška 

112 

87 

24 

112 

92 

24 

112 

98 

24 

112 

97 

24 

112 

107 

24 

560 

481 

120 

SKUPAJ 223 228 234 233 243 1.161 
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6. čic-n 
V Izobraževalni skupnosti Slovenije bomo udeleženci krili 

razliko stroškov izdaj učbenikov za učence v organizacijah za 
izobraževanje in usposabljanje, za kolikor so le-ti zaradi nizke 
naklade višji od stroškov izdaj učbenikov za srednje šole. 

7. člen 
Z namenom, da bi naši državljani v tujini ohranili svoj jezik 

in kulturo, da bi ostali v stiku z domovino oziroma, da bi se 
zmanjševalo odtujevanje in asimilacija naše mlajše genera- 
cije, bomo za otroke naših delavcev na začasnem delu v tujini 
organizirali dopolnilno vzgojo in izobaževanje v materinem 
jeziku. 

Naloge iz prvega odstavka obsegajo: 
- dopolnilni pouk v materinščini, 

■ - osnovno izobraževanje v materinščini, 
- izvenšolske aktivnosti, 
- organizirano bivanje v domovini, 
- osnovno izobraževanje delavcev in 
- organizirano pripravo in usposabljanje učiteljev za delo 

v tujini. 
Sredstva za izvajanje teh nalog bomo udeleženci združevali 

v skladu s samoupravnim sporazumom o financiranju dejav- 
nosti vzgoje in usmerjenega izobraževanja državljanov SFRJ, 
ki začasno delajo in prebivajo v tujini (Uradni list SFRJ). 

8. člen 
Mednarodno sodelovanje SR Slovenije na področju vzgoje 

in izobraževanja, ki se uresničuje prek Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije, obsega: 

- lektorate slovenskega jezika v tujini in tuje lektorate v SR 
Sloveniji, 

- seminar slovenskega jezika, 
- jugoslovanski seminar za tuje slaviste, 
- štipendiranje študentov iz dežel v razvoju, recipročna 

štipendije z razvitimi deželami, Fullbrightov program, 
' - sodelovanje z multilateralnimi organizacijami (UNESCO, 
OECD), 

- skupne akcije sodelovanja z zamejci in izseljenci, 
- skupne akcije in obveznosti, ki izhajajo iz meddržavnih 

pogodb in sporazumov. 
Višina povračila za naloge iz prejšnjega odstavka je dolo- 

čena v pogodbah in sporazumih, s katerimi smo prevzeli 
obveznosti za njihovo izvedbo. 

9. člen 
Za izredne uspehe na vzgojnoizobraževalnem področju, ki 

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

10. člen 
Strokovno, raziskovalno in razvojno delo, ki je pomembno 

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

- raziskovalno in razvojno delo pri preobrazbi vzgojnoizo- 
braževalnega sistema in modernizaciji vzgojnoizobraževal- 
nega procesa, 

- raziskovalno, razvojno in strokovno delo v zvezi z stan- 
dardiziranjem in normiranjem izvajanja vzgojnoizobraževal- 
nih programov, 

- raziskovalne, razvojne in strokovne naloge s področja 
svobodne menjave dela predvsem v zvezi planiranjem 
obsega in vsebine izobraževanja ter vrednotenjem vzgojno- 
izobraževalnih storitev, 

- raziskovalno, razvojno in strokovno delo na področju 
zgodovine šotstva v SR Sloveniji, družbenopolitičnega in 
obrambnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja 
odraslih. 

11. člen 
Udeleženci bomo v usmerjenefn izobraževanju združevali 

sredstva za regresiranje dnevnih prevozov učencev in študen- 
tov v višini 40% od vrednosti prodanih mesečnih vozovnic. 

Udeleženci bomo združevali sredstva za regresiranje sku- 
pinskih potovanj otrok in mladine v skladu z družbenim dogo- 
vorom o popustih in regresih za skupinska potovanja otrok in 
mladine (Uradni list SRS, št. 1/80). 

12. člen 
V Izobraževalni skupnosti Slovenije bomo zagotavljali sred- 

stva za izvajanje dela programov vzgojnoizobraževalne dejav- 
nosti naslednjih društev oziroma njihovih zvez: Planinska 
zveza Slovenije, Republiška konferenca klubov OZN Slove- 
nije, Glasbena matica Trst, Zveza društev slepih in slabovid- 
nih Slovenije, Zveza slušno prizadetih Slovenije, Zveza dru- 
štev za pomoč duševno prizadetim SRS, Počitniška zveza 
Slovenije, Slovenska izseljenska matica, Zveza društev civil- 
nih invalidov vojne Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Društvo 
mišično obolelih Slovenije, Društvo paraplegikov Slovenije. 

V izobraževalni skupnosti SlovenijeU27 bomo udeleženci 
zagotavljali sredstva za sofinanciranje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti naslednjih naravoslovnih društev: Društvo mate- 
matikov, fizikov in astronomov SRS, Prirodoslovno društvo 
SRS, Astronomsko društvo Javomik. 

13. člen 
V skladu z družbenim dogovorom o vlogi, razširjanju in 

financiranju mladinskega periodičnega tiska (Uradni list SRS 
št. 9/77) bomo združevali sredstva za sofinanciranje mladin- 
skega periodičnega tiska: Tribuna in Katedra. Kot obliko 
informiranja pedagoških delavcev bomo sofinancirali tudi 
izdajanje Prosvetnega delavca. 

V skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi spora- 
zumi bomo udeleženci združevali sredstva za sofinanciranje 
izdajanja: Enciklopedije Jugoslavije, Enciklopedije Slovenije, 
Slovenske bibliografije, Titovih zbranih del in Temeljnih del 
Marxa in Engelsa. 

Udeleženci bomo združevali sredstva za sofinanciranje 
dejavnosti na področju razvijanja in delovanja šolske televi- 
zije in šolskih radijskih oddaj. 

V Izobraževalni skupnosti Slovenije' bomo udeleženci 
zagotavljali sredstva za sofinanciranje izdaje naravoslovnih in 
matematičnih revij: Življenje in tehnika, Presek, Proteus, 
Obzornik za matematiko in fiziko, Zbirka Sigma. 

14. člen 
Udeleženci bomo združevali sredstva za kritje iztekajočih se 

obveznosti štipendiranja za potrebe kadrovske reprodukcije 
na področju vzgoje in izobraževanja in za kritje stroškov 
prvega preverjanja znanja, pridobljenega s samoizobraževa- 
njem. 

15. čien 
Udeleženci bomo glede na materialne možnosti uskladili 

program posodobitve učne tehnologije in opreme vzgojnoizo- 
braževalnih organizacij ter za ta namen združevali sredstva v 
višini 500 mio din letno. 

16. člen 
Za pokritje stroškov vzgojnoizobraževalnih dejavnosti na 

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

" 17. člen 
Udeleženci bomo združevali sredstva za poravnavo obvez- 

nosti v plačilnem prometu ter za odplačilo anuitet za najete 
kredite v preteklih srednjeročnih obdobjih. 

18. člen 
Za delovanje organov Izobraževalne skupnosti Slovenije, 

njihovih delovnih teles ter koordinacijskih odborov in drugih 
teles, ki delujejo pri Izobraževalni skupnosti Slovenije, bomo 
udeleženci združili 183 milijonov din letno. 

Opomba 1: 
Predpostavljamo, da bo do priprave predlogov planskih dokumentov izvajanje 

vzgojnoizobraževalnih programov naravoslovno-matematične usmeritve prene- 
šeno v katero izmed PIS. S tem pa se bo tudi izvajanje teh nalog preneslo v 
določeno posebno izobraževalno skupnost. 
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19. člen 

Za izvedbo vseh programov, opredeljenih v tem sporazumu, bomo udeleženci 
združili naslednja sredstva: 

cene 1984, v mio din_ 

Naloge oziroma ig85 . ^ ig8d ig8g 1990 
1^6- 

programi: '"u 1CU11' ' 
rasti 

1. Obveznost SR Sloveni- ' " .. . 
je do šol. narodn. 156,0 161,5 166,6 170,3 172,0 826,4 2,3 

2. Izobraževanje otrok in 
ilaladostn.z motnjami« v 
telesnem in duševnem 
razvoju 649,0 699,0 754,0 786,0 819,0 3,70/jO 1,9 

3. Izobraževanje otrok 
naših delavcev v tu- 
jini 67,4 69,0 70,6 72,2 73,9 353,1 -2,3 

4. Mednarodno Sodelova- 
nje na podr. vzgoje 
in izobraževanja 58,5 60,5 62,6 64,9 67,1 313,6 3,5 

5. Podeljevanje nagrad 
Staneta Žagarja 1,2 1,3 T,3 1,3 1,4 6,5 3,5 

6. Strokovno, raziskoval- 
no in razvojno delo 124,2 128,5 133,0 137,7 142,5 665,9 3,5 

7. Regresiranje dnevnih 
prevoz, in skupinskih 
potovanj otrok in mla- 
dine 419,0 433,6 448,8 464,5 480,8 2.246,7 3,5 

8. Dejavnost društev, 
družbenih organizacij 
in njihovih zvez 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5 16,1 3,5 

9. Sofinanciranje mladin- 
skega in drugega tis- 
ka ter šolske TV 50,3 35,0 36,3 37,5 38,9 198,0 13,0 

10. Štipendiranje in krit- 
je stroškov samoizobra- 
ževanja 10,3 10,7 8,3 9,0 9,0 " 47,3 - * 

11. Posodobitev učne teh- 
nologije in opreme VIO 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2.500,0 3,0 

12. Vzgojnoizobraževalna 
dejavnost mladinskih 
delovnih akcij 2,5 2,5 2,5 2,5 "2,5 12,5 

13- Anuitete za obveznosti 
iz preteklih let in 
stroški plačil.prometa 16,6 17,7 . 17,9 18,8 20,0 91,0 4,4 

14. Delovanje in uresniče- 
vanje delegatskega si- 
stema ~ 25,7 26,7 27,6 28,6 29,6 138,2 3,5 

SKUPAJ : 2.083,7 2.149,1•2.232,7 2,296,6 2.^60,2 11.122,3 4,7 
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20. člen 
Sredstva za izvedbo vseh programov in nalog iz 19. člena 

bodo udeleženci združevali po enotni prispevni stopnji iz 
dohodka. Prispevne stopnje bo določila skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije z letnimi plani uresničevanja tega 
sporazuma. 

II. Naloge skupnega pomena za osnovno 
izobraževanje 

21. člen 
• Uporabniki in izvajalci, združeni v občinskih izobraževalnih 
skupnostih, bomo prek Izobraževalne skupnosti Slovenije 
združevali sredstva za naslednje naloge skupnega pomena za 
osnovno izobraževanje: 

- strokovne in raziskovalne naloge, pomembne za 
področje osnovnega izobraževanja, 

- vzgojnoizobraževalna dejavnost strokovnih društev, nji- 
hovih zvez in družbenih organizacij, 
- sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska, 
- subvencioniranje izdaj učbenikov za učence osnovnih 

šol s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom, 
- postopen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih 

šolah v občinah, ki so upravičene do solidarnostnih sredstev, 
- sofinanciranje razvojno-inovacijskih in hospitacijskih 

dejavnosti osnovnih šol. 

22. člen 
Strokovno in raziskovalno delo, ki je pomembno za razvoj 

področja vzgoje in osnovnega izobraževanja, obsega aplika- 
tivne naloge za reševanje specifičnih problemov tega po- 
dročja. 

23. člen 
Zagotavljali bomo sredstva za del dejavnosti naslednjih 

strokovnih društev, njihovih zvez in družbenih organizacij, s 
katero dopolnjujejo vzgojnoizobraževalno dejavnost v 
osnovni šoli, in sicer: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
Festival Kurirček, Zveza organizacij tehnične kulture Slove- 
nije, Zveza tabornikov Slovenije in Republiški center šolskih 
športnih društev. 

24. člen 
V skladu z družbenim dogovorom o vlogi, razširjanju in 

financiranju mladinskega periodičnega tiska bomo zagota- 
vljali sredstva za sofinanciranje naslednjega mladinskega 
periodičnega tiska: Ciciban, Pionir, Pionirski list, Kurirček, 
Mladina, Otrok in družina, Tabor in TIM. 

25. člen 
Subvencionirali bomo izdaje učbenikov za učence osnov- 

nih šo! s prilagojenim predmetnikom, za kolikor so ti višji od 
stroškov izdaj učbenikov za osnovne šole. 

26. člen 
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje celodnevne oblike 

dela v osnovnih šolah v občinah, ki so upravičene do solidar- 
nostnih sredstev, vendar največ do 10% obsega vseh oddel- 
kov osnovne šole v občini. Pri tem bomo ovrednotili program 
na osnovi enotnih osnov standardov, normativov in meril, 
opredeljenih za zagotovljeni program ter krili razliko v vred- 
nosti programa celodnevne osnovne šole in programa 
osnovne šole. 

- 27. člen 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o razvojno inovacij- 

ski in hospitacijski dejavnosti osnovnih šol bomo zagotavljali 
sredstva za dogovorjeni del teh dejavnosti, ki jih bodo izvajale 
osnovne šole, udeleženke sporazuma. 

28. člen 
Za izvedbo vseh skupnih nalog, bomo združili naslednja 

sredstva: 

Naloge 1986 1987 1988 1989 1990 1986 
-1990 

1. Strokovno in razisko- 
valno delo 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 12,8 
2. Dejavnost društev, 
zvez in družb, organi- 
zacij 12,7 13,2 13,6 1 4,1 14,6 68,2 
3. Sofinanciranje mla- 
dinskega periodičnega 
tiska 13,6 14,0 1 4,5 15,0 15,6 72,7 
4. Sofinanc. učbenikov 
za učence s prilagoje- 
nim predmetnikom 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 3,3 
5. Pospeševanje razvo- 
ja COS 84,4 87,3 90,3 93,6 96,8 452,4 
6. Razvojno-inovacij- 
ske in hospitacijske de- 
javnosti osnovnih šol 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 14,0 
SKUPAJ 116,3 120,3 124,5 128,9 133,4 623,4 

Za vse te naloge bodo uporabniki, združeni v občinskih 
izobraževalnih skupnostih, združevali sredstva po enotni pri- 
spevni stopnji iz bruto osebnih dohodkov. 

III. Naloge skupnega pomena za usmerjeno 
izobraževanje 

29. člen2 

Uporabniki in izvajalci, združeni v posebnih izobraževalnih 
skupnostih, bomo kot naloge skupnega pomena za usmer- 
jeno izobraževanje prek Izobraževalne skupnosti Slovenije 
uresničevali izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov nara- 
voslovno-matematične usmeritve in usmeritve osebnih sto- 
ritev. 

30. člen 
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 598,3 milijone 

din za programe podiplomskega izobraževanja in specializa- 
cij, ki so podlaga za kadrovsko reprodukcijo v usmerjenem 
izobraževanju. 

31. člen 
Strokovno in raziskovalno delo, ki je pomembno za razvoj 

področja usmerjenega izobraževanja, obsega naloge, ki so 
vezane na obravnavo specifične problematike usmerjenega 
izobraževanja in so predvsem aplikativne narave. V ta namen 
bomo udeleženci združili 90,1 mio din sredstev. 

32. člen 
Udeleženci bomo sofinancirali računalniško in informacij- 

sko dejavnost na področju visokega šolstva, ki jo razvijata 
Računalniški center Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in 
Računalniški center Univerze v Mariboru. V ta namen bomo 
združili 685 mio din sredstev. 

33. člen 
Udeleženci bomo sofinancirali programe treh samostojnih 

visokošolskih knjižnic in to NUK, CTK in UKM v skladu s 
posebnim samoupravnim sporazumom med Samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi in izvajalci, s tem da se postopoma 
vključita v ta sporazum, po predhodni ureditvi statusa, knjiž- 
nica pri Medicinski fakulteti in Osrednja družboslovna knjiž- 
nica pri Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. 

34. člen 
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 100 mio din za 

delno kritje stroškov izdaj učbenikov za potrebe visokošol- 
skega študija v skladu s programom, usklajenim v Izobraže- 
valni skupnosti Slovenije. 

Opomba 2: 
Predpostavljeno je, da se bo Izvajanje v tem členu navedenih vzgojnoizobraže- 
valnih programov preneslo do priprave predlogov planskih aktov v katero od 
posebnih izobraževalnih skupnosti. 
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35. člen 
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 1.157 mio din 

za dejavnost študentskih domov, da bi omogočili znižanje 
cene nastanitve in izvajanje interesnih dejavnosti. 

36. člen 
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 11,5 mio din 

za nezgodno in invalidsko zavarovanje učencev in študentov v 
primeru nesreče pri opravljanju proizvodnega dela oziroma 
delovne prakse. 

37. člen 
Za naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje, 

ki so opredeljene v členih od 29. do 40. bomo udeleženci v 
obdobju 1986-1990 združili naslednja sredstva: 

Naloge 1986 1 987 1988 1989 1990 1986 
-1990 

1. Programi podiplom- 
skega izobraževanja 115,0 
2. Strok, inrazisk. delo 16,8 
3. Računal, in infor- 
mac. dejavnost3 125,0 
4. Dejavnost knjižnic3 175,8 
5. Subvencioniranje 
učb. 20,0 
6. Dejav. štud. domov 175,9 
7. Nezgodno in invalid, 
zavarov. učencev na 
proizvod, delu in del. 
praksi 2,3 
Skupaj 630,8 

117.3 
17,4 

136,0 
182,9 

20,0 
203.4 

2,3 
679,3 

119,6 
18,0 

138,0 
189.8 

20,0 
256.9 

2,3 
744,6 

122,0 
18,6 

141.0 
194.1 

20,0 
259.2 

2,3 
757,2 

124,4 
19,3 

145,0 
198,8 

598.3 
90,1 

685,0 
941.4 

20,0 100,0 
261,6 1.157,0 

2,3 11,5 
771,4 3.583,3 

9 podatki niso popolni 
Uporabniki, združeni v posebnih izobraževalnih skupno- 

stih, bomo za izvajanje navedenih nalog združevali sredstva 
po enotni prispevni stopnji iz dohodka na osnovi dohodka. 

IV. Prehodne in končne določbe 

38. člen 
Nominalno višino sredstev za posamezne naloge, oprede- 

ljene s tem sporazumom, bomo določali z letnimi planskimi 
akti v skladu s 84. členom Dogovora o temeljih plana SRS za 
obdobje 1986-1990 tako, da bomo: 

- v povračilu planirani del sredstev za osebne dohodke 
izvajalcev in sklade skupne porabe valorizirali skladno z rastjo 
poprečnega nominalnega osebnega dohodka na zaposlenega 
v gospodarstvu v SR Sloveniji, 

- ostale elemente v cenah programov storitev povečali 
skladno z rastjo cen na drobno, 

- revalorizirali programe storitev med letom ob periodič- 
nih obračunih, celoletno pa po zaključnih računih. 

39. člen 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo spremljala 

uresničevanje tega sporazuma in najmanj enkrat letno analizi- 
rala njegovo uresničevanje ter o tem obveščala udeležence. 

40. člen 
Če združevanje sredstev ne dosega s tem sporazumom 

predvidene višine ali dinamike, sprejmejo uporabniki in izva- 
jalci program ukrepov za uskladitev obsega in pogojev nadalj- 
nje svobodne menjave dela ter obsega odhodkov z razpolo- 
žljivimi sredstvi. 

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

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

41. člen 
Če se izkaže, da ni mogoče uresničiti planskih nalog in da 

motenj ne more preprečiti skupščina z ukrepi, določenimi v 
prejšnjem členu, 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 obsegu in kvali- 
teti, 

2. ni mogoče zagotoviti sredstev v dogovorjeni višini. 

42. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma 

opravlja organ za samoupravni nadzor Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije. 

Organ iz prejšnjega odstavka spremlja zlasti: 
- skladnost planov Izobraževalne skupnosti Slovenije z 

določbami tega sporazuma, 
- uresničevanje s tem sporazumom določenih planskih 

smotrov in nalog, 
- spoštovanje standardov in normativov za oblikovanje 

cen storitev in povračil v svobodni menjavi dela, 
- združevanje, usmerjanje in porabo sredstev za izvedbo s 

sporazumom določenih planskih ciljev in nalog. 

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

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

besedilom sporazuma objavi v Uradnem listu SRS Skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
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RAZISKOVALNA SKUPNOST 
SLVENiJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije 

za obdobje 1986-1990 

. Na podlagi 49. člena zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih (Ur. I. SRS, št. 35/79), 115. člena 
zakona o sistemu družbenega planiranja In o družbenem 
planu SRS (Ur. I. SRS. št 1/80), 16. člena samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupno- 
sti Slovenije ter sklepa o enotnem oblikovanju elementov za 
pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih piana samo- 
upravnih interesnih skupnosti s področja raziskovalne 
dejavnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 (Ur. i. SRS, 
št. 26/84). 

sklepamo 
V Raziskovalni skupnosti Slovenije, delavci v temeljnih in 

drugih organizacijah združenega dela, v deiovnih skupnostih 
ter delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih skupaj z 
delavci v raziskovalnih organizacijah, z namenom opredelje- 
vati in zagotavljati za uresničevanje družbenih razvojnih 
usmeritev in ciljev iz dolgoročnih ter srednjeročnih planov ter 
skladno z ugotovljenimi elementi za pripravo tega sporazuma 
potreben obseg, strukturo, kakovost raziskovalnih zmogljivo- 
sti in njihovo družbeno-razvojno namembnost, 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1390 

1. člen 
Za oblikovanje skupnih osnov in uresničevanje določenih 

skupnih interesov urejamo uporabniki in izvajalci (v nadalj- 
njem besedilu: udeleženci) s tem samoupravnim sporazu- 
mom nasiednje: 

- osnovne usmeritve razvoja raziskovalne dejavnosti v 
Raziskovalni skupnosti Slovenije; 

- raziskovalni program, program naložb v modernizacijo, 
Skiad Borisa Kidriča in program skupnih nalog občinskih in 
posebnih raziskovalnih skupnosti, program odkrivanja in razi- 
skovanja surovin splošnega pomena; 

- osnove in merila za oblikovanje sredstev za izpolnjeva- 
nja obveznosti v svobodni menjavi dela; 

- obseg potrebnih sredstev, način in instrumente njiho- 
vega zagotavljanja; 

- posebne pogoje pri opravljanju raziskovalne dejavnosti 
ter 

- medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri 
zadovoljevanju dogovorjenih potreb. 

2. člen 
Raziskovalne kapacitete in sredstva bomo usmerjali v 

nasiednje raziskovalne cilje: 
- ustvarjanje in pridobivanje znanja, potrebnega za gospo- 

darski razvoj in enakopravno vključevanje v mednarodne 
znanstvene tokove in menjavo dela, kot tudi ustvarjanje zna- 
nja, potrebnega za ohranitev in poglabljanje nacionalne iden- 
titete in samoupravnega socialističnega razvoja in hkratno; 

- usposabljanje kadrov, ki bodo sposobni nositi inovacij- 
sko prestrukturiranje gospodarstva, ki je potrebno za enako- 
pravnejše vključevanje v mednarodno delitev dela in obnovo 
ter pomladitev raziskovalnega kadra; 

- obnovitev raziskovalne opreme in druge raziskovalne 
infrastrukture kot potreben pogoj za doseganje znanstvenih, 
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aplikativnih in razvojnih ciljev raziskovalne dejavnosti v SR 
Sloveniji; 

- raziskave za preskrbo z domačimi energetskimi in mine- 
ralnimi surovinami. 

3. član 
V okviru raziskovalnega programa bomo zagotovili sredstva 

za razvoj temeljnih in dolgoročnih raziskav v naravoslovnih, 
tehniških, biotehniških in medicinskih vedah, ki so poseb- 
nega pomena za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti in 
razvoj raziskav na področju družbenih in humanističnih ved, 
ki imajo poseben nacionalni pomen. 

Raziskave na posameznih raziskovalnih področjih bomo 
usmerjali in prilagajali glede na družbene prioritete in se 
opredeljevali zlasti za intenzivnejše razvijanje tistih razisko- 
valnih področij, kjer imamo realne možnosti, da se enako- 
pravno vključimo v mednarodno delitev dela ter pospeševanje 
povezovanja raziskovalnega dela v jugoslovanskem in svetov- 
nem merilu. 

1. Pregled usmerjenih raziskovalnih programov po posa- 
meznih raziskovalnih področjih v prilogi 1 je sestavni del tega 
sporazuma. 

2. Opredelitev institucionalne in mentorske baze, ki omo- 
goča izvedbo raziskovalnega programa na danem področju, v 
prilogi 2 je sestavni del tega sporazuma. 

4. člen 
Udeleženci sporazuma tudi zagotavljali sredstva da bodo 

mentorsko usposobljeni raziskovalci kot eno od svojih osnov- 
nih nalog ob temeljnem in dolgoročno usmerjenem razisko- 
valnem delu do leta 1990 usposobili 2000 raziskovalcev. Ta 
inovativni kader bo v času pridobivanja specialistične ozi- 
roma znanstvene kvalifikacije osvojil znanstveno in razisko- 
valno aplikativno znanje in veščine, kar je predpogoj za 
uspešno razreševanje razvojne problematike v projektih 
usmerjenih v prestrukturiranje gospodarstva ter povečanje 
izvoza. V povprečju se bo letno usposobilo okoli 400 razisko- 
valcev, od katerih se bo pretežna večina kot specialisti vklju- 
čila v razreševanje razvojne problematike združenega dela, 
del tega inovativnega kadra pa bo namenjen obnovi in pomla- 
ditvi raziskovalnega potenciala in razreševanju problematike 
na informacijsko dokumentacijskem področju. 

Kadrovska projekcija v prilogi 3 je sestavni del tega spora- 
zuma. 

a) Opredelitev števila raziskovalcev, ki bodo sodelovali pri 
izvajanju raziskovalnega programa po vedah in interdiscipli- 
narnih raziskovalnih projektih. 

b) Opredelitev števila raziskovalcev v posameznih razisko- 
valnih organizacijah, ki bodo sodelovali pri izvajanju URP in 
RP znotraj posamezne vede oziroma interdisciplinarnega pro- 
jekta v obdobju 1986-1990. 

c) Opredelitev sredstev, ki jih združujejo uporabniki v RSS, 
PoRS-ih, ORS-ih, ISS, SOZD-ih in DO za izvedbo raziskoval- 
nega programa po vedah in interdisciplinarnih projektih ter 
drugih raziskovalnih storitvah. 

d) Opredelitev sredstev, ki jih združujejo uporabniki v RSS, 
PoRS-ih, ORS-ih, ISS, SOZD-ih in DO za izvedbo raziskoval- 
nega programa po URP in RP znotraj posamezne vede in 
innterdisciplinarnih projektov. 

5. člen 
Udeleženci sporazuma bomo za obnovo in posodabljanje 

raziskovalne opreme za temeljno raziskovalno delo v razisko- 

poročevalec 
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vainih organizacijah kjer bo dostopna vsem izvajalcem razi- 
skovalnega programa namenili v petletnem obdobju 3,470 
mio din, skupno z udeleženci izobraževalnih skupnosti pa še 
2.500 mio din. 

Ta sredstva bomo uporabljali na osnovi ciljnih določil tega 
sporazuma sporazumno s posebnimi izobraževalnimi skup- 
nostmi in bodo usmerjena predvsem v raziskovalno opremo 
za tiste programe, ki krepijo vzgojo raziskovalno usposoblje- 
nih delavcev in s tem podpirajo inovacijsko delo na skupnih 
razvojnih projektih. 

Obseg teh sredstev se bo povečal s sofinanciranjem upo- 
rabnikov inovacijskih zmogljivosti, ki bodo združevali 
dodatna sredstva iz svojih naložb v skupne razvojne projekte 
za te namene. 

6. člen 
V Raziskovalni skupnosti Slovenije bomo v obdobju 

1988-1990 na osnovi programa, opredeljenega s tem spora- 
zumom, sofinancirali tiste programe investicij za katere bo 
izražena priznana potreba in zagotovljena materialna osnova 
v Dogovoru o temeljih družbenega plana SRS za obdobje 
1986-1990 in sicer: 
- nova stavba CTK 
- sanacija stavbe SAZU 
- nova stavba Muzeja ljudske revolucije Slovenije 
- depo NUK 
V program investicij pa bodo vključene tudi dogovorjene 

širitve in obnove kot tudi izgradnja novih prostorov, potrebnih 
za usposabljanje Inovacijskih kadrov za dogovorjeno obnovo 
in pretok. 

Izvajalske in uporabniške organizacije bodo za celovite 
programe opredeljene v 5. in 6. čienu tega sporazuma pripra- 
vile in sprejele samoupravne sporazume o združevanju sred- 
stev amortizacije. 

7. čien 
Udeleženci sporazuma bomo zagotovili sredstva za Sklad 

Borisa Kidriča iz katerega podeljujemo nagrade za izredno 
pomembne raziskovalne dosežke, uspešno življensko delo na 
področju raziskovalne dejavnosti ter pomembne izume in 
tehnične izboljšave. 

8. čien 
Udeleženci sporazuma bomo s sredstvi združenimi v RSS in 

sporazumno v PoRS, ORS in ISS izvajali programe skupnih 
nalog za potrebe izvajalcev in uporabnikov usmerjenih razi- 
skovalnih programov in projektov, zlasti: 

- usklajevanje medrepubliškega sodelovanja na razisko- 
valnem področju kot sestavine lastnih usmerjenih raziskoval- 
nih programov oz. možnosti za doseganje kadrovskih ciljev in 
projektnih rezultatov, 

- zagotavljanje in usklajevanje vključevanja v mednarodno 
znanstveno raziskovanje za potrebe pospeševanja lastnega 
razvoja, 

- sofinanciranje znanstvenega tiska, 
- sofinanciranje znanstveno-tehnoloških sestankov, 
- sofinanciranje sistema znanstveno-tehnološkega infor- 

miranja in razvoja te dejavnosti, 
- sofinanciranje vzdrževanja velike raziskovalne opreme, 
- sofinanciranje mladinske raziskovalne ustvarjalnosti, 
- zagotavljanje letno dogovorjenega deleža sredstev v ino- 

vacijski sklad, 
- pokrivanje obveznosti, ki jih je RSS prevzela z družbe- 

nimi dogovori, katerih veljavnost bo trajala tudi v obdobju 
1986-1990. 

Program skupnih nalog podan v prilogi 4 je sestavni del 
tega sporazuma. 

9. čien 
V Enoti za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 

pomena se bodo sredstva namenjala raziskovalni dejavnosti s 
ciljem ugotavljanja perspektivnih zalog energetskih in drugih 
m.ineralnifLsurovin ter pitnih in mineralnih vod. 

Program za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena podan v prilogi 5 je sestavni del sporazuma. 

10. člen 
Udeleženci bomo pokrili stroške delovanja RSS in stroške 

za opravljanje strokovnih razvojno-planskih in analitičnih 
opravil, finančnih, dokumentacijskih in administrativnih del. 

11. člen 
Za realizacijo ciljev tega sporazuma bosta skupščini RSS in 

Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena sprejeli metodologijo za oblikovanje in izvajanje pro- 
gramov RSS in enote za odkrivanje in raziskovanje surovin 
splošnega pomena ter urejanja odnosov med udeleženci spo- 
razuma. 

12. člen 
Za izvedbo vseh programov in nalog opredeljenih s tem 

sporazumom bodmo udeleženci zagotovili naslednja sred- 
steva: 

Sredstva 1986-1990 v mio din 
(cene 1984) 

A. Program RSS 
- raziskovalni program, vključno z usposabljanjem novih 
raziskovalcev 28.636 
- obnova in posodabljanje raziskovalne opreme 3470 
- Sklad Borisa Kidriča 25 
- program skupnih nalog 1984 
- stroški delovanja RSS 212 
- povračilo za strokovno delo 183 
Skupaj: 34.510 

B. Program Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin 
splošnega pomena 4129 

(Z ozirom na odobren program in družbene prioritete se 
poredlagan obseg sredstev temu primerno prilagodi.) 
C. Investicije 

Obseg sredstev bo dogovorjen na osnovi izraženih družbe- 
nih potreb in razpoložljivih sredstvih, opredeljenih v Dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SRS za obdobje 
1986-1990. 

13. člen ~ 
Potrebna sredstva bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka 

temeljnih organizacij in delovnih skupnosti. Osnova za dolo- 
čanje prispevka TOZD je dohodek. Za vsako leto pooblaš- 
čamo skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije in Enote za 
odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena, da na 
podlagi rezultatov zaključnega računa, revalorizirane vredno- 
sti programov in planiranega dohodka določita prispevni 
stopnji za naslednje leto. 

14. člen 
Prispevke za izvedbo programov, določenih s tem samou- 

pravnim sporazumom oziroma z drugimi samoupravnimi akti 
(obveznosti), nakazujemo mesečno, dokončno pa obraču- 

namo po zaključnih računih podpisnikov v marcu nasled- 
njega leta. 

Ce v Raziskovalni skupnosti Slovenije in Enoti za odkrivanje 
in raziskovanje surovin spološnega pomena ugotovimo pre- 
sežek vplačil nad vrednostjo dogovorjenih programov, bomo 
vplačevanje zaačsno ustavili, pri večjih presežkih pa se bomo 
odločili za ustrezno zniževanje že sprejetih letnih stopenj 
združevanja sredstev. 

15. čien 
Vrednost programov, ki smo Jih sprejeli udeleženci tega 

samoupravnega sporazuma o temeljih plana po cenah iz leta 
1984 bomo letno povečevali za %, ki bo opredeljen v letni 
Resoluciji o uresničevanju plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. 

16. člen 
' Enotne osnove za vrednotenje raziskovalnega dela predsta- 

vljajo: 
- merila in kriteriji za vrednotenje raziskovalnih dosežkov 

in kvalitetno usposobljenih kadrov, 
- enotne osnove meril za vrednotenje cene raziskovlane 

ure 
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Vrednost elementov v tem sporazumu revalorizira vsako 
leto skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije skladno z 
rastjo materialnih stroškov, amortizacije, BOD in dohodka v 
gospodarstvu. 

Enotne osnove meril za vrednotenje cene raziskovalne ure, 
podan v prilogi 6, je sestavni del tega sporazuma. 

17. člen 
Če nastanejo na raziskovalnem področju motnje zaradi 

nepredvidenih spremembn v gibanju dohodka pri uporabni- 
kih, sprememb materialnih in kadrovskih sposobnosti pri 
izvajalcih, spremembe raziskovalnih potreb in prednostnih 
ciljev ter nedoseganja pričakovanih raziskovalnih in kadrov- 
skih rezultatov, morajo organi Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije in Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena sprejeti ustrezne ukrepe, ki predstavljajo predvsem: 

- zaostritev kriterijev za izbiro izvajalcev in mentorsko 
usposobljenih raziskovalcev; 

- zmanjšanje obsega dela in vzgoje kadrov na tistih razi- 
skovalnih področjih, kjer se vsled spremembe prednostnih 
ciljev v družbenem planu SR Slovenije zmanjšajo razisko- 
valne potrebe ter uskladitev programa skupnih nalog z novim 
Obsegom raziskovalnega programa; 

- organi RSS in Enote za odkrivanje in raziskovanje suro- 
vin splošnega pomena bodo v sodelovanju z organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti zagotovili pripravo premostitvenih 
ukrepov za stabilnejše napajanje sredstev. 

18. člen 
Kadar organi RSS in Enote za odkrivanje in raziskovanje 

surovin splošnega pomena ugotovijo povečane ali nove 
potrebe po raziskovalnih zmogljivostih, sprejmejo ukrepe za 
povečanje obsega dela in vzgoje kadrov in uvajanje novih 
usmerjenih programov ter celo področij. 

19. člen 
V cilju usklajenega načrtovanja in delitve dela na področju 

razvoja raziskovalne dejavnosti se bo RSS o skupnih zadevah 
in delitvi odgovornosti dogovarjala s PoRS-i, ORS-i in drugimi 
SlS-i, zlasti pa z izobraževalnimi skupnostmi. 

20. člen 
Če strokovna služba RSS in PoRS ugotovi, da podpisnik ne 

izpolnjuje svojih obveznosti, so organi skupščine RSS in 
Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena dolžni kršitelja opozoriti na kršitev in mu določiti rok 
za naknadno izpolnitev njegovih obveznsoti. Vse sporne 
zadeve se lahko predložijo tudi posebni komisiji za razrešitev 
sporov, njen sklep predstavlja za kršilca pravnomočno 
obvezo za poravnavo obveznosti. V nasprotnem primeru pa 
so organi Raziskovalne skupnsoti Slovenije in Enote za odkri- 
vanje in raziskovanje surovin splošneg apomena dolžni zahte- 
vati izpolnitev obveznosti tudi s pomočjo sodišča združenega 
dela za področje raziskovalne dejavnosti. 

21. člen 
Samoupravni sporazum prične veljati, ko ga podpišeta več 

kot dve tretjini podpisnikov iz vrst uporabnikov in več kot dve 
tretjini iz vrst izvajalcev. 

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

Po sklenitvi tega samoupravnega sporazuma lahko k njemu 
naknadno pristopijo tudi drugi podpisniki, s tem da veljajo 
zanje vse obveznosti iz tega samoupravnega sporazuma od 
dneva njegove veljavnosti. 

22. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma 

opravljata skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
njen odbor samoupravnega nadzora. 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o temeljih plana posebnih raziskovalnih skupnosti 

Slovenije za obdobje 1986-1990 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih, drugi delovni ljudje in občani v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter občani v krajevnih 
skupnostih, ki uresničujemo svobodno menjavo kot uporab- 
niki skupaj z delavci raziskovalnih in drugih organizacij, ki 
na podlagi posebnega zakona izvajajo programe raziskoval- 
nih storitev v posebnih raziskovalnih skupnostih 

SKLEPAMO 
na podlagi 33. in 46. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti 

in raziskovalnih skupnostih (Uradni list SRS 35/79), 115. člena 
Zakona o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu 
SR Slovenije (Uradni list SRS 1/80) in v skladu s 6. členom 
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi in delovanju 
posebne raziskovalne skupnosti 

ter sklepa o enotnem oblikovanju elementov za pripravo 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja raziskovalne dejavnosti v SR 
Sloveniji za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 26/84). 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O 
TEMELJIH PLANA POSEBNIH 
RAZISKOVALNIH SKUPNOSTI ZA 
OBDOBJE 1986-1990 

1. člen 
S tem samoupravnim sporazumom načrtujemo uporabniki 

in izvajalci za obobje 1986-1990 raziskovalno dejavnost, ki jo 

bomo uresničevali v posebnih raziskovalnih skupnostih po 
načelih svobodne menjave dela skladno s politiko in cilji 
opredeljenimi v Samoupravnih sporazumih o ustanovitvi in 
delovanju posebnih raziskovalnih skupnostih. 

2. člen 
Udeleženci sporazuma bomo spodbujali izvedbo skupnih 

razvojnih projektov pomembnih za prestrukturiranje materi- 
alne in nematerialne proizvodnje ter zagotavljali materialno 
osnovo za izvajanje raziskav skupnega pomena v okviru raz- 
vojnih projektov. 

3. člen 
Z združenimi sredstvi po prispevnih stopnjah posameznih 

PoRS, bomo udeleženci sporazuma sofinancirali razisko- 
valno delo raziskovalnih skupin, kot skupne funkcije udele- 
žencev skupnih razvojnih projektov. 

4. člen 
Pri vključevanju posebnih raziskovalnih skupnosti kot sofi- 

nancerjev skupnih razvojnih projektov bodo imeli prednost 
tisti skupni razvojni projekti, ki bodo večjega pomena za 
uresničevanje družbeno razvojnih ciljev SR Slovenije. 

5. člen 
Samoupravni organi posebnih raziskovalnih skupnosti 

bodo pri načrtovanju raziskovalnih programov v okviru raz- 
vojnih projektov in razporeditvi obsega dela izvajalcev na 
posameznih projektih dolžni upoštevati; 
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- da so raziskovalni programi sestavni del razvojnih pro- 
jektov OZD-ov, organov DPS in DPO; 

- da bodo raziskovalno-razvojne ekipe, ki bodo izvajale 
raziskave v okviru razvojnih projektov, sestavljali raziskovalci 
iz več RO/VTO. Izvajalci programov so lahko raziskovalne 
skupine, ki imajo reference o kvalitetnem strokovnem delu na 
teh področjih. Obvezne so objave v strokovnem tisku, verifici- 
rani prenosi raziskovalnih dosežkov v prakso ter sistematična 
vzgoja kadrov; 

- da razvojni projekti vključujejo in razrešujejo razvojno 
problematiko več OZD-ov/organov DPS in DPO; 

- da raziskovalne ekipe, ki bodo izvajale raziskave v okviru 
skupnega razvojnega projekta praviloma sestavljajo razisko- 
valci iz RO in VTO. V te skupine pa se lahko vključijo razisko- 
valci iz gospodarstva v skladu z obvezo, da raziskovalni pro- 
gram sprejemajo in podpišejo gospodarske organizacije, kar 
dokazujejo s sofinanciranjem; 

- da so razvojni projekti trajnejši, usmerjeni k doseganju 
razvojno pomembnih ciljev na inovativen način; 

- da se med izvajalce raziskovalnega programa vključijo 
tisi RO/VDO, ki bodo pismeno dokazali, da bodo uporabniki 
tudi sami delno zagotovili materialno osnovo za izvajanje 
raziskav potrebnih za izvedbo razvojnih projektov; 

- da bodo RO/VTO z raziskovalnim programom zagota- 
vljale uporabnikom, povezanim v razvojni projekt priliv razi- 
skovalno usposobljenih kadrov, bodisi z odlivom lastnega, 
bodisi z dogovorjenim usposabljanjem kadrov iz DO uporab- 
nikov. 

Izvajalci programov bodo morali navedene pogoje izkazati 
pisno (z navajanjem številk in imen) ter podpisane s strani 
poslovodnih organov udeležencev projektov (torej RO/VTO in 
OZD-ov) organov DPS/DPO). 

6. člen 
Udeleženci soglašajo, da se bodo pri določanju višine sred- 

stev za izvedbo raziskovalnega dela skupnega razvojnega 
projekta upoštevali naslednji kriteriji: 

- ustreznost razvojnih projektov družbenim razvojnim 
usmeritvam in ciljem opredeljenim v srednjeročnih planskih 
dokumentih SR Slovenije; 

- višina sofinanciranja programov s strani OZD-ov/DPS-ov 
in DPO; 

- število kadrov, ki bodo prešli iz RO v OZD-e/organe DPS 
in DPO oziroma, ki se bodo zanje v izvajanju raziskovalnih 
programov dodatno in na novo raziskovalno usposobili. 

7. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da se bodo srednjeročni in 

letni plani posebnih raziskovalnih skupnosti novelirali, če se 
bo izkazal usklajen interes OZD-ov/DPS-ov in DPO-jev ter 
raziskovalnih organizacij, da se povezujejo v razširjene ali 
nove razvojne projekte ter bodo zanje predlagali nove razi- 
skovalne programe. 

8. člen 
Obseg združenih sredstev, ki jih bomo udeleženci spora- 

zuma namenili za izvedbo skupnih razvojnih projektov, bo 
odvisen od višine sofinanciranja uporabnikov ter projektov v 
neposredni menjavi dela in njihove pomembnosti za uresniče- 
vanje razvojnih ojljev SR Slovenije. 

9. člen 
Udeleženci sporazuma bomo zagotavljali sredstva za pro- 

gram skupnih nalog, ki jih bo posebna raziskovalna skupnost 
za: 

uresničevala skupaj z ostalimi posebnimi in občinnskimi 
raziskovalnimi skupnostmi v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
in bo obsegal naslednje naloge: 

- zagotavljanje medrepubliškega sodelovanja in spodbu- 
janje medrepubliških raziskav, 

- zagotavljanje vključevanja v mednarodno znanstveno 
dogajanje, 

- usmerjanje razvoja raziskovalnih kadrov, 
- pospeševanje znanstvenega tiska in znanstvenih se- 

stankov, 
- pospeševanje informacijsko-dokumentacijske dejavno- 

sti in 
- pospeševanje razvoja raziskovalne infrastrukture. 

poročevalec 

10. člen 
Udeleženci bomo pokrili stroške delovanja posebne raz- 

iskovalne skupnosti za: 
in stroške za opravljanje strokovnih, razvojno-planskih in 

analitičnih opravil, finančnih, dokumentacijskih in admini- 
strativnih del. 

11. člen 
Za izvedbo vseh programov v vseh posebnih raziskovalnih 

skupnostih bomo udeleženci zagotovili 4200 mio din v 
obdobju 1986-1990. Višina združenih sredstev v posamezni 
posebni raziskovalni skupnosti pa bo odvisna od skladnosti 
programov s kriteriji opredeljenimi v 6. členu tega sporazuma 
ter z opredelitvami iz specifičnih členov vsake posamezne 
raziskovalne skupnosti, temelječih na izhodiščih in usmeri- 
tvah razvoja raziskovalne dejavnosti. S temi členi bo vsaka 
posebna raziskikovalna skupnost opredelila lastne program- 
ske usmeritve in sofinanciranje konkretnih projektov, za 
katere bodo uporabniki ustvarili materialno osnovo. 

12. člen 
Potrebna sredstva bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka 

temeljnih organizacij in delovnih skupnosti ter dohodkov in 
prihodkov drugih delovnih ljudi. Osnova za določanje pri- 
spevka temeljnih organizacij in delovnih ljudi je dohodek. 

Za vsako leto pooblaščamo podpisniki skupščino posebne 
raziskovalne skupnosti za: 

da na podlagi rezultatov zaključnega računa revalorizirane 
vrednosti programov in planiranega dohodka podpisnikov 
določi prispevno stopnjo za naslednje leto. 

13. člen 
Prispevke za izvedbo programov, določenih s tem samou- 

pravnim sporazumom oziroma z drugimi samoupravnimi akti 
(obveznosti), nakazujejo mesečno, dokončno pa obračunamo 
po zaključnih računih podpisnikov v marcu naslednjega leta. 

Če v posameznih posebnih raziskovalnih skupnostih ugoto- 
vimo presežke vplačil nad vrednostjo dogovorjenih progra- 
mov, bomo vplačevanje začasno ustavili, pri večjih presežkih 
pa se bomo odločili za ustrezno znižanje že sprejete letne 
stopnje združevanja sredstev za posamezno posebno razisko- 
valno skupnost 

14. člen 
Vrednost programov, ki smo jih sprejeli udeleženci tega 

samoupravnega sporazuma o temeljih plana po cenah iz leta 
1984, bomo letno povečevali za %, ki bo opredeljen v letni 
resoluciji o uresničevanju plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. 

15. člen 
Enotne osnove za vrednotenje raziskovalnega dela predsta- 

vljajo: 
- enotne osnove normativov za opravljanje raziskovalnega 

dela, 
- enotne osnove meril za vrednotenje cene raziskovalne 

•ure in so sestavni del posebne priloge. 
Vrednost elementov v tem sporazumu revalorizirajo vsako 

leto skupščine posebnih raziskovalnih skupnosti skladno z 
rastjo materialnih stroškov, amortizacije, BOD in dohodka v 
gospodarstvu. 

16. člen 
če nastanejo na raziskovalnem področju motnje zaradi: 

nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih, 
sprememb materialnih in kadrovskih sposobnosti pri izvajal- 
cih, sprememb raziskovalnih potreb in prednostnih ciljev ter 
nadoseganja pričakovanih raziskovalnih rezultatov morajo 
organi posebnih raziskovalnih skupnosti sprejeti ustrezne 
ukrepe, ki predstavljajo predvsem: 

- povečanje deleža neposredne svobodne menjave v 
financiranju usmerjenih raziskovalnih programov in razisko- 
valnih projektov. 

17. člen 
Če skupščina posebne raziskovalne skupnosti ugotovi, da 

podpisnik ne izpolnjuje svojih obveznosti, so ga njeni organi 
dolžni opozoriti na kršitev in mu določiti rok za naknadno 
izpolnitev njegovih obveznosti. Vse sporne zadeve se lahko 
predložijo tudi posebni komisiji za razrešitev sporov, njen 
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sklep predstavlja za kršilca pravnomočno obvezo za porav- 
navo obveznosti. V nasprotnem primeru pa so organi 
posebne raziskovalne skupnosti dolžni zahtevati izpolnitev 
obveznosti tudi s pomočjo sodišča združenega dela za 
področje raziskovalne dejavnosti. 

18. člen 
Samoupravni sporazum prične veljati, ko ga podpišeta več, 

kot dve tretjini podpisnikov Samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi posebne raziskovalne skupnosti iz vrst uporabni- 
kov in več kot dve tretjini iz vrst izvajalcev. 

Ugotovitveni sklep o veljavnosti samoupravnega spora- 
zuma sprejme skupščina posebne raziskovalne skupnosti. 

Po sklenitvi tega samoupravnega sporazuma lahko k njemu 
naknadno pristopijo tlidi drugi podpisniki, s tem da veljajo 
zanje vse obveznosti iz tega samoupravnega sporazuma od 
dneva njegove veljavnosti. 

19. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma 

opravlja skupščina posebne raziskovalne skupnosti in njen 
odbor samoupravnega nadzora. 
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KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE 

PREDLOG SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije 

za obdobje 1986-1990 

Na podlagi 8. člena Zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela (Uradni list SRS, it. 17/79) in 115, člena 
Zakona o sistemu družbenega planiranja In o družbenem 
pianu SR Slovenije (Uradni list SRS, št 1/80) so delavci v 
temeljnih organizacijah združenega dela, delovnih skupno- 
stih in drugi samoupravno organizirani delovni ljudje ter 
občani v krajevnih skupnostih (v nadaljnjem besedilu: upo- 
rabniki) ter delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki opravljajo kulturno dejavnost kot svojo glavno 
dejavnost, delovni ljudje, ki samostojno kot poklic opravljajo 
umetniško ali drugo kulturno dejavnost, delovni ljudje in 
občani organizirani v družbenih organizacijah in društvih, ki 
opravljajo kulturno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: izva- 
jalci) sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA KULTURNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 

I. Uvodna določba 

1. člen 
S tem samoupravnim sporazumom uporabniki in izvajalci (v 

nadaljnjem besedilu: udeleženci) urejajo: 
- naloge, ki ohranjajo vsaj doseženo raven razvoja kultur- 

nih dejavnosti; 
- splošne usmeritve in načrtovanje razvoja kulturnih 

dejavnosti v SR Sloveniji v obdobju 1986—1990; 
- naloge, ki jih bodo uresničevali letni programi Kulturne 

skupnosti Slovenije; 
- določanje cen kulturnih programov in nalog, ki pridobi- 

vajo sredstva v svobodni menjavi dela v kulturnih skupnostih; 
- merila za ugotavljanje cene oziroma povračila za opra- 

vljanje storitve, programe storitev oziroma dejavnosti; 
- normative in standarde za matrialne stroške ter sredstva 

za osebne dohodke in skupno porabo; 
- potrebna sredstva za izvedbo dogovorjenih nalog; 
- načine spremljanja in uresničevanja sporazuma. 

II. Splošne usmeritve kulturnih dejavnosti 
v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990 

2. člen 
Z upoštevanjem dosežene stopnje kulturnega razvoja v SR 

Sloveniji in načrtovanih možnosti gospodarskega ter družbe- 
nega razvoja bodo udeleženci tega sporazuma: 

- oblikovali skupne osnove kulturne politike v SR Slove- 
niji; 

- programirali skladen razvoj kulturnih dejavnosti v SR 
Sloveniji; 

- v okviru enotnega slovenskega kulturnega prostora 
spodbujali razvoj kulturnih dejavnosti slovenskih zamejcev v 
Avstriji, Italiji in na Madžarskem; 

- spodbujali razvoj kulturnih dejavnosti slovenskih zdo- 
mecev in izseljencev ter njihovo povezovanje s kulturo svo- 
jega naroda; 

- skupaj z drugimi omogočili kulturni razvoj italijanske in 
madžarske narodnosti v SR Sloveniji; 

- omogočili razvoj kulturnega življenja pripadnikov vseh 
drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti, ki žive in delajo 
v SR Sloveniji; 

- spodbujali kulturno oziroma umetniško ustvarjalnost kot 
najpomembnejšo sestavino kulturnih dejavnosti; 

- povečali dosegljivost kulturnih programov mladini, 
delavcem in občanom, zlasti izven večjih mestnih središč; 

- skrbeli za vsebinsko bogat kulturni pretok znotraj Jugo- 
slavije, s sosednjimi državami, deželami v razvoju in ostalim 
svetom; 

- omogočili razvijanje strokovnih osnov dela v kulturnih 
dejavnostih; 
- skrbeli za smotrno izrabo obstoječih zmogljivosti v kul- 

turnih dejavnostih; 
- pospeševali združujoče možnosti in različne oblike 

sodelovanja med organizacijami združenega dela s področja 
kulture in delavci v kulturi; 

- omogočili organiziranje in razvijanje posredovalne 
dejavnosti v posameznih kulturnih dejavnostih; 

- razvijali informacijske sisteme kot dele enotnega infor- 
macijskega sistema v kulturi s postopnim uvajanjem računal- 
niške opreme; 

- uveljavljali merila za svobodno menjavo dela v kulturnih 
dejavnostih; 

- se dogovarjali o cenah kulturnih programov z uveljavlja- 
njem sprejetih normativov in standardov; 

- razvijali in uveljavljali delegatske odnose. 

3. člen 
Udeleženci bodo zagotavljali uresničevanje dogovorjenih 

programov, opravljali naloge splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite in druge naloge, ki jih določajo zakon, 
samoupravni sporazum ali družbeni dogovor. Kot prednostne 
naloge tega obdobja bodo razvijali: 

- varstvo naravne in kulturne dediščine, zlasti varstvo naj- 
pomembnejših in najbolj ogroženih spomenikov; 

- založništvo in knjižničarstvo: zlasti izdajanje izvirnih 
leposlovnih In družboslovnih (posebej kulturoloških) del ter 
za kulturna vprašanja specializiranega in drugega periodič- 
nega tiska; 

- kulturne stike s slovenskimi zamejci, zdomci in izseljenci 
in znotraj tega še posebej spodbujanje njihove lastne ustvar- 
jalnosti; 

- kulturno dejavnost italijanske in madžarske narodnosti v 
SR Sloveniji; 

- kulturno sodelovanje med narodi in narodnostmi v 
SFRJ; 

- kulturno sodelovanje s tujino: načrtno in selektivno sez- 
nanjanje z drugimi kulturami, posebej s kulturami sosednjih, 
neuvrščenih in dežel v razvoju, uveljavljanje slovenske kulture 
zunaj meja slovenskega kulturnega prostora. 

III. Naloge, ki se uresničujejo 
v Kulturni skupnosti Slovenije 

4. člen 
Udeleženci bodo uresničevali programe skupnega pomena, 

programe, ki so nepogrešljiva sestavina kulturnega življenja 
in umetniškega ustvarjanja, varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine ter razvoj manj razvitih območij, tako da bodo v okviru 
posameznih kulturnih dejavnosti omogočali zlasti: 

1. Založništvo in knjižničarstvo * 
- oblikovanje skupnega založniškega programa s preteh- 

tanim in usklajenim izborom knjig na podlagi delitve dela med 
založbami; 
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- izdajanje mladinskih, leposlovnih, družboslovnih in 
humanističnih strokovnih in znanstvenih del ter druge litera- 
ture s kulturnega področja; 

- izhajanje revialnega tiska na temelju tehtnosti progra- 
mov in kakovosti njihovega uresničevanja; 

- izhajanje mladinskega periodičnega tiska skladno z 
ustreznim družbenim dogovorom; 
- oblikovanje enotne politike prevajanja tujih del v sloven- 

ščino ter slovenskih del v jugoslovanske in tuje jezike ter tudi 
uresničevanje obojesmernih prevajalskih tokov; 

- nakupovanje najpomembnejših knjižnih izdaj v splošno- 
izobraževalnih knjižnicah; 

- v sodelovanju z drugimi skupnostmi vzpostavitev 
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani kot nosilca 
knjižnično-informacijskega sistema Slovenije; * 

- sodelovanje v prizadevanjih za izboljšanje pogojev v 
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, Univerzitetni 
knjižnici Maribor; 

- uveljavljanje normativov in standardov za knjižničarsko 
dejavnost; 

- pripravo druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije ter pri- 
pravo in izdajanje Enciklopedije Slovenije. 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
348 364 381 400 421 1.9141 

2. Gledališka dejavnost 
- oblikovanje skupnega gledališkega programa sloven- 

skih poklicnih gledališč z uveljavljanjem usklajevanja progra- 
mov med gledališči in medsebojnega vplivanja na program- 
ske zasnove; 
- spodbujanje izvirne slovenske gledališke ustvarjalnosti z 

naročili in odkupi izvirnih tekstov ter nagrajevanjem naj- 
boljših slovenskih predstav; 

- pospeševanje organiziranega obiska mladih; 
- pokrivanje celotnega slovenskega kulturnega prostora z 

gledališkimi predstavami; 
- spodbujanje višjih oblik sodelovanja med gledališči, 

izmenjavanja posameznih predstav, igralcev in drugih ustvar- 
jalcev ter uprizarjanja skupnih postavitev; 

- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev in 
tekmovanj; 

- uveljavljanje sprejetih normativov in standardov; 
- uresničevanje dogovorjenih programov organizacij 

združenega dela gledališkega področja (priloga št. 1) 
1. V milijon dinarjih, v cenah 1984 (valja za vsa nadaljnje kvantifikacije) 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
370 384 399 414 430 1997 

3. Glasbena In plesna dejavnost 
- spodbujanje glasbene in plesne ustvarjalnosti ter izvedb 

novih glasbenih in plesnih del; 
- oblikovanje skupne programske politike z uveljavljanjem 

kakovostnih meril in sodobnih pogledov na razvoj glasbene 
ustvarjalnsoti in poustvarjalnosti: 

- spodbujanje višjih oblik sodelovanja med nosilci progra- 
mov na programskem, kadrovskem, tehničnem in organizacij- 
skem področju; 

- pokrivanje celotnega slovenskega kulturnega prostora s 
programsko in po zvrsteh raznoliko glasbeno ponudbo; 

- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev in 
tekmovanj; 

- organiziranje glasbenega založništva in ustanovitev 
glasbenega založniškega oddelka pri eni od slovenskih za- 
ložb; 

- uveljavljanje sprejetih normativov in standardov; 
- uresničevanje dogovorjenih programov organizacij 

združenega dela glasbenega in plesnega področja (priloga št. 
2) 
Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
390 405 420 436 453 2104 
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4. Varstvo naravne in kulturne dediščine 
- razvijanje aktivnejših oblik varstva spomenikov z vključe- 

vanjem dediščine v sodobno življenje in s tem sodelovanja z 
drugimi gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi; 

- spomeniško varstvene posege na najpomembnejših in 
najbolj ogroženih kulturnih spomenikih; 

- izjemoma obnovo in konservacijo spomenikov, ki jim ni 
mogoče zagotoviti ustrezne rabe (seznam teh kulturnih spo- 
menikov, je sestavni del sporazuma, ki ga lahko spreminjamo 
samo s sklepom skupščine KSS (priloga št. 4); 

- oblikovanje in uveljavljanje muzejske mreže z izpeljano 
delitvijo dela na širše in ožje naloge in s tem v.zvezi tudi 
ustreznim načinom finansiranja (od 1. 1. 1987); 

- postavitev, posodobitev in dopolnjevanje temeljnih 
muzejskih zbirk; / 

- pripravljanje dogovorjenih in vsebinsko usklajenih raz- 
stav; 

- pripravljanje reprezentativnih razstav za medrepubliško 
in mednarodno kulturno sodelovanje; 

- odkupovanje pomembnejšega muzejskega gradiva; 
- uresničevanje dogovorjenih programov organizacij 

združenega dela s področja varstva naravne in kulturne dediš- 
čine (priloga št. 3) 

- reševanje vsebinskih in prostorskih vprašanj, še posebej 
v zvezi s predstavitvijo zgodovine Slovencev (Narodni muzej 
za starejšo zgodovino, Muzej ljudske revolucije za novejšo 
zgodovino Slovencev); 

- vključevanje vodnikov, inventarjev in drugih pripomoč- 
kov za uporabo arhivskega gradiva v splošni informacijski 
sistem; 

- konservacija, restavracija in mikrofilmanje pomembnega 
arhivskega gradiva; 

- izdajanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov 
za uporabo arhivskega gradiva ter pripravljanje razstav šir- 
šega pomena; 

- evidentiranje in mikrofilmanje arhivskega gradiva, ki se 
nanaša na Slovenijo in Slovence in je zunaj SR Slovenije; 

- odkupovanje pomembnejšega arhivskega gradiva, ki je v 
lasti občanov; 

- uveljavljanje normativov in standardov za arhivsko de- 
javnost. 
Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 

373 387 402 417 433 2012 

5. Likovna dejavnost 
- uveljavljanje delitve dela med galerijami in s tem tudi 

finansiranja na temelju muzejske mreže, ki vključuje tudi 
galerijsko dejavnost (od 1. 1. 1987); 

- spodbujanje likovne ustvarjalnosti; 
- skupno načrtovanje in usklajevanje programov na kako- 

vostnih kriterijih, predvsem razstav, ki naj krožijo po celi 
Sloveniji; 

- odkupovanje likovnih del starejše in sodobne produk- 
cije, ki so pomembna za kulturno dediščino; 

- uresničevanje dogovorjenih programov organizacij 
združenega dela galerijskega področja (priloga št. 5) 
Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
100 105 109 115 118 547 

6. Filmska dejavnost 
- proizvodnjo celovečernih in kratkih filmov; 
- oblikovanje enotne tehnične baze za celotno slovensko 

filmsko proizvodnjo; 
- programsko, kadrovsko in tehnično sodelovanje nosil- 

cev filmskih produkcijskih programov; 
- programsko, kadrovsko in tehnično povezovanje nosil- 

cev filmskih programov z gledališči, RTV in drugimi; 
- povezovanje proizvajalcev, distributerjev in predvajalcev 

slovenskega filma; 
- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev; 
- uresničevanje dogovorjenega programa kinoteke; 
- uveljavljanje sprejetih normativov in standardov. 
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Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
158 ' 164 170 176 183 851 

7. Kulturni programi radia in televizije 
- skupaj z drugimi omogočanje razvoja radia in televizije 

kot najbolj razširjenih nosilcev in posredovalcev kulturnih 
programov; 

- sodelovanje z organizacijami združenega dela s 
področja kulture in drugimi nosilci programov v Sloveniji in 
med Slovenci zunaj SR Slovenije pri bogatenju kulturnih 
programov radia in televizije (snemanja, prenosi, adaptacije); 

- vključevanje radia in televizije v enotni slovenski kulturni 
prostor; 

- podpiranje izbrane proizvodnje gramofonskih plošč in 
kaset; 

- sofinanciranje dogovorjenih radijskih in televizijskih 
projektov. 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
100 104 Toi 112 116 540 

8. Kulturni razvoj italijanske in madžarske narodnosti 
- razvijanje stikov z matičnima narodoma z upoštevanjem 

kriterijev kakovosti, pestrosti, smotrnosti, načrtnosti in eko- 
nomičnosti; 

- zagotavljanje dejavnosti kulturnih skupin; 
- razvijanje založniške in knjižnične dejavnosti. 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
15 16 17 17 18 83 

9. Kulturno sodelovanje s Slovenci zunaj SR Slovenije 
- pospeševali bomo kulturno dejavnost in ustvarjalnost 

slovenskih zamejcev in njihovo tvorno vključevanje v sloven- 
ski kulturni prostor; 

- skupaj z drugimi bomo omogočali kulturno dejavnost 
slovenskih zdomcev in izseljencev ter njihovo sodelovanje z 
matičnim narodom; 

- povečali bomo število in kakovost programov, s katerimi 
se bodo krepili kulturni tokovi slovenskega naroda ne glede 
na meje. 
Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
42 43 45 46 48 224 

10. Kulturno sodelovanje 
- kulturno sodelovanje v okviru SFRJ in s tujino kot pretok 

ustvarjalnih in poustvarjalnih kulturnih prizadevanj in prever- 
jenih kulturnih vrednot; 

- uveljavljanje načel kakovosti, zanimivosti, pestrosti, smo- 
trnosti, ekonomičnosti, recipročnosti; 

- uveljavljanje vsebinskih in materialnih osnov kulturnega 
sodelovanja, ki so opredeljene v sprejetih samoupravnih spo- 
razumih, družbenih dogovorih, mednarodnih programih in 
drugih dogovorih; 

- oblikovanje enotne metodologije načrtovanja in spre- 
mljanja vseh oblik kulturnega sodelovanja. 

Ovrednotenje programa: razne oblike kulturnega sodelova- 
nja so samo del celovitih programov posameznih izvajalcev, 
zato se finančno pokrivajo v njihovih osnovnih (rednih) dejav- 
nostih. 

11. Področje kadrovske in štipendijske politike 
- sooblikovanje programov izobraževalnih ustanov na 

temelju objektivno ugotovljenih potreb v izvajanju programov 
in nalog kulturnih dejavnosti; 

- ugotavljanje in usklajevanje potreb po kadrih na temelju 
kadrovskih planov nosilcev programov; 

- dokončanje metodologije načrtovanja kadrov ter nomen- 
klature in opisa poklicev v kulturnih dejavnostih; 

- štipendiranje v usmerjenem izobraževanju ter za izpopol- 
njevanje skladno z dolgoročnimi kadrovskimi načrti nosilcev 
programov; * 

- štipendiranje za razvoj področij potrebnih strokovnjakov 
ter omogočanje njihovega izpopolnjevanja v tujini; 

- štipendiranje izjemnih talentov ter omogočanje njiho- 
vega izpopolnjevanja v tujini; 

- štipendiranje nadarjenih mladih ustvarjalcev po konča- 
nem študiju. 

Ovrednotenje programa: razne oblike štipendiranja in izva- 
janja kadrovske politike so del celovitih programov posamez- 
nih izvajalcev, zato se finančno pokrivajo v njihovih osnovnih 
dejavnostih. 

5. člen 
Udeleženci bodo pospeševali skladnejši regionalni razvoj v 

SR Sloveniji tako, da bodo v občinah, ki so z zakonom ali 
odlokom določene kot v celoti manj razvite vzpodbujali in 
pospeševali kulturno dejavnost: 

- pri razvoju knjižničarstva, 
- pri varovanju naravne in kulturne dediščine, 
- pri zagotavljanju dostopnosti kulturnih dobrin (gosto- 

vanja). 
Po sprejetju kazalcev kulturne razvitosti v skupščini Kul- 

turne skupnosti Slovenije bodo manj razvite občine upravi- 
čene do solidarnostne pomoči pod pogojem, da po teh kazal- 
cih ne dosegajo republiškega povprečja in pod pogojem, da 
so iz lastnih virov zagotovile za kulturne dejavnosti delež (% 
družbenega proizvoda), ki ni manjši od republiškega pov- 
prečja. 

Do solidarnostne pomoči so lahko izjemoma upravičene 
tudi tiste občine, pri katerih nastanejo izjemno neugodna 
gospodarska gibanja ali hude nesreče, ki popolnoma ali 
delno onemogočijo izvajanje določenih programov, povzro- 
čijo škodo na naravni in kulturni dediščini itd. 

Spisek občin, ki so upravičene do solidarnostne pomoči, je 
sestavni del tega sporazuma (priloga št. 6) 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
20 20 20 20 20 100 

6. člen 
Udeleženci se sporazumejo, da se sredstva za novogradnje 

ter večje obnove oziroma prenove zagotavljajo kot sredstva za 
naložbe, sredstva za posodobitve in manjše prenove obstoje- 
čih zmogljivosti pa se zagotavljajo kot sredstva za investicij- 
sko vzdrževalna dela v povračilih za opravljene programe. 

1. Sredstva se zagotavljajo za: 
- naložbe v organizacije združenega dela s področja kul- 

ture, ki uresničujejo programe osrednjega ali matičnega 
pomena (republiškega oziroma širšega pomena) in za to 
nimajo ustreznih prostorov oziroma opreme (priloga št. 7); 

- naložbe v prostore za kulturne dejavnosti (kulturne 
i^omove) v manj razvitih občinah, ki takšnih prostorov še 
nimajo (prostori v občinskem središču niso pogoj). 

V obeh primerih imajo prednost naložbe, ki so bile začete v 
obdobju 1981-1985 in ki izpolnjujejo s tem sporazumom 
dogovorjene kriterije. 

V Kulturni skupnosti Slovenije bomo zagotovili dogovor- 
jene deleže potrebnih sredstev za naložbo (glej prilogo št. 7). 
Za naložbe v manj razvitih občinah bo delež Kulturne skupno- 
sti Slovenije 50% ali manj. 

Naložba, ki bo predvidena v tem sporazurju, mora biti 
predvidena tudi v samoupravnem sporazumu o f»meljih plana 
1986-1990 občinske kulturne skupnosti in v dogovoru o 
temeljih družbenega plana posamezne družbenopolitične 
skupnosti. 

Seznam naložb s časovno razporeditvijo sredstev po letih je 
sestavni del tega sporazuma. Ce posamezna naložba s sez- 
nama ne izpolni pogojev ali možnosti za začetek gradnje, 
lahko skupščina Kulturne skupnosti Slovenije uvrsti v seznam 
drugo naložbo po veljavnih kriterijih. 

2. Sredstva se zagotavljajo za: 
- investicijsko vzdrževalna dela v organizacijah združe- 

nega dela s področja kulture, ki uresničujejo programe osred-, 
njega ali matičnega pomena (republiškega oziroma širšega 
pomena). 
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Investicijsko vzdrževalna dela se predvidijo v letnih planih 
skupnosti. Vsa morajo biti predvidena tudi v letnih planih 
matičnih skupnosti. 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
100 100 100 100 100 100 

Udeleženci sporazuma se z letnimi plani lahko dogovorijo 
za namensko združevanje dela amortizacije za večja investi- 
cijsko vzdrževalna dela po dogovorjenem prednostnem redu. 

7. člen 
Udeleženci bodo zagotovili plačevanje osnovnih prispevkov 

za socialno zavarovanje posameznih kulturnih delavcev, vpi- 
sanih v razvid pri Republiškem komiteju za kulturo, ki bodo 
izpolnjevali splošne in posebne pogoje pravilnika o priznava- 
nju pravice plačila socialnega zavarovanja iz družbenih sred- 
stev. 

Pravica velja dve leti pridobitve statusa, pozneje pa le, če ne 
bodo presegali dogovorjenega cenzusa. 

Cenzus se določa v letnih programih Kulturne skupnosti 
Slovenije. 

Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
23 23 23" 23 23~ * 115 

8. člen 
Udeleženci bodo zagotovili redno delo Kulturne skupnosti 

Slovenije in njenih organov, delovanje delegatskega in infor- 
macijskega sistema skupnosti ter opravljanje potrebnih stro- 
kovnih, planskih in analitičnih, finančnih in dokumentacijskih 
del. 
Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
40 40 40 40 40 200 

9. čien 
Udeleženci bodo zagotovili redno delo Upravnega odbora 

Prešernovega sklada ter opravljanje potrebnih strokovnih in 
tehnično administrativnih del. 
Ovrednotenje programa: 
1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj 
2 2 2 2 2 10 

IV. Ocena sredstev Kulturne skupnosti 
Slovenije za obdobje 1986—1990 

10. člen v mio din 
cene 1984 

1986 1987 1988 1989 1990 Skupaj Stopnje Delež sred. 
86-90 rasti 86-90 
 v% 

1. Založništvo in knjižničarstvo 348 364 381 400 421 1.914 4,2 17,6 
2. Gledališka dejavnost 370 384 399 414 430 1.997 3,8 18,4 
3. Glasba in ples 390 405 420 436 453 2.104 3,8 19,4 
4. Varstvo naravne 

in kulturne dediščine 373 387 402 417 433 2.012 9,3 18,6 
5. Likovna dejavnost 100 105 109 115 118 547 4,0 5,1 
6. Filmska dejavnost 158 164 170 176 183 851 3,8 7,9 
7. Narodnosti v SRS 15 16 17 17 18 83 3,8 0,8 
8. Slovenci zunaj SRS 42 43 45 46 48 224 3,8 2,1 
9. RTV 100 104 108 112 116 540 18,8 5,0 

10. Pomoč manj razvitim 20 20 20 20 20 100 0,9 
11. Prešernov sklad 2 2 2 2 2 10 
12. Drugo 28 28 28 28 28 140 1,3 
Skupaj dejavnosti 1.946 2.022 2.101 2.183 2.269 10.521 5,2 97,1 
Samostojni kulturni delavci 
Poslovni stroški 

23 
40 

23 
40 

23 
40 

23 
40 

23 
40 

115 
200 1,9 

A. Skupaj 2.009 2.085 2.164 2.246 2.332 10.836 3,8 100 
B. Investicijsko vzdrževanje 100 100 100 100 100 500 
Skupaj A+B 2.109 2.185 2.264 2.346 2.432 11.336 

Za program Kulturne skupnosti Slovenije iz 4., 5., 6., 7., 8. in 
9. člena udeleženci združujejo sredstva po enotni prispevni 
stopnji iz BOD. 

11. člen 
Sredstva za programe tega samoupravnega sporazuma 

bodo vsako leto povečana po naslednjih merilih: 
1. V okviru globalno načrtovane rasti sredstev za skupno 

porabo, ki se bodo od leta 1986 dalje povečevale skladno z 
rastjo družbenega prihodka, bodo elementi cene kulturnih 
programov ovrednoteni skladno z načrtovanimi stopnjami 
rasti posameznih elementov oz. postavk v SR Sloveniji. 
Popravki vrednosti programa bodo izvedeni glede na dejan- 
sko ugotovljene stopnje po uradnih podatkih Zavoda za stati- 
stiko SRS in sicer v vsakem tromesečju tekočega leta. 

2. Na tistih področjih, kjer normativi in standardi niso izde- 
lani, kjer sodelujejo tudi OKS in drugi sofinancerji, npr. na 
področju naložb in investicijskega vzdrževanja, bodo sredstva 
valorizirana v skladu z dogovorom med prizadetimi v okviru 
možnosti, ki jih omogočajo globalno načrtovana rast sredstev 
za skupno porabo. 

V. Normativi in standardi 

12. člen 
Materialni stroški ter sredstva za osebne dohodke in 

skupno porabo sta dva elementa cene oziroma povračila za 
opravljene kulturne programe, ki ju bodo udeleženci določali 
z dogovorjenimi normativi in standardi. 

Normativi so količinsko opredeljen obseg del določene 
vrste in zahtevnosti, materialov in pogojev dela, nujno potreb- 
nih za uresničenje programa. 

Standard obesega: 
- postopke, ki so potrebni, da bi bil program uresničen; 
- dogovorjene strokovne, delovne, materialne, tehnične, 

varnostne, higienske in druge pogoje, na podlagi katerih je 
mogoče opravljati kulturne programe; 

- dogovorjeno stopnjo kakovosti opravljenega programa. 
Normativi in standardi služijo ugotavljanju elementov cene 

oziroma povračila za kulturne programe tistih organizacij 
združenega dela s področja kulture ali drugih nosilcev pro- 
gramov, ki pridobivajo sredstva v svobodni menjavi dela v 
kulturnih skupnostih. 
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Normativi in standardi, ki so sestavni del tega sporazuma 
(objavljeni v Poročevalcu Kulturne skupnosti Slovenije), so 
opredeljeni za: 

- knjižnično dejavnost (splošnoizobraževalne knjižnice); 
- gledališko dejavnost (poklicna drmaska gledališča, 

poklicni lutkovni gledališči); 
- glasbeno in piesno dejavnost (poklicni operni in baletni 

gledališči, filharmonični orkester); 
- filmsko dejavnost (filmska proizvodnja); 
- arhivsko dejavnost. 

VI. Merila za ugotavljanje cene posameznih 
kulturnih storitev oziroma povračila za 
opravljene programe storitev ali povračila za 
izvajanje dejavnosti 

13. člen 
Povračila oziroma ceno sestavlja šest elementov: 
- materialni stroški, 
- amortizacija, 
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbe- 

nih potreb ter druge obveznosti in izdatki, ki se skladno z 
zakoni pokrivajo iz dohodka, 

- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo, 
- sredstva rezerv, 
- sredstva za modernizacijo in razvoj materialne osnove 

dela. 
Merilo sta dogovorjena vrednost dela glede na vrsto in 

zahtevnost ter tržna vrednost materiala in storitev oseb, ki ne 
sodelujejo v svobodni menjavi dela, vendar je njihovo delo 
potrebno za izvedbo programov. 

1. Merila za ugotavljanje materialnih stroškov so: 
- samoupravno dogovorjeni normativi, 
- za materialne stroške, ki niso normirani, veljajo tekoče 

cene v času zadovoljevanja kulturne potrebe. 
2. Amortizacija se vračunava v ceno storitev v celotnih 

zneskih po veljavnih (z zakonom določenih) amortizacijskih 
stopnjah. 

3. Sredstva iz dohodka se določajo v skladu z merili, dolo- 
čenimi s samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori ali 
zakoni. 

4. Merila za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo 
so samoupravno dogovorjeni normativi iryytandardi in samo- 
upravni sporazumi o skupnih izhodiščih Wr nekaterih osno- 
vah za razporejanje čistega dohodka ter za delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. Sredstvom dodajamo 
tudi: 

- sredstva za prihodke delovnih ljudi, ki z osebnim delom 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo kul- 
turno dejavnost. 

- sredstva, s katerimi se amaterskim delavcem zagota- 
vljajo nadomestila osebnega dohodka, povračila stroškov ipd. 

5. Stopnja rasti rezervnih sredstev bo 0,5% letno. 
6. Sredstva za modernizacijo in razvoj materialne osnove 

dela bodo po opredeljenih kriterijih imela 0,5% letno stopnjo 
rasti. Kriteriji so sestavni del sporazuma. 

V ceno ali povračilo štejejo tudi prispevki uporabnikov ob 
neposredni uporabi storitev oziroma dejavnosti. 

VII. Uresničevanje sporazuma 

14. člen 
Na temelju tega sporazuma bo skupščina Kulturne skupno- 

sti Slovenije sprejela plan Kulturne skupnosti Slovenije za 
obdobje 1986-1990 in letne programe za posamezno leto 
planskega obdobja. 

15. člen 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije trajno spremlja 

uresničevanje tega sporazuma s tem, 
- da sprejema analize in ocene o uresničevanju spora- 

zuma in piana in 
- da predlaga udeležencem ukrepe za uresničevanje spo- 

razuma in plana oziroma dopolnitev tega samoupravnega 
sporazuma. 
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Analizo in oceno uresničevanja ter potrebne ukrepe 
sprejme skupščina pred zaključkom tekočega leta. 

16. člen 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je dolžna predložiti 

v obravnavo uporabnikov in izvajalcem analizo o izvrševanju 
planov in izpolnjevanju obveznosti iz tega samoupravnega 
sporazuma s predlogom ukrepov. 

Analiza iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
- oceno uresničevanja ciljev, nalog in razmerij, določenih 

s sporazumom ali planom; 
- oceno izvrševanja obveznosti, določenih s tem spora- 

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

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

VIII. Spremembe in dopolnitve sporazuma 

17. člen 
Če se ta samoupravni sporazum ne uresničuje in če se z 

analizo vzrokov ugotovi, da ga tudi z dodatnimi ukrepi ni 
mogoče uresničiti, začne skupščina Kulturne skupnosti Slo- 
venije postopek za spremembe in dopolnitve sporazuma v 
skladu z realno ocenjenimi možnostmi in pogoji za razvoj. 

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

18. člen 
Šteje se, da so nastopili pogoji za spremembo oziroma 

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

19. člen 
Pri vsak: drugi spremembi ali dopolnitvi tega sporazuma so 

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

IX. Prehodne in končne določbe 

20. člen 
Izvršitev nalog iz 4. in 6. člena, ki se s svobodno menjavo 

dela uresničujejo tudi v drugih samoupravnih interesnih 
Skupnostih, se uredi s posebnimi sporazumi ali pogodbami. 

21. člen 
Sporazum je sklenjen, ko ga podpiše večina udeležencev, 

kar ugotovi skupščina Kulturne skupnosti Slovenije s 
sklepom. 

22. člen 
Sporazum se objavi v Poročevalcu Kulturne skupnosti Slo- 

venije in velja od 1. januarja 1986 dalje. 
Za spiske organizacij iz 4. in 5. točke 4. člena velja spora- 

zum od 1. januarja 1987 dalje. 
Sestavni deli sporazuma: 

1 - spisek organizacij iz 2., 3., 4. in 5. točke 4. člena, 
- spisek kulturnih spomenikov, naravnih znamenitosti in 

akcij širšega pomena iz 4. točke člena, 
j - seznam kulturnih spomenikov iz 4. točke člena, 
s - spisek občin iz 5. člena, 
i - seznam naložb iz 6. člena, 

- normativi in standardi za knjižnično, arhivsko, gledali- 
ško, filmsko, glasbeno in plesno dejavnost (objavljeni v Poro- 
čevalcu Kulturne skupnosti Slovenije). 
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PRILOGA ŠT. 1 PRILOGA ŠT. 4 

SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA S 
PODROČJA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI, KI 
BODO MENJAVALE SVOJE DELO V KULTURNI 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 

SPISEK KULTURNIH SPOMENIKOV, NARAVNIH 
ZNAMENITOSTI IN AKCIJ ŠIRŠEGA POMENA, 
KATERIH OBNOVO BO SOFINANCIRALA 
KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE 

Organizacija združenega dela Delež v KSS 
v % 

Ime spomenika in občine Delež v KSS 
v% 

1. Drama Slovenskega narodnega 
gledališča Ljubljana 

2. Drama Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor 

3. Slovensko ljudsko gledališče Celje 
4. Primorsko dramsko gledališče 

Nova Gorica 
5. Mestno gledališče ljubljansko 
6. Slovensko mladinsko gledališče 
7. Lutkovno gledališče Ljubljana 
8. Lutkovno gledališče Maribor 
9. Cankarjev dom1 

50% 

50% 
50% 

50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

1. 50% delež pri gledaliških programih Cankarjevega doma velja za njegovo 
celotno kulturno dejavnost 

PRILOGA ST. 2 

SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
S PODROČJA GLASBENE IN PLESNE 
DEJAVNOSTI, KI BODO MENJAVALE SVOJE 
DELO V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE 
Organizacija združenega dela Delež v KSS 

v% 
1. Opera in balet Slovenskega narodnega 

gledališča Ljubljana 50% 
2. Opera in balet Slovenskega narodnega 

gledališča Maribor 50% 
3. Slovenska filharmonija 50% 

PRILOGA ST. 3 

SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA S 
PODROČJA VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE, KI BODO MENJAVALE SVOJE DELO 
V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE (velja od 1. 
1.1987) 
Organizacije združenega dela Delež v KSS 

v,% 
1. Muzej političnih zapornikov, intemirancev in izgnancev 

50% 
50% 
50% 
50% 

50 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

letni program 

Brestanica 
2. Muzej taborskega gibanja Ljutomer 
3. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran 
4. DO Spominski park Trebče 
5. Arhitekturni muzej 
6. Muzej ljudske 

7. Narodni muzej 
Prirodoslovni muzej Slovenije 
Slovenski etnografski muzej 
Slovenski gledališki in filmski muzej 
Tehniški muzej Slovenije 
Restavratorski center SR Slovenije 

revolucije Slovenije 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

i. KULTURNI SPOMENIKI 
A. ARHEOLOŠKI 

1. Rifnik, Šentjur pri Celju, Celje 
2. Vranje, Ajdovski gradeč, Sevnica 
3. Ajdna nad Žirovnico, Jesenice 
4. Radovljica, trg ob ž. c., Radovljica 
5. Samostan Stična, Grosuplje 
6. Hajdina, Ptuj 
7. Gomilsko, grobišče Podlože, Ptuj 
8. Neolitska naselbina Rabeljčja vas, Ptuj 
9. Rimsko naselje Betnava, Maribor 

10. Colatio, Rimska naselbina, Slovenj Gradec 
11. Legen, Prazgodovinsko grobišče, Slovenj Gradec 
12. Hajdina, Rimski gradbeni objekt, Ptuj 
13. Vurberk, Rimski vodovod, Ptuj 
14. Bratinova hiša Ajdovščina, Ajdovščina 
15. Hrušica - Limes, Ajdovščina 
16. Temnica - Sv. Ambroža, Nova Gorica 
17. Kobarid - gradič, Tolmin 
18. Most na Soči, naselje, Tolmin 
19. Kučar, poznoantično naselje, Metlika 
20. Groblje, antična naselbina, Novo mesto 
21. Zidani gaber, poznoantična utrdba, Novo mesto 
22. Gor. Gradišče, prazgodov. gradišče, Novo mesto 
23. Vinji vrh, prazgodovinsko gradišče, Novo mesto 
24. Rodine, antična stavba, Trebnje 
25. Beli križ, prazgodovinsko grob., Trebnje 
26. Simov zaliv, Izola 
27. Kolomban, Hrvatini, Koper 

Opomba: v letu 1986 velja spisek in deleži iz Sporazuma o 
temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-1985 (z dodatkom Restavratorskega centra SR Slove- 
nije) 

B. GRADOVI 
1. Celjski grad, Celje 
2. Grad, Velenje 
3. Grad, Sevnica 
4. Podsreda, Grad, Šmarje pri Jelšah 
5. Grad, Slovenska Konjice 
6. Grad Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah 
7. Grad Lemberg, Celje 
8. Grad Planina, Šentjur pri Celju 
9. Laški grad, Laško 

10. Novo Celje, Žalec 
11. Grad Olimlje, Šmarje pri Jelšah 
12. Grad Kamen v Begunjah, Radovljica 
13. Altgutenberg nad Bistrico, Tržič 
14. Grad Krumperk, Domžale 
15. Grad Jablje pri Trzinu, Domžale 
16. Mali grad v Kamniku, Kamnik 
17. Graščina Dol, Ljubljana 
18. Grad Smlednik, Ljubljana 
19. Grad Fužine, Ljubljana 
20. Grad Kodeljevo, Jelovškova kapela, Ljubljana 
21. Grad Kotanjevica, Krško 
22. Grad Španheimski, Kostanjevica, Krško 
23. Grad Leskovec, Krško 
24. Grad Ortnek, Ribnica 
25. Grad Ortnek, Grajska kapela sv. Jurij, Ribnica 
26. Grad Kostel, Kočevje 
27. Grad Medija - Izlake, Grajska kapela, Zagorje 
28. Stari Višnjegorski grad, Grosuplje 
29. Grad Snežnik, Cerknica 
30. Grajske razvaline Vodriž - Slovenj Gradec 
31. Grad Beltinci, Murska Sobota 
32. Grad v Gradu, Murska Sobota 
33. Grad Oplotnica, Slovenska Bistrica 
34. Grad Zgornja Polskava, Slovenska Bistrica 
35. Grad Štatenberk, Slovenska Bistrica 

80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
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36. Grad Hrastovec, Lenart 50 
37. Grad Betnava, Maribor 50 
38. Grad Fala, Maribor 50 
39. Grad Rače, Maribor 50 
40. Grad Negova, Gornja Radgona 50 
41. Križevniški grad, Velika Nedelja, Ormož 50 
42. Železne dveri, Vinogradniški dvorec, Ljutomer 50 
43. Kungota, Graščina'ravno polje, Ptuj 50 
44. Mestni grad, razvaline, Dravograd 50 
45. Bukovje, razvaline gradu, Dravograd 50 
46. Lože, grad, Ajdovščina 50 
47. Trilek, grad, Ajdovščina 50 
48. Velike Zabije, grad, Ajdovščina 50 
49. Vipavski križ, grad, Ajdovščina 50 
50. Vipava, graščina Lantieti, Ajdovščina 50 
51. Idrija, grad, Idrija 50 
52. Jablanica,, graščina, Ilirska Bistrica 50 
53. Prem, grad, Ilirska Bistrica 50 
54. Branik - grad Rihemberk, Nova Gorica 50 
55. Dobrova, grad, Nova Gorica 50 
56. Vogrsko, graščina Bozici, Nova Gorica 50 
57. Planina, grad Haasberg, Potostojna 50 
58. Štanjel, grad, Sežana 50 
59. Bizeljsko, grad, Brežice 50 
60. Pišece, grad, Brežice 50 
61. Adlešiči, grad Pobrežje, Črnomelj 50 
62. Gradac, grad s parkom, Metlika 50 
63. Orehovica, Gracarjev turn, Novo mesto 50 
64. Karteljevo, grad Hmeljnik, Novo mesto 50 
65. Soteska, grad, Novo mesto 50 
66. Soteska, Hudičev turn, Novo mesto 50 
67. Žužemberk, grad, Novo mesto 50 
C. MESTNA IN TRŠKA ARHITEKTURA 

1. Flajsova hiša, Žalec 50 
2. Zidanškova 3, Celje 50 
3. Aškerčev trg 3, Laško 50 
4. Pavšlerjeva hiša, Kranj 50 
5. Stara mestna jedra Tržiča, Radovljice, Kranja, Kamnika 50 
6. Malijeva hiša, Tržič 50 
7. Kapusova graščina Kamna gorica, Radovljica 50 
8. Mestni trg 17/11, Ljubljana 50 
9. Stari trg 11 a, čelni del, Ljubljana 50 

10. Gosposka 29, Rotovž, Maribor 50 
11. Glavni trg 2, Rotovž, Maribor 50 
12. Glavni trg 3, Rotovž, Maribor 50 
13. Glavni trg 4, Rotovž, Maribor 50 
14. Glavni trg 5, Rotovž, Maribor 50 
15. Prešernova 3, Ptuj 50 
16. Prešernova 9, Ftuj 50 
17. Prešernova 11, Ptuj * 50 
18. Prešernova 13, Ptuj 50 
19. Prešernova 15, Ptuj 50 
20. Slovenski trg, mestni stolp, Ptuj 50 
21. Glavni trg 37, Slovenj Gradec 50 
22. Glavni trg 8, Novo mesto 50 
23. Ljubljanska 4, Novo mesto 50 
24. Palača Besenghi, Izola 50 
25. Manziolijeva hiša, Izola 50 
26. Smrekarjeva 11,13,15, Izola 50 
27. Smrekarjeva 50, Izola 50 
28. Ribiški trg, Koper 50 
29. Cankarjeva 9, palača de Belli, Koper 50 
30. Trubarjeva ul, Patriarhov stolp, Koper 50 
31. Ulica OF 3, Koper 50 
32. Tovarniška in Božičeva ulica, Koper 50 
33. Solinarska 2, Percauz, Koper 50 
34. Nekdanji franščiškanski samostan, Piran 50 
35. Tartinijevo gledališče, Piran 50 
36. Gregorčičeva 8, Piran 50 

D. SAKRALNI SPOMENIKI 
1. P. c. sv. Ane Teharje, Celje 50 
2. Žička kartuzija, Slovenske Konjice 50 
3. Ž. c. Sladka gora, Šmarje pri Jelšah 50 
4. Predenca Kalvarija, Šmarje pri Jelšah 50 
5. P. c. sv. Križa Svibno, Lačko 50 
6. Ž. c. Solčava, Mozirje 50 
7. Katedrala, Gornji grad, Mozirje 50 

8. P. c. Jakob nad Preddvorom, Kranj 50 
9. P. c. Janeza Krstnika Sp. Otok, Radovljica 50 

10. P. c. sv. Tomaža v Ratečah, Jesenice 50 
11. P. c. sv. Marka Vrba, Jesenice 50 
12. Groblje pri Domžalah, Domžale 50 
13. P. c. sv. Luke, Prapreče pri Lukovici, Domžale 50 
14. P. c. sv. Valentina, Limbarska gora, Domžale 50 
15. P. c. sv. Primoža, Črna, Kamnik 50 
16. P. c. sv. Ahaca, Turjak, Ljubljana 50 
17. P. c. sv. Primoža in Felicijana Zgonče, Ljubljana 50 
18. P. c. sv. Nikolaja Visoko nad Kureščkom, Ljubljana 50 
19. Pc. sv. Nikolaja Jeprca, Ljubljana 50 
20. P. c. sv. Petra Dvor, Ljubljana 50 
21. P. c. Ribjek pri Osilnici, Kočevje 50 
22. Cistercianski samostan Stična, Grosuplje 50 
23. Samostan Stična, cerkev, Grosuplje 50 
24. P. c. Marijinega vnebovzetja, Muljava, Grosuplje 50 
25. P. c. sv. Martina, Draga pri Stični, Grosuplje 50 
26. P. c. pri Ambrusu, Kamen vrh, Grospulje 50 
27. Samostanski kompleks, Kostanjevica, Krško 50 
28. Cerkev sv. Jakoba, Kostanjevica, Krško 50 
29. P. c. sv. Miklavža, Kostanjevica, Krško 50 
30. Kapucinski samostan Krško, Krško 50 
31. P. c. sv. Andreja, Gosteče, Škofja Loka 50 
32. Župna cerkev, Ruše, Maribor 50 
33. Minoritski samostan Ptuj, Ptuj 50 
34. Župna cerkev Ljutomer, Ljutomer 50 
35. P. c. sv. Trije kralji, Benedikt, Lenart 50 
36. Kostnica, Libeliče, Dravograd 50 
37. P. c. sv. Andreja Vrhovlje pri Kožbani, Nova Gorica 50 
38. P. c. sv. Križa, Kojsko, Nova Gorica 50 
39. P. c. Žalostne matere Božje, Predjama, Postojna 50 
40. P. c. sv. Martina Šilen-Tabor, Postojna 50 
41. Ž. c. sv. Florijana, Orehek, Postojna 50 
42. Ž. c. sv. Nikolaja, Avber, Sežana 50 
43. P. c. sv. Helene, Gradišče, Sežana 50 
44. P. c. Žalostne matere božje, Tomaj, Sežana 50 
45. P. c. sv. Egidija, Sveto, Sežana 50 
46. P. c. sv. Vida, Dravograd, Dravograd 50 
47. Stara župna cerkev Turnišče, Lendava 50 
48. Župna cerkev Brezno, Radlje ob Dravi 50 

.49. Stara ž. c. v Murski Soboti, Murska Sobota 50 
50. P. c. sv. Ane, Leše, Ravne na Koroškem 50 
51. P. c. Janeza Krstnika, Poljane, Ravne na Koroškem 50 
52. P. c. sv. Pankracija, Stari trg, Slovenj Gradec 50 
53. P. c. sv. Jerneja, Cerkno, Idrija 50 
54. P. c. sv. Helene, Prem, Ilirska Bistrica' 50 
55. P. c. sv. Treh kraljev, Sižid, Tolmin 50 
56. P. c. Device Marije, Polje, Bovec, Tolmin 50 
57. Grajska kapela Mokrice, Brežice 50 
58. P. c. sv. Roka, Brežice 50 
59. P. c. sv. Jakoba, Naklo-Rodine, Črnomelj 50 
60. Samostan Pleterje, Novo mesto 50 
61. Kapiteljska cerkev sv. Nikolaja, Novo mesto 50 
62. P. c. sv. Jurija, Šentjurij, Novo mesto 50 
63. P. c. sv. Neže, Lopata, Novo mesto 50 
64. P. c. sv. Križa, Prevole, Novo mesto 50 
65. Ž. c. sv. Ruperta, Šentrupert, Trebnje 50 
66. Kapela križevega pota, Brinje-Vesela gora, Trebnje 50 
67. P. c. sv. Franšiška Ksaverija, Brinje-Vesala gora, 

Trebnje 50 
68. P. c. sv. Antona, Jelševec, Trebnje 50 
69. Marija Alietska, Izola 50 
70. P. c. sv. Petra in Pavla, Gažon, Koper 50 
71. P. c. sv. Nazarja, Glem, Koper 50 
72. P. c. sv. Andreja, Koštabona, Koper 50 
73. Ž. c. sv. Jurija, Piran 50 
74. P. c. sv. Štefana, Zanigrad 50 

E. JAVNI SPOMENIKI, ZNAMENJA VODNJAKI 
1. Znamenja Leveč in Drešinja vas, Žalec 50 
2. Baročno znamenje Zalog pri Cerkljah, Kranj 50 
3. Plečnikov vodnjak in arkade, Kranj 50 
4. Robbov vodnjak, Ljubljana 50 
5. Kužno znamenje, Glavni trg, Maribor-Rotovž, Maribor 50 
6. Znamenje pri Martinovi cerkvi, Metlika 50 
7. Vaška kapela, Viška vas, Novo mesto 50 
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F. UTRDBENA ARHITEKTURA 
1. Mestno obzidje v Kranju, Kranj 50 
2. Taborni stolp Gradišče nad Lukovico, Domžale 50 
3. Taborno obzidje Tabor nad Ihanom, Domžale 50 
4. Tabor Šmarna gora, Ljubljana 50 
5. Tabor nad Cerovim pri Grosuplju, Grosuplje 50 
6. Tabor Šmarje-Sap, Grosuplje 50 
7. Stolp v mestnem obzidju, Slovenska Bistrica 50 
8. Naselje Vipavski križ, Ajdovščina 50 
9. Tabor nad Črničami, Črniče, Ajdovščina . 50 

10. Jugovzhodno obzidje od št. 32-53 in hiša št. 16. Šmartno, 
Nova Gorica 50 

11. Naselje Štanjel, Sežana 50 
12. Trnjava Kluže, Tolmin 50 
13. Obrambni stolp, Stoničeva hiša, Črnomelj 50 
14. Obrambni stolp, Muzejska 12, Novo mesto 50 
15. Obrambni stolp, Mokronog, Trebnje 50 
16. Mestno obzidje, Piran, Piran 50 
17. Tabor Kubed, Koper 50 
18. Tabor Hrastovlje, Koper 50 
19. Stolp Podpeč, Koper 50 
20. Gradin - v gradu, Koper ^50 
G. EJNOLOŠKI SPOMENIKI 

1. Živičev mlin, Šmarje pri Jelš&h 80 
2. Spominski muzej Rogatec, Šmarje pri Jelšah 80 
3. Kunšperk 14, Šmarje pri Jelšah 80 
4. Podolševa 20, Mozirje 50 
5. Kavčnikova domačija, Zavodje 43, Velenje 50 
6. Robanov kot 33, 29, Mozirje 50 
7. Zgornja Bela 35, Kranj 50 
8. Studor 16, Radovljica 50 
9. Liznjakova domačija, Kranjska gora, Jesenice 50 

10. Primožkova kašča Pristava, Tržič 50 
11. Gorjuše pri Dobu, Domžale 50 
12. Zg. Palovče 5, Kamnik 50 
13. Butaličeva hiša, Mekinje, Kamnik 50 
14. Kmečke freske, Kranj, Radovljica, Jesenice, Tržič, 

Kamnik, Domžale 50 
15. Kmečka hiša Dol 5 pri Sori, Ljubljana 50 
16. Planica 28, Tezno, Maribor 50 
17. Fram 72, Tezno, Maribor 
18. Viničarija, Nadbišec 18, Lenart 50 
19. Uj Tomazs, Lendava 50 
20. Vinska klet Gomila, Ormož 50 
21. Vinska klet, Ljutomer 50 
22. Kukava 61, Ptuj 50 
23. Pacinješt. 1, Ptuj _ 50 
24. Jeznikova dimnica Šentjanž nad Dravčami, 

Radlje ob Dravi 50 
25. Radlje pod Perkolico, Radlje ob Dravi 50 
26. Kurtnik, Brdinje št. 4, Ravne na Koroškem 50 
27. Podkraj št. 28, Ravne na Koroškem 50 
28. Ludranski vrh 23, Ravne na Koroškem 50 
29. Pri Miklavžu, Mislinja 289, Slovenj Gradec 50 
30. Šmartno na Pohorju št, 12, Slovenska Bistrica 50 
31. Šmartno na Pohorju št. 14, Slovenska Bistrica 50 
32. Gojačešt. 66, Ajdovščina 50 
33. Kovk št. 29, Ajdovščina 50 
34. Vrtovin št. 84, Ajdovščina 50 
35. Bazoviška 4, Idrija, Idrija 50 
36. Kmečke freske, Idrija 50 
37. Čufarjeva domačija št. 5, Dol. Novaki, Idrija 50 
38. Podgrad št. 66, Ilirska Bistrica 50 
39. Šmartno št. 21, Nova Gorica 50 
40. Kanal, Pionirska 8, Nova Gorica 50 
41. Planina št. 56 (freske, dvorec), Postojna 50 
42. Nadanje selo 54, Ribnica, Postojna 50 
43. Naselje Štanjel, Sežana 50 
44. Matavun št. 10, Spahnjenca, Sežana 50 
45. Griže št. 7, kompleks, Sežana 50 
46. Kobdilj št. 50, Sežana 50 
47. Gregorčičeva 8, Manfredova 12, Ambient Kobarid, 

Tolmin 50 
48. Kmečke freske, Tolmin 50 
49. Kmečka domačija Križe 5, Brežice 50 
50. Kmečki dvor Žuniči 5, Črnomelj 50 
51. Kmečka domačija Prilozje, Metlika 50 
52. Stara mestna arhit. Bara Juričina, Metlika 50 

53. Kmečka hiša, Šmarje 6, Novo mesto 50 
54. Dularjev mlin, Dvor na Krki, Novo mesto 50 
55. Andrejeva in Benkova hiša, Črni Kal, Koper 50 
56. Podpeč št. 5, Koper 
57. Solinarska hiša, Sečovlje, Strunjan, Piran 50 

H. SPOMENIKI DELAVSKEGA GIBANJA IN UUDSKE REVO- 
LUCIJE TER DRUGI ZGODOVINSKI SPOMENIKI 

1. Trebče kompleks hiše Titove matere, Šmarje pri Jelšah 80 
2. Sedlarjevo Vrenkov mlin, Šmarje pri Jelšah 80 
3. Kidričeva domačija Knežec, Šmarje pri Jelšah 80 
4. Kolarjeva domačija Trebče, Šmarje pri Jelšah 80 
5. Bolnica Košuta v Komatevri, Kranj 50 
6. Goreljek na Pokljuki, Radovljica 50 
7. Bolnica na Mežaklji, Jesenice 50 
8. Kosova graščina, Jesenice 50 
9. Taborišče Ljubelj, Tržič 50 

10. Obrše, Domžale 50 
11. Češnjice nad Moravčami, Domžale 50 
12. Požgana domačija in spomenik padlim, Oklo, Domžale 50 
13. Rudnik pri Radomljah, Kamnik 50 
14. Olipova hiša Radovljica, Radovljica 50 
15. Spomeniki, svetovne vojne Kamnik, Kamnik 50 
16. Grad Turjak, Ljubljana 50 
17. Borovniški viadukt, Vrhnika 50 
18.. Grad Brestanica, Krško 50 
19. Prevalje, hiša v kateri je bil sedež 

Prevaljske republike, Ravne na Koroškem 50' 
20. Pavčkova bolnica, Slovenj Gradec 50 
21. Bolnica »Jesen«, Slovenska Bistrica 50 
22. Grad Bori, Ptuj 50 
23. Bolnica Franja, Idrija 50 
24. Tiskarna Slovenija, Idrija 50 
25. Zadlaška grapa, Tehnika krn, Tolmin 50 
26. Partizanska bolnišnica Gornji Hrastnik, Črnomelj 50 
27. Zidanica lOOFDoblička gora, Črnomelj 50 
28. Spomenik I. svetovne vojne Prečna, Novo mesto 50 
29. Objekti Baze 20, Baza 20, Novo mesto 50 
30. Bolnica Jeiendol, Partizanski Rog, Novo mesto 50 
31. Spomenik NOB, Čvibelj, Žužemberk, Novo mesto 50 

I. DOMOVI POMEMBNIH LJUDI 
1. Aškerčeva domačija, Šenožete 1, Laško 50 
2. Ul. skladateljev Ipavcev 27, Šentjur pri Celju 80 
3. Prešernov gaj, Kranj 50 
4. Spomenik S. Jenka na Podreči, Kranj 50 
5. Spomenik D. Jenku Dvorje, Kranj 50" 
6. Finžgarjeva hiša Doslovče, Jesenice 50 
7. Grad Bogenšperk, Litija . 50 
8. Tavčarjeva domačija Visoko, Škofja Loka 50 
9. Grobnica Anastazija Griina Leskovec, Krško 50 

10. Valvasorjeva hiša, Krško 50 
11. Soba generala Maistra, Zavrh, Lenart 50 
12. Rojstna hiša Stanka Vraza, Cerovec, Ormož 50 
13. Meškova domačija Ključarovci, Ormož 50 
14. Kerenčičeva domačija Jastrebci, Ormož 50 
15. Bevkova domačija Zakojca, Idrija 50 
16. Slap ob Idrijci št. 5, Tolmin 50 
17. Trdinova hiša Streliška 2, Novo mesto 50 
18. Kapela P. P. Glavarja Lanšprež, Trebnje 50 
19. Tartinijeva hiša, Piran 50 

J. TEHNIŠKI SPOMENIKI 
1. Skomarje 1, Slovenske Konjice 50 
2. Vigenjc v Kamni Gorici, Radovljica 50 
3. Strojeva kovačija Grabče, Radovljica 50 
4. Kasarna Stara Sava, Jesenice 50 
5. Rake na Mošeniku, Tržič 50 
6. Plavž Zeležniki, Škofja Loka 50 
7. Kovačija Sp; Slemen, Ruše, Maribor 50 
8. Vodni mlin Žabjak, Ptuj 50 
9. Fužine, Hubelj, Ajdovščina 50 

10. Klauže na Idrijci, Idfija 50 
11. Klauže na Belci, Idrija 50 
12. Mlin, Dolenji Novaki, Idrija 50 
13. Tomšičeva žaga Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica 50 
14. Steske - Pekel, Nova gorica 50 
15. Švinkovmlin Anhovo, Nova Gorica 50 
16. Most, Tabor (Dornberg), Lavrica, Nova Gorica 50 
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17. Tišlarjev mlin Žeje, Postojna 
18. Kovačija in žaga, Buje št. 1, Postojna 
19. Ledenica Kačiče, Sežana 
20. Apnenca Čezsoča, Tolmin 
21. Mlin Porezen, Tolmin 
22. Plavž železolivarne Dvor, Novo mesto 
23. Kovačija Mirna, Trebnje 

K. OPREMA NEPREMIČNIH SPOMENIKOV 
1. Svetina p. c , Celje 
2. Olimje ž. c., Šmarje pri Jelšah 
3. Šmihel nad Laškim p. c., Laško 
4. Baročni kipi Komenda, Kamnik 
5. P. c. sv. Nikolaj Kuren, Vrhnika 
6. Proštijska cerkev, Ptuj 
7. P. c. sv. Janeza, Janževski vrh, Radije ob Dravi 
8. P. c. sv. Petra, Ribičje (Gortina), Radije ob Dravi 
9. Ž. c. Vuztenica, Radlje ob Dravi 

10. Ž. c. Grad, Murska Sobota 
11. P. c. sv. Kozma in Damijana, Podbrje, Ajdovščina 
12. P. c. Marije Snežne, Nadavče, Nova Gorica 
13. Znamenje, Podgorje, Sežana 
14. Nagrobniki, Volčji grad, Sežana 
15. P. c. sv. Jožefa, Veliki Vinji vrh, Novo mesto 
16. Ž. c. sv. Jerneja, Šentjernej, Novo mesto 
17. P. c. Marijinega vnebovzetja, Dol. Straža, Novo mesto 
18. Kmečka hiša, Skrljevo 6, T rebnje 
19. P. c. sv. Florijana, Račje selo, Trebnje 
20. P. c. sv. Miklavža, Koper 
21. Ž. c. Marijinega prikazanja^Strunjan 
22. P. c. sv. Marije Magdalene, Smokvice 

II. NARAVNE ZNAMENITOSTI 
1. Jama Gruska, Šmarje pri Jelšah 
2. Dvor Hotemež, Radeče. Laško 
3. Novo Celie, Žalec 
4. Trebče, Šmarje pri Jelšah 
5. Grajski park v Radovljici, Radovlljica 
6. Grajski park na Koiovcu, Domžale 
7. Arboretum Volčji potok, Kamnik 
8. Park Dol, Ljubljana 
9. Park Turjak, Ljubljana 

10. Topli vrelec, Pirniče. Ljubljana 
11. Park Snežnik, Cerknica 
12. Lipov drevored, Logatec 
13. Park Leskovec, Krško 
14. Grajski park Rakičan, Murska Sobota 
15. Grajski park Beltinci, Murska Sobota 
16. Grajski park Dornava, Ptuj 
17. Ribniki Pesniška dolina, 

Maribor-Pesnica, Lenart-Ptuj 
18. Mariborski otok, Maribor-Rotovž 
19. Zgornja Mežiška dolina, Ravne na Koroškem 
20. Kromberk - grad, Nova Gorica 
21. Pristava - Rafutski park, Nova Gorica 
22. Vipolže, Grad, Sežana 
23- Botanični vrt, Sežana 
24. Park in aleja Štanjel, Sežana 
25. Kraški rob, Regijski park, 
26. Izdelava plakata zavarovanih rastlin 
27. Naravni podvomi spomenik Punta, Piran 
28. Jesenice, Radovljica, Tolmin (TNP) 
29. Soteska, Zadlaščice, Tolminska korita, Tolmin 
30. Soteska Ročice s pritoki in p. c. sv. Justa, Tolmin 
31. Lipe, Sveto, Šmartno, Sežana, Nova Gorica 
32. Kapnik, Dol. Ležeče, Sežana 
33. Grajski park Mokrice, Brežice 
34. Krajinski park Dragatuš, Črnomelj 
35. Fosilno najdišče Vajndol, Novo mesto 
36. Krajinski park in naravni rezervat Strunjan 
37. Krajinski park z rezervati Sečovlje 
38. Jesenice, Radovljica, Tolmin (TNP) 
39. Kalec-Hrušica, Ilirska Bistrica 

III. AKCIJE ŠIRŠEGA POMENA 
1. Cerkniško polje, Loška dolina, in zaledje, Cerknica 
2. Sodražica, Ribnica, Loški potok, Ribnica 

3. Kočevska kotlina, Rog, Predgrad, Kočevje 50 
4. Logaška planota, planinsko polje, Logatec 50 
5. Historično jedro, Višnja Gora, Grosuplje 50 
6. Mestno jedro Kostanjevica, Krško 50 
7. Krajinski park, Mura, Lendava, Ljutomer, M. Sobota 50 
8. Ogrožene rastline v Pomurju, Gor. Radgona, 

Ljutomer, Murska Sobota 50 
9. Regijski park Pohorje, Maribor,... 50 

10. Izola - mesto, l2;ola 50 
11. Črni kal (ali Hrastovlje), Koper 50 
12. Občina Piran 50 
13. Zavarovanje rastine koroških občin Ravne, 

Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi 50 
14. Vipavski križ - naselje, Ajdovščina 50 
15. Idrija (občina), Idrija 50 
16. Kanal - naselje, Nova Gorica 50 
17. Sežana - občina, Sežana 50 
18. Trško naselje Šentrupert, Trebnje 50 
19. Vaško naselje Stari trg, Črnomelj 50 
20. Soline Strunjan, Piran 50 
21. Obzidje Piran 50 
22. Sevnica 50 
23. Trebče, Šmarje pri Jelšah 80 
24. Desni in levi breg Save, Kranj 50 
25. Župna cerkev, Kranj 50 
26. Ruralno naselje Studor, Radovljica 50 
27. Laško, Tržič 50 
28. črni graben, Domžale 50 
29. Moravška dolina, Domžale 50 
30. Tuhinjska dolina, Kamnik 50 

PRILOGA ŠT, 5 

SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA 
S PODROČJA LIKOVNE DEJAVNOSTI, KS BODO 
MENJAVALE SVOJE DELO V KULTURNI 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
Organizacija združenega dela Delež KSS 

v % 

1, Narodna galerija 50% 
2. Moderna galerija 50% 
Opomba: V letu 1986 velja spisek in deleži iz Sporazuma o 
temeljih plana kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-1985 

PRILOGA ŠT. 6 

SPISEK MANJ RAZVITIH OBČIN 
Občine   
1. Lenart 
2. Lendava * 

v3. Ljutomer 
4. Ormož 
5. Šentjur pri Celju 
6. Šmarje pri Jelšah 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
80 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

80 
50 
50 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
66 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 
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NALOŽBE SKUPNEGA POMENA, KI BODO SOFINANSIRANE V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE ■ 
PRILOGA ST. 7 

v ooo din 

Naložba 1986 1987 1988 1989 199o 1980-1990 Dele. 
KBS 

1. Muzej ljudske revolucije 
Slovenije - gradnja 176.46o 

2. Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti - prenova 7-588,4 

3. Arhitekturni muzej Ljubljana - 
prenova prostorov 25.ooo 

4. Narodna in univerzitetna 
knjižnica - pridobitev 
depojskega prostora in opreme 80.000 

5- Slovensko mladinsko gledališče 
- prenovitev in sanacija 
prostorov 27.7oo 

6. Narodni muzej - prenova 
prostorov 25.000 

7. Slovenski gledališki in filmski " 
muzej - prenova'prostorov 12.-5oo 

8. Slovensko narodno gledališče 
Maribor - prenova in gradnja 290.853 

9. Primorsko dramsko gledališče 
Nova Gorica - gradnja prizidka 
h kulturnemu domu 

,176.460 

7.588,4 

lo .000 

21.5oo 

16.7oo 

12.5oo 

32o.ooo 

44.1oo 

176.46o 

7.588,4 

2o.ooo 

3.,7oo 

16.7oo 

4.000 

318.000 

7.588,4 

17.500 

35.000 

133.000 

7.588,4 

17.5oo 

51.300 

133.2ol 

529.380 

37.942 

90.000 

30 % 

2o" % 

5o > 

80.000 33 % 

52.900 

144.700 

29.000 

..195.054 

5o % 

5o % 

5o % 

5o %> 

44,loo 5o % 

skupaj 645.101,4 608.848,4 546.448,4 193-088,4 2o9-589,4 2.2o3.o76 

Opomba: sredstva za deleže KSS v tem sporazumu niso zagotovljena, ker jih bomo finansirali s sredstvi iz dodatnih virov 
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SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 

DELOVNO GRADIVO ZA SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o usklajevanju planov Skupnosti otroškega varstva 

v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 

Na podlagi 37. člena zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
štev. 1/80) in 16. člena zakona o družbenem varstvu otrok 
(Uradni list SRS, štev. 35/79) sklenemo delavci v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupno- 
stih, delovni ljudje, ki samostojno in z lastnimi sredstvi 
opravljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost in pri 
njih zaposleni delavci ter občani, samoupravno organizirani 
v občinskih skupnostih otroškega varstva v SR Sloveniji, 

Samoupravni sporazum 
o usklajevanju pianov Skupnosti 
otroškega varstva v SR Sloveniji za 
obdobje 1986-1990 

l. 
Skupni cilji 
in razvojne usmeritve 

1. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani, samoupravno orga- 

nizirani v občinskih skupnostih otroškega varstva v SR Slove- 
niji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci sporazuma), določamo 
s tem samoupravnim sporazumom uresničevanje nalog druž- 
benega varstva otrok v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990. 
Občinske Skupnosti otroškega varstva in Skupnost otroškega 
varstva Slovenije obenem usklajujemo srednjeročne planske 
dokumente, ki temeljijo na skupno dogovorjenih ciljih, usme- 
ritvah in osnovah. 

2. člen 
Udeleženci sporazuma bomo skupno dogovorjene cilje, 

usmeritve in naloge uresničevali tako, da bomo zagotovili: 
- pogoje za izenačen razvoj vseh predšolskih otrok ter 

kakovostno in celovito družbeno vzgojo in varstvo vsem pred- 
šolskim otrokom: 

- varstvo materinstva, nego in varstvo otroka ob rojstvu in 
po njem; 

- dogovorjeno raven socialne varnosti otrokom ne glede 
na ekonomske možnosti posameznih območij v naši repu- 
bliki. 

3. člen 
Na podlagi skupno dogovorjenih osnov in meril občinske 

skupnosti otroškega varstva in Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije s tem samoupravnim sporazumom usklajujemo: 

- vsebino in obseg zagotovljenega in skupnega programa; 
- način zbiranja sredstev za program skupnih nalog, ki ga 

planiramo in usklajujemo v Skupnosti otroškega varstva Slo- 
venije; 

- osnove in merila za združevanje sredstev; 
- osnove in merila za oblikovanje cen storitev, ki so pred- 

met zagotovljenega programa; 
- osnove in merila za družbene pomoči otrokom; 
- merila za"združevanje solidarnostnih sredstev in pogoje 

za prejemanje teh sredstev; 
- druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 

pri uresničevanju dogovorjenih nalog. 

4. člen 
Udeleženci sporazuma bomo skupno dogovorjene cilje, 

usmeritve in naloge, opredeljene v tem samoupravnem spora- 
zumu, uresničevali tako, da jih bomo vnesli v srednjeročne 
planske dokumente občinskih skupnosti otroškega varstva za 
obdobje 1986-1990. 

5. člen 
Uporabniki bomo sklenili petletne samoupravne sporazume 

o svobodni menjavi dela z izvajalci, ki opravljajo storitve za 
uporabnike z območja vse SR Slovenije. Preden bomo sklenili 
te sporazume, bomo v Skupnosti otroškega varstva Slovenije 
uskladili razvoj dejavnosti ter delovne in finančne načrte 
izvajalskih organizacij, ki so skupnega pomena za.vso repu- 
bliko. 

6. člen 
V občinskih skupnostih otroškega varstva bomo uporabniki 

in izvajalci sklenili petletne samoupravne sporazume o svo- 
bodni menjavi dela in v njih določili pravice obveznosti in 
odgovornosti, zlasti pa naslednje: 

- naloge posamezne vzgojnovarstvene organizacije; 
- obseg, vrsto in kakovost storitev; 
- smotrno in učinkovito uresničevanje programov oziroma 

storitev vzgojnovarstvenih organizacij; 
- zagotavljanje enakega družbenoekonomskega položaja 

delavcev vzgojnovarstvenih organizacij z delavci v združenem 
delu, tako da bi ta cilj dosegli najpozneje do leta 1988; 

- materialne obveznosti uporabnikov. 

II. 
Zagotovljeni program 
in solidarnostne naloge 

7. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v obdobju 1986-1990 zagota- 

vljali vsem otrokom, ki prebivajo na območju SR Slovenije; 
- vzgojni program, ki obsega pripravo otrok na osnovno 

šolo v letu pred vstopom v šolo - tako imenovano malo šolo; 
- vzgojo in varstvo otrokom z motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju; 
v - socialno varnost - družbene pomoči, če jim roditelji s 
svojim delom niso sposobni zagotoviti dogovorjene ravni 
socialne varnosti. 

8. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v obdobju 1986-1990 v mejah 

zagotovljenega programa in na podlagi solidarnosti uresniče- 
vali program priprave otrok na osnovno šolo, takoimenovano 
malo šolo in program vzgoje in varstva otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. Število otrok, ki jih načrtu- 
jemo za ta program, izhaja iz dosedanjih izkušenj in predvide- 
vanj na podlagi demografske projekcije za naslednje srednje- 
ročno obdobje. 

9. člen 
Pri uresničevanju programa priprave otrok na malo šolo 

bomo izvajalci vzgojnovarstvenih organizacij upoštevali: 
1. Standarde, ki izhajajo iz obveznosti na podlagi določb 

zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
2. Normative: 
- normativ o številu otrok na oddelek, ki ga določa zakon o 

vzgoji in varstvu predšolskih otrok; 
- obseg vzgojnega dela: 180 ur v letu 1986, 240 ur v letu 

1987, 300 ur v letu 1988, 360 ur v letu 1989 in 420 ur v letu 
1990; 
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- druge normative bomo udeleženci določili v srednjeroč- 
nem planu za obdobje 1986-1990 ali v drugem ustreznem 
samoupravnem aktu. 

Pri uresničevanju vzgojnovarstvenega programa otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju bomo izvajalci v 
vzgojnovarstvenih organizacijah upoštevali: 

- standarde in normative, ki so določeni v pravilniku o 
najvišjem dopustnem številu otrok v oddelkih v vzgojnovar- 
stvenih organizacijah ter o spremstvu otrok; 

- druge normative bomo določili udeleženci v srednjeroč- 
nem planu za obdobje 1986-1990 ali v drugem ustreznem 
samoupravnem aktu. 

10. člen 
Ceno oziroma povračilo za uresničevanje programa pri- 

prave otrok na šolo, za tako imenovano malo šolo iz 8. člena 
tega sporazuma ugotavljamo udeleženci z naslednjimi merili: 

1. Ustrezni del materialnih stroškov, vračunanih v ceno 
storitev na oddelek; 

2. Osebne dohodke in skupno porabo za 1,1 vzgojiteljice ter 
ustreznem deležu za druge delavce; 

3. Amortizacijo po minimalnih zakonskih stopnjah za 
osnovna sredstva, ki jih uporabljamo za vzgojno dejavnost. 

Ceno oziroma povračilo za uresničevanje vzgojnovarstve- 
nega programa otrok z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju ugotavljamo udeleženci z naslednjimi merili: 

1. Ustrezni del materialnih stroškov, vračunanih v ceno 
storitev na oddelek; 

2. Osebne dohodke in skupno porabo za: 1 specialnega 
pedagoga, 1 varuha, 0,6 drugega strokovnega delavca in za 
ustrezni del drugega osebja; 

3. Amortizacijo po minimalnih zakonskih stopnjah. 

11. člen 
Da bi zagotovili dogovorjeno socialno varnost vsem otro- 

kom na območju SR Slovenije, bomo na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic 
zagotavljali otrokom družbene pomoči. Družbene pomoči 
bomo zagotovili vsem otrokom, ki živijo ali sodijo v družino, v 
kateri stvarni dohodek na družinskega člana ne presega 43%, 
če je otrok iz kmečke družine,' pa 23% čistega osebnega 
dohodka na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem letu. Druž- 
bene pomoči otrokom bomo preusmerili za plačilo stroškov 
oskrbe v vzgojnovarstveno organizacijo ali za plačilo predme- 
tov in storitev za otroka (funkcionalna oblika pomoči), v 
denarju pa bomo te pomoči izplačevali le tedaj, če jih ne bi 
bilo mogoče preusmeriti. Družbene pomoči, ki jih bomo izpla- 
čevali v denarju, bodo znašale 15% osebnega dohodka na 
zaposlenega delavca v minulem letu, 25% pa tedaj, če je otrok 
zmerno, teže ali težko duševno prizadet ali teže telesno pri- 
zadet. 

Za vrednotenje zagotovljenega programa in solidarnosti 
bomo upoštevali tele mesečne zneske družbenih pomoči (v 
cenah 1984): 

v dinarjih 
- otrokom delavcev in upokojencev 
- otrokom iz kmečkih družin 

2.800 
2.200 

12. člen 
Za zagotovljeni program vzgoje in varstva predšolskih otrok 

in družbenih pomoči otrokom bomo udeleženci v obdobju 
1986-1990 združili (glej tabelo) 

13. člen 
Sredstva za zagotovljeni program vzgoje in varstva predšol- 

skih otrok iz 12. člena tega sporazuma bodo zagotavljali 
delavcrv združenem delu, delovni ljudje, ki samostojno opra- 
vljajo dejavnost z osebnim delom in delovnimi sredstvi, ki so 
last občanov, delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost, in delavci, ki so v delovnem 
razmerju z delovnimi ljudmi oziroma drugimi nosilci samo- 
stojnega oseibnega dela, s prispevkom iz osebnega dohodka 
na podlagi osebnega dohodka po načelu stalnega prebiva- 
lišča. 

Sredstva za zagotovljeni obseg družbenih pomoči iz 12. 
člena tega sporazuma bodo zagotavljali delavci v združenem 
delu, delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z 
osebnim delom in delovnimi sredstvi, ki so last občanov, 
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo 
poklicno dejavnost in delavci, ki so v delovnem razmerju z 
delovnimi ljudmi oziroma z drugimi nosilci samostojnega 
osebnega dela, s prispevkom iz osebnega dohodka na pod- 

. lagi osebnega dohodka po načelu delovnega mesta. 
Prispevna stopnja bo v letu 1986 za zagotovljeni program 

družbenih pomoči 1,17%, za zagotovljeni program vzgpje in 
varstva predšolskih otrok pa 0,13%; za vsako naslednje leto 
planskega obdobja pa bo to stopnjo določila skupščina Skup- 
nosti otroškega varstva Slovenije. 

14. člen 
Za uresničevanje nalog zagotovljenega programa iz 12. 

člena tega sporazuma bomo združevale občinske skupnosti 
otroškega varstva Slovenije solidarnostna sredstva. Solidar- 
nostna sredstva združujejo občinske skupnosti otroškega var- 
stva, v katerih uporabniki združijo po enotni poprečni pri- 
spevni stopnji več sredstev kot je potrebnih za uresničitev 
njihovega zagotovljenega programa. 

Solidarnostna sredstva bodo prejemale občinske skupnosti 
otroškega varstva, v katerih se po enotni poprečni prispevni 
stopnji ne združi dovolj sredstev za uresničitev zagotovlje- 
nega programa. 15 č|ef) 

Občinske skupnosti bodo združevale solidarnostna sred- 
stva pri Skupnosti otroškega varstva Slovenije po enotni 
poprečni prispevni stopnji od bruto osebnih dohodkov na 
podlagi podatkov za 9 mesecev (september minulega leta - 
september tekočega leta). Prispevna stopnja solidarnosti bo 
za 1986. leto znašala 0,12%, za vsako naslednje leto pa jo bo 
določila skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije. 

Za solidarnost bomo združili udeleženci v letih 
1986-1990 predvidoma tale sredstva 

(v milijonih din) 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 

- povečana .družbena pomoč zmerno, teže ali težko duševno 
af teže telesno prizadetim otrokom 1.200 

Skupaj 
1986-1990 

321,1 442,2 451,0 460,0 469,2 478,6 2.301,1 

Tabela k 12. členu 

— vzgojni program 
— mala šola 

— vzgoja in varstvo 
otrok z motnjami 
v telesnem in 
duševnem razvoju 

— družbene pomoči 
otrokom 

1985 1986 1987 1988 1989 

153,2 246,9 329,1 416,1 

v cenah 1984 
(v milijonih din) 

1990 

482,0 608,0 

203,2 228,9 239,9 248,3 263,7 280,3 

3.300,1 4.418,0 4.506,5 4.596,5 4.688,6 4.781,8 

Skupaj 
1986— 
—1990 

2.082,1 

1.261,1 

22.991,4 
SKUPAJ 3.356,5 4.893,8 5.075,5 5.260,9 5.434,3' 5.670,1 26.334,6 
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16. člen 
Solidarnostnih sredstev ne bodo združevale tiste občinske 

skupnosti otroškega varstva, ki s prispevki po enotni pov- 
prečni prispevni stopnji združijo manj sredstev, kot jih potre- 
bujejo za uresničitev zagotovljenega programa v občini. Ne 
glede na določbo 15. člena tega sporazuma pa ne združujejo 
sredstev solidarnosti tiste občinske skupnosti otroškega var- 
stva, v katerih družbeni proizvod na prebivalca občine ne 
dosega 80% povprečnega družbenega proizvoda na prebi- 
valca v SR Sloveniji za zadnje leto, ko je bil podatek uradno 
objavljen. 

17. člen 
Ne glede na določilo 14. člena tega sporazuma ni upravi- 

čena do solidarnostnih sredstev občinska skupnost otro- 
škega varstva, če: 

- družbeni proizvod na prebivalca v občini presega 80% 
povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca v SR Slo- 
veniji v zadnjem letu, ko je bil podatek uradno objavljen; 

- solidarnostna sredstva predstavljajo do 5% njenega 
zagotovljenega programa. 

18. člen 
Solidarnostna sredstva prejmejo občinske skupnosti otro- 

škega varstva, če izpolnjujejo še tele pogoje: 
- da prevzamejo za uresničevanje zagotovljenega pro- 

grama najmanj enake obveznosti kot udeleženke, ki prispe- 
vajo solidarnostna sredstva; 
- da programi, ki jih zagotavljajo s solidarnostnimi sred- 

stvi, po normativih, standardih, cenah in zneskih družbenih 
pomoči ne presegajo meril, dogovorjenih s tem sporazumom, 
in drugih meril, dogovorjenih v Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije. 

19. člen 
Obseg sredstev, ki pomeni obveznost oziroma pravico do 

solidarnosti, vsako leto določi skupščina Skupnosti otro- 
škega varstva Slovenije s finančnim načrtom na podlagi: 
- poročil o izpolnitvi zagotovljenega programa, ki jih pred- 

ložijo občinske skupnosti otroškega varstva za obdobje sep- 
tember tekočega leta - september minulega leta; 
- doseženih osebnih dohodkov po občinah, ki jih predloži 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje za obdobje sep- 
tember tekočega leta - september minulega leta; 

- uresničevanja drugih pogojev, povezanih z uveljavlja- 
njem zagotovljenega programa vzgoje in varstva predšolskih 
otrok. 

Obseg solidarnostnih sredstev iz prejšnjega odstavka tega 
člena ugotavljamo enkrat na leto in pomeni dokončni znesek 
obveznosti in pravic. 

III. 

Program skupnih nalog družbenega varstva otrok v Skupnosti 
otroškega varstva Slovenije 

20. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo v obdobju 

1986-1990 v Skupnosti otroškega varstva Slovenije uresniče- 
vali po načelu vzajemnosti program naslednjih skupnih 
nalog: 

1. Nadomestiia osebnih dohodkov za zadržanost z dela 
zavoljo poroda, nege in varstva otroka 

- socialno varnost študentkam, iskalkam zaposlitve in 
učenkam v srednjem usmerjenem izobraževanju; 
- porodno nadomestilo kmetici v enakem obsegu in za 

enako dobo kot delavki, če bodo kmetje vzajemno združevali 
sredstva za ta namen; 

2. Pomoč pri opremi novorojenca; 
3. Druge skupne naloge družbenega varstva otrok, ki so 

pomembne za vso republiko. 

Varianta I 
Nadomestilo osebnega dohodka zavoljo poroda, nege in 

varstva otroka v času 246 dni, in to praviloma 28 dni pred 
predvidenim datumom poroda in 218 dni po porodu bomo 
zagotavljali: 

- materi, ki ima status delavke v združenem delu; 
- materi, ki ima status delovnega človeka, ki samostojno 

opravlja dejavnost z osebnim delom in z delovnimi sredstvi v 
lasti občana; 
- materi, ki ima status združene kmetice; 
- očetu ali drugemu delavcu, ki neguje in varuje otroka, v 

obsegu, zmanjšanem za toliko, za kolikor je mati to pravico že 
izrabila*najmanj pa za 28 dni. 

Upravičencu, ki neguje in varuje dvojčke, več hkrati živoro- 
jenih otrok, teže telesno ali duševno prizadetega otroka in za 
nego in varstvo nedonošenčka, bomo zagotavljali nadome- 
stilo osebnega dohodka do 12. meseca otrokove starosti. 

Za celotno dobo zadržanosti z dela zavoljo poroda, nege in 
varstva otroka bomo zagotavljali 100-odstotno nadomestilo 
osebnega dohodka. Kot osnovo za nadomestilo osebnega 
dohodka bomo v načelu upoštevali osebni dohodek, ki ga je 
upravičenec dosegel v minulem letu. Vrednost nadomestila 
osebnega dohodka bomo čimbolj izenačili z vrednostjo oseb- 
nega dohodka, ki bi ga upravičenec dosegel, če bi delal. Da bi 
dosegli ta cilj bomo nadomestila osebnega dohodka sproti 
valorizirali z odstotkom rasti povprečnih čistih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih delavcev na območju SR Slove- 
nije. 

Upravičenec in organizacija združenega dela oziroma 
delovna skupnost se lahko dogovorita za najprimernejšo 
obliko izrabe pravice do zadržanosti z dela, in za osebo, ki bo 
to pravico izrabila. Pri tem dogovoru bosta upoštevali potrebe 
in koristi otroka, pri tako pa tudi možnosti in interese organi- 
zacije združenega dela oziroma delovne skupnosti. 

Če dogovor iz prejšnjega odstavka presega obseg dogovor- 
jene pravice po tem sporazumu, zagotovi dodatna sredstva 
organizacije združenega dela oziroma delovna skupnost. 

VARIANTA II 
Nadomestilo osebnega dohodka zavoljo poroda, nege in 

varstva otroka v času 365 dni, in to praviloma 28 dni pred 
predvidenim datumom poroda in 337 dni po porodu, bomo 
zagotavljali: 

- materi, ki ima status delavke v združenem delu; 
- materi, ki ima status delovnega človeka, ki samostojno 

opravlja dejavnost z osebnim delom in z delovnimi sredstvi v 
lasti občana; 
- materi, ki ima status združene kmetice; 
- očetu ali drugemu delavcu, ki neguje in varuje otroka, v 

obsegu, zmanjšanem za toliko, za kolikor je mati to pravico že 
izrabila, najmanj pa za 28 dni; 
- materi, ki ima status kmetice, če bodo kmetje vzajemno 

združevali sredstva za to namen. 
Upravičencu, ki neguje in varuje dvojčke, več hkrati živoro- 

jenih otrok, teže telesno ali duševno prizadetega otroka in za 
nego in varstvo nedonošenčka, bomo zagotavljali nadome- 
stilo osebnega dohodka do 15. meseca otrokove starosti. 

Kot osnovo za nadomestilo osebnega dohodka za zadrža- 
nost z dela zavoljo poroda, nege in varstva otroka bomo v 
načelu upoštevali osebni dohodek, ki ga je upravičenec dose- 
gel v minulem letu. Vrednost nadomestila osebnega dohodka 
bomo čimbolj izenačili z vrednostjo OD, ki bi ga upravičenec 
dosegel, če bi delal. 

Da bi dosegli ta cilj bomo nadomestila osebnega dohodka 
sproti valorizirali z odstotkom rasti povprečnih čistih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih delavcev na območju SR Slove- 
nije. Za zadržanost z dela do 246 dni oziroma do 12. meseca 
otrokove starosti, če upravičenec neguje in varuje dvojčke, 
več hkrati živorojenih otrok, teže telesno ali duševno prizade- 
tega otroka in za nego in varstvo nedonošenčka bomo zago- 
tavljali 100-odstotno nadomestilo osebnega dohodka; za 
nadaljnih 119 dni oziroma za nadaljnje 3 mesece zadržanosti 
z dela pa bomo zagotavljali 75-odstotno nadomestilo oseb- 
nega dohodka. 

Upravičenec in organizacija združenega dela oziroma 
delovna skupnost se lahko dogovorita za najprimernejšo 
obliko izrabe pravice do zadržanosti z dela, in za osebo, ki bo 
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to pravico izrabila. Pri tem dogovoru bosta upoštevali potrebe 
in koristi otroka, prav tako pa tudi možnosti in interes organi- 
zacije združenega dela oziroma delovne skupnosti. 

Če dogovor iz prejšnjega odstavka presega obseg dogovor- 
jene pravice po tem sporazumu, zagotovi dodatna sredstva 
organizacij združenega dela oziroma delavna skupnost. 

Socialno varnost zavoljo poroda, nege in varstvo otroka za 
dobo 84 dni, in to praviloma 28 dni pred datumom predvide- 
nega poroda in 56 dni po porodu, bomo zagotavljali: 
- iskalkam zaposlitve; 
- študentkam; 
- učenkam in srednjem usmerjenem izobraževanju. 
Upravičenkam, ki so navedene v prvi drugi in tretji alinei 

tega odstavka, bomo zagotavljali socialno varnost v višini 50% 
povprečnega čistega osebnega dohodka vseh zaposlenih 
delavcev na območju SR Slovenije v minulem letu. 

VARIANTA III 
Nadomestilo osebnega dohodka zavoljo poroda, nege in 

varstva otroka v času 365 dni, in to praviloma 28 dni pred 
predvidenim datumom poroda in 337 po porodu, bomo zago- 
tavljali: 

- materi, ki ima status delavke v združenem delu; 
- materi, ki ima status delovnega človeka, ki samostojno 

opravlja dejavnost z osebnim delom in z delovnimi sredstvi v 
lasti občana; 
- materi, ki ima status združene kmetice; 
- očetu ali drugemu delavcu, ki neguje in varuje otroka, v 

obsegu, zmanjšanem za toliko, za kolikor je mati to pravico že 
izrabila, najmanj pa za 28 dni; 

- materi, ki ima status kmetice , če bodo kmetje vzajemno 
združevali sredstva za ta namen. 

Upravičencu, ki neguje in varuje dvojčke, več hkrati živoro- 
jenih otrok, teže telesno ali duševno prizadetega otroka in za 
nego in varstvo nedonošenčka bomo zagotavljali nadomestilo 
osebnega dohodka do 15. meseca otrokove starosti. 

Za celotno zadržanost z dela zavoljo poroda, nege in var- 
stva otroka bomo zagotavljali 100-odstotno nadomestilo 
osebnega dohodka. Kot osnovo za nadomestilo osebnega 
dohodka bomo v načelu upoštevali osebni dohodek, ki ga je 
upravičenec dosegel v minulem letu. Vrednost nadomestila 
osebnega dohodka bomo čimbolj izenačili z vrednostjo oseb- 
nega dohodka, ki bi ga upravičenec dosegel, če bi delal. Da bi 
dosegli ta cilj, bomo nadomestila osebnega dohodka sproti 
valorizirali z odstotkom rasti povprečnih čistih osebnih 
dohodkov vseh zaposlenih delavcev na območju SR Slove- 
nije. 

Upravičenec in organizacija združenega dela oziroma 
delovna skupnost se lahko dogovorita za najprimernejšo 
obliko izrabe pravice do zadržanosti z dela, in za osebo, ki bo 
to pravico izrabila. Pri tem dogovoru bosta upoštevali potrebe 
in koristi otroka, prav tako pa tudi možnosti in interese orga- 
nizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti. 

Če dogovor iz prejšnjega odstavka presega obseg dogovor- 
jene pravice po tem sporazumu, zagotovi dodatna sredstva 
organizacija združenega dela oziroma delovna skupnost. 

Socialno varnost zavoljo poroda, nege in varstva otroka za 
dobo 84 dni, in to praviloma 28 dni pred datumom predvide- 
nega poroda in 56 dni po porodu, bomo zagotavljali: 
- iskalcem zaposlitve; 
- študentkam; 
- učenkam v srednjem usmerjenem izobraževanju. 
Upravičenkam, ki so navedene v prvi, drugi in tretji alinei 

tega odstavka, bomo zagotavljali socialno varnost v višini 50% 
povprečnega čistega osebnega dohodka vseh zaposlenih 
delavcev na območju SR Slovenije v minulem letu. 

2. Pomoč pri opremi novorojenca 
Pomoč pri opremi novorojenca v obdobju 1986-1990 pre- 

jele vse matere, ki imajo stalno prebivališče na območju SR 
Slovenije, in roditelji, ki imajo status delavca na območju SR 
Slovenije. 

Ohranili bomo realno vrednost zavitka za opremo novoro- 
jenca, njegovo vsebino pa bomo postopoma obogatili za blizu 
50%. Uvedena bo različica zavitka. Roditelji bodo tako izbirali 
glede na svoje potrebe oziroma želje. 

3. Druge skupne naloge družbenega varstva otrok, ki so 
pomembne za vso republiko 

Udeleženci sporazuma bomo združevali sredstva tudi za 

druge naloge, ki so skupnega pomena za vso republiko. Med 
te naloge sodijo: 

- Pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti: raz- 
vojno motenih otrok, ki so v zavodih za usposabljanje in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 
otrok, ki so na zdravljenju v Kliničnem centru v Ljubljani, 
otrok slovenskih delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, 
otrok pripadnikov slovenskih manjšin, ki živijo v Avstriji in v 
Italiji, in otrok pripadnikov italijanske narodnosti ter pripadni- 
kov madžarske narodnosti, na območjih, kjer živita ti narod- 
nosti, ter otrok Romov; 
- financiranje študij in strokovnih nalog, ki so pomembne 

za razvoj in napredek področja družbenega varstva otroka; 
- financiranje samoupravno dogovorjenih nalog, ki v svoji 

vsebini vključujejo družbeno varstvo otrok (mladinska peri- 
odika, regresiranje skupinskih potovanj, mladinske delovne 
akcije itd.); 

- financiranje družbenih organizacij in društev, ki uresni- 
čujejo programe vzgojnovarstvene dejavnosti za predšolske 
otroke; 

- delo samoupravnih organov Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije; 

- dela in naloge strokovne službe ha področju družbenega 
varstva otrok na podlagi samoupravnega sporazuma o svo- 
bodni menjavi dela, ki sta ga sklenili Skupna strokovna služba 
SIS zdVavstva in socialnega varstva Slovenije in Skupnost 
otroškega varstva Slovenije; 

- in druge naloge, pomembne za uresničevanje družbe- 
nega varstva otrok v republiki. 

21. člen 
Za uresničitev programa skupnih nalog iz 20. člena tega 

sporazuma bomo v letih 1986-1990 udeleženci združili 
naslednja sredstva: 

22. člen 
Sredstva za uresničevanje programa skupnih nalog bodo 

zagotavljali delavci v združenem delu, delovni ljudje, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom in delovnimi 
sredstvi, ki so last občanov, delovni ljudje, ki z osebnim delom 
samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in delavci, ki so v 
delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi 
nosilci samostojnega osebnega dela, s prispevkom iz oseb- 
nega dohodka na podlagi osebnega dohodka. 

Zavezanci za plačilo prispevka za ta program obračunavajo 
prispevke po načelu delovnega mesta. Prispevna stopnja za 
1986. leto je 1,10% (I. varianta porodniškega dopusta) ozi- 
roma 1,48% (II. varianta porodniškega dopusta) oziroma 
1,60% (III. varianta porodniškega dopusta). 

23. člen 
Udeleženci sporazuma bomo združevali sredstva za skupni 

program v SR Sloveniji iz 21. člena tega sporazuma v skladu s 
planskimi dokumenti Skupnosti otroškega varstva Slovenije 
in občinskih skupnosti otroškega varstva. Sredstva za ta pro- 
gram planira v svojih letnih finančnih načrtih Skupnost otro- 
škega varstva Slovenije, njena skupščina pa vsako leto določi 
prispevno stopnjo. 

V občinskih skupnostih otroškega varstva bomo dogovor- 
jene skupne naloge, opredeljene v tem sporazumu, in 
potrebni obseg sredstev za njihovo uresničevanje vnesli v 
svoje petletne in letne planske akte in zagotovili njihovo 
uresničevanje. 

24. člen 
Občinske skupnosti otroškega varstva soglašamo, da bomo 

v svojih planskih aktih določile, da Služba družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji sproti prazni v breme vplačilnih raču- 
nov občinskih skupnosti otroškega varstva in prenaša na 
račun Skupnosti otroškega varstva Slovenije ustrezen delež 
sredstev, zbranih s prispevkom iz osebnega dohodka za pro- 
gram skupnih nalog družbenega varstva otrok v SR Sloveniji v 
skladu z določbami 22. in 23. člena tega sporazuma ter za 
program solidarnosti v skladu s 15. členom tega sporazuma. 
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Tabela k 21. členu 
— v cenah 1984 

— v mio din 

Naloge oziroma programi 
Skupaj 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1986— 
—1990 

1 8 
Varstvo matere in novorojenca 
VARIANTA I 
— nadomestila za porodniški dopust 

delavke 
— združene kmetice 
— pomoč pri opremi (zavitek) 

3.688,5 3.762,3 3.837,5 3.914,3 3.992,6 4.072,4 19.579,1 
28,9 29,5 30,0 30,6 31,3 31,9 153,3 

154,4 175,2 198,9 225,7 256,1 290,8 1.146,7 
SKUPAJ — sedanji obseg 3.871,8 3 967,0 4.066,4 4.170,6 4.280,0 4.395,1 20.879,1 

VARIANTA II 
1. SEDANJI OBSEG 
— nadomestila — delavke 3.688,5 5.110,2 5.212,4 
— nadomestila — združene kmetice 28,9 29,5 30,0 
— pomoč pri opremi (zavitek) 154,4 175,2 198,9 
2. ŠIRITEV PROGRAMA 
— porodno nadomestilo — kmetice — 11,6 11,8 
— zagotovitev socialne varnosti štu- 

dentkam, iskalkam zaposlitve, učen- 
kam v usmerjenem izobraževanju — 84,8 86,6 

5.316,7 
30,6 

225,7 

12,0 

88,3 

5.423,0 
31,3 

256,2 

12,3 

90,0 

5.531,5 
31,9 

290,8 

12,5 

91,8 

26.593,8 
153,3 

1.146,8 

60,2 

441,5 
SKUPAJ (VARIANTA II) 3.871,8 5.411,3 5.539,7 5.673,3 5.812,8 5.958,5 28.395,6 

VARIANTA III 
1. SEDANJI OBSEG 
—' nadomestila — delavke 
— nadomestila — združene kmetice 
— pomoč pri opremi (zavitek) 

3.688,5 5.532,8 5.643,4 5.756,3 5.871,4 5.988,9 28.792,8 
28,9 29,5 ' 30,0 30,7 31,3 31,9 153,4 

154,4 175,2 198,9 225,7 256,2 290,8 1.146,8 
SKUPAJ — sedanji obseg 3.871,6 5.737,5 5.872,3 6.012,7 6.158,9 6.311,6 30.093,0 

2. ŠIRITEV PROGRAMA 
— porodno nadomestilo — kmetice — 11,6 
— zagotovitev socialne varnosti štu- 

dentkam, iskalkam zaposlitve, učen- 
kam b usmerjenem izobraževanju in 
drugim porodnicam — 84,9 

11,8 

86,5 

12,0 

88,3 

12,3 

90,0 

12,5 

91,8 

60,2 

441,5 
SKUPAJ (VARIANTA III) 3.871,8 5.834,0 £.970,6 6.113,0 6.261,2 6.415,9 30,594,7 

Stopnja realne rasti v primerjavi z obsegom sredstev za porodniški dopust v letu 1985: 
varianta I — 100,0 , 
varianta II — 36,7 
varianta III — 47,1 
2. DRUGE NALOGE SKUPNEGA PROGRAMA 
1. Pospeševanje razvoja vzgojnovarstve- 

ne dejavnosti 
2. Raziskovalno in razvojno delo na pod- 

ročju družbenega varstva otrok 
3. Vzgojnovarstvena dejavnost družbenih 

.organizacij in društev 
4. Druge dogovorjene naloge (mladinski 

periodični tisk, mladinska potovanja, 
mladinske delovne akcije itd.) 

5. Delo samoupravnih organov Skupno-1 

sti otroškega varstva Slovenije in 
strokovne službe 

6. Druge dogovorjene naloge 

85,6 

7,3 

2.6 

43,3 

15,8 
1,8 

88,1 

7,6 

2,7 

44,4 

16,2 
1,8 

90,5 

7,8 

2,7 

45,5 

16,6 
1,9 

93,1 

7,9 

2.8 

46,7 

17,1 
1,8 

95.7 

8,0 

2,8 

47.8 

17,5 
1,9 

98,3 

8,2 

2,9 

49,0 

17,9 
2,0 

465,7 

39,5 

13,9 

233,4 

85,3 
9,4 

SKUPAJ (1—5) 156,4 160,8 165,0 169,4 173,7 178,3 847,2 
VSA SREDSTVA SKUPNEGA PROGRAMA 
— VARIANTA I 4.f28,4 
— VARIANTA II 4.028,4 
— VARIANTAH! 4.028,4 

4.127,7 4.231,4 4.339,9 4.453,8 4.573,4 21.726,3 
5.572,1 5.704,7 5.842,7 5.986,6 6.136,9 29.242,9 
5.994,6 6.135,7 6.282,3 6.435,0 6.594,2 31.441,8 

25. člen 
Zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v 

cenah iz leta 1984. Preračun vrednosti v tekoče cene bomo 
opravili vsako leto takole: 

- zneske iz 12. člena tega sporazuma 2a družbenfe pomoči 
in zneske 21. člena za nadomestilo za porodniški dopust 

bomo valorizirali skladno z rastjo nominalnih osebnih dohod- 
kov na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem letu; 
- zneske iz 12. člena za program vzgoje in varstva predšol- 

skih otrok in zneske iz 21. člena za program skupni nalog 
izvzemši sredstva za porodniški dopust, bomo preračunali v 
skladu z določili dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije v letih 1986-1990. 
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IV. 

Nadzor nad uresničevanjem sporazumov 

26. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v mejah svojih pravic in 

obveznosti spremljali uresničevanje vseh medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti, ki jih sprejemamo s sklenitvijo 
tega sporazuma. Pri tem pooblaščamo Skupnost otroškega 
varstva Slovenije in njene samoupravne organe, da redno 
spremljajo uresničevanje sporazuma in o tem obveščajo ude- 
ležence. Če skupščina ugotovi, da sprejetih obveznosti po 
tem sporazumu ne more uresničiti, obvesti o tem udeležence, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije in Skupščino SR Slo- 
venije. 

27. člen 
Če skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije ugo- 

tovi, da sredstva presegajo vrednost dogovorjenih progra- 
mov, se za presežek sredstev zmanjša prispevna stopnja. 
Zmanjšana prispevna stopnja zavoljo presežka sredstev velja 
za naslednje leto oziroma naslednje mesece tekočega leta. 

Če skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije ugo- 
tovi, da združena sredstva ne zagotavljajo uresničevanja spre- 
jetega skupnega programa v dogovorjenem obsegu ali če 
vseh oziroma nekaterih nalog ni mogoče uresničevati v pred- 
videnem obsegu in dinamiki, bo povečala prispevno stopnjo. 
Če ne bi bilo mogoče povečati prispevne stopnje oziroma 
preprečiti motenj pri uresničevanju programa, skupščina 

Skupnosti otroškega varstva Slovenije obvesti o tem udele- 
žence sporazuma in predlaga uvedbo postopka za spre- 
membo tega sporazuma. 

23. člen 
Nadzor nad uresničevanjem tega sporazuma opravlja odbor 

za samoupravno delavsko kontrolo Skupnosti otroškega var- 
stva Slovenije na podlagi statuta Skupnosti otroškega varstva 
Slovenije. 

V. 
Prehodne in končne določbe 

29. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko predsedstvo 

skupščine Skupnosti otroškega varstva Slovenije ugotovi, da 
so ga sprejele vse občinske skupnosti otroškega varstva in 
Skupnost otroškega varstva Slovenije. 

30. člen 
Ta samoupravni sporazum se uporablja od 1.1.1966. leta. Z 

dnem, ko se začne uporabljati ta samoupravni sporazum, 
preneha veljati samoupravni sporazum o temeljih planov 
družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 (Uradni list SRS, št. 5-81). 

31. člen 
Ta samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SR 

Slovenije. 
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SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA 
SLOVENIJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o usklajevanju planov Skupnosti socialnega skrbstva 

v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 

Na podlagi 37. člena zakona o sistemu družbenega planira- 
nja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
štev.1/80) in 30. člena zakona o socialnem skrbstvu (Uradni 
list SRS, štev*. 35/79) sklenemo delavci, drugi delovni ljudje 
in občani, samoupravno organizirani v občinkih skupnostih 
socialnega skrbstva v SR Sloveniji 

i 
Samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov Skupnosti socialnega skrbstva v 
SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 

1. člen 
S tem samoupravnim sporazumom določamo delavci, drugi 

delovni ljudje in občani, samoupravno organizirani v občin- 
skih skupnostih socialnega skrbstva (v nadaljevanju udele- 
ženci sporazuma), uresničevanja nalog s področja socialnega 
skrbstva v obdobju 1986-1990. Obenem občinske skupnosti 
socialnega skrbstva in Skupnost socialnega skrbstva Slove- 
nije usklajujemo s tem sporazumom srednjeročne planske 
dokumente, ki temeljijo na skupno dogovorjenih ciljih, usme- 
ritvah in osnovah. 

2. člen 
Udeleženci sporazuma bomo skupno dogovorjene naloge, 

opredeljene v tem samoupravnem sporazumu, uresničevali 
tako, da jih bomo vnesli v srednjeročne planske dokumente 
občinskih skupnosti socialnega skrbstva za obdobje 
1986-1990. 

3. člen 
V občinskih skupnostih socialnega skrbstva bomo uporab- 

niki in izvajalci sklenili petletne samoupravne sporazume o 
svobodni menjavi dela za obdobje 1986-1990 ter v njih dolo- 
čili pravice, obveznosti in odgovornopsti pri opravljanju stori- 
tev oziroma pri uresničevanju programov storitev. Pri vredno- 
tenju storitev in programov storitev bomo upoštevali določila 
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in zakone 
o socialnem skrbstvu ter uveljavljene normative in standarde. 
Izboljšali bomo družbenoekonomski položaj delavcev v izva- 
jalskih organizacijah socialnega skrbstva ter njihove osebne 
dohodke postopoma izenačevali z osebnimi dohodki delav- 
cev v gospodarstvu. 

4. člen 
Uporabniki bomo v sedežnih občinskih skupnostih social- 

nega skrbstva sklenili petletne samoupravne sporazume o 
svobodni menjavi dela z izvajalci, ki opravljajo storitve za 
uporabnike z območja vse SR Slovenije. Pred sklenitvijo teh 
samoupravnih sporazumov bomo v Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije uskladili razvoj dejavnosti ter delovne in 
finančne načrte izvajalskih organizacij skupnega pomena za 
vso republiko. 

5. člen 
Na podlagi skupno dogovorjenih osnov in usmeritev udele- 

žencev s tem samoupravnim sporazumom zlasti usklajujemo: 
-vsebino in obseg zagotovljenega in skupnega programa; 
- osnove in merila za združevanje sredstev za izvedbo vseh 

programov; 
- merila združevanja in prejemanja solidarnostnih sredstev 

ter medsebojne odnose pri obveznostih in pravicah do soli- 
darnosti; 

- obseg solidarnostih sredstev; 
- druge medsebojne pravice in obveznosti pri uresničeva- 

nju dogovorjenih nalog; 

6. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v obdobju 1986-1990 na pod- 

lagi določil samoupravnega sporazuma o uresničevanju soci- 
alnovarstvenih pravic zagotavljali upravičenim občanom na 
območju SR Slovenije po načelu medsebojne solidarnosti 
naslednje vrste pomoči: 
- denarna pomoč kot edini vir sredstev za preživljanje; 
- denarna pomoč kot dopolnilni vir sredstev za preži- 

vljanje; 
- plačila oziroma doplačila oskrbnih stroškov v socialnem 

zavodu; 

7. člen 
Obseg sredstev za zagotovljeni program znaša v SR Slove- 

niji: 

v letih 1986-1990 vmiodin 

Naloge 1985 1986 1987 1988 1989 
Skupaj 

1990 1986 - 
-1990 

Denarne pomo- 
či kot edini vir 
sredstev za pre- 
življanje 278 266 258 250 243 236 1.253 
Denarne pomo- 
či kot dopolnil- 
ni vir sredstev 
za preživljanje 299 314 322 331 337 344 1.648 
Plačila oskrb- 
nih stroškov v 
socialnem za- 
vodu 268 275 282 290 298 306 1.451 
Doplačila 
oskrbnih stro- 
škov v socidl~ 
nem zavodu 156 163 171 179 187 196 896 
SKUPAJ 1.001 1.018 1.033 1.050 1.065 1.082 5.248 

8. člen 
Za izvedbo zagotovljenega programa socialnega skrbstva 

bomo združevali sredstva delavci, drugi delovni ljudje in 
občani na bomočju SR Slovenije po enotni povprečni pri- 
spevni stopnji iz osebnega dohodka na osnovi osebnega 
dohodka po domicilnem načelu. Enotna povprečna prispevna 
stopnja znaša za 1986. leto 0,27%, za vsako naslednje leto 
planskega obdobja pa jo bo določila skupščina Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. 

9. člen 
Za uresničevanje zagotovljenega programa iz 7. člena tega 

sporazuma združujejo občinske skupnosti socialnega skrb- 
stva pri Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije solidarno- 
stna sredstva. 

Solidarnostna sredstva bodo prejemale občinske skupnosti 
socialnega skrbstva, ki po enotni povprečni prispevni stopnji 
ne bodo združile dovolj sredstev za uresničitev zagotovlje- 
nega programa v občini. 
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10. člen 
Solidarnostna sredstva oblikujejo občinske skupnosti social- 
nega skrbstva, v katerih udeleženci združijo po enotni pov- 
prečni prispevni stopnji več sredstev, kot potrebujejo za ures- 
ničitev svojega zagotovljenega programa. Ta sredstva bodo 
združevale občinske skupnosti pri Skupnosti socialnega skrb- 
stva Slovenije po enotni povprečni prispevni stopnji od bruto 
osebnih dohodkov na podlagi devetmesečnih podatkov teko- 
čega leta. Enotna povprečna prispevna stopnja za ta program 
bo znašala v letu 1986 0,068%. 

Sredstva solidarnosti bodo v letih 1986-1990 znašala (v 
milijon din):   
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1986-1990 

133 
159 
162 
165 
167 
170 
823 

11. člen 
Solidarnostnih sredstev ne združujejo občinske skupnosti 

socialnega skrbstva, ki s prispevki po enotni poprečni stopnji 
združijo manj sredstev, kot jih potrebujejo za uresničitev 
zagotovljenega programa v občini, in občinske skupnosti, v 
katerih družbeni proizvod na prebivalca v občini ne dosega 
80% povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca v SR 
Sloveniji v zadnjem letu, ko je podatek uradno objavljen. 

12. člen 
Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega spora- 

zuma ni upravičena do sredstev solidarnosti občinska skup- 
nost socialnega skrbstva, če: 
- družbeni proizvod na prebivalca v občini presega 80% 

povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca v SR Slo- 
veniji v zadnjem letu, ko je podatek uradno objavljen; 

- solidarnostna sredstva predstavljajo do 5% njenega 
zagotovljenega programa; 

13. člen 
Sredstva solidarnosti prejmejo občinske skupnosti social- 

nega skrbstva, če izpolnjujejo še tele pogoje: 
- da prevzamejo za uresničevanje zagotovljenega pro- 

grama najmanj enake obveznosti kot skupnosti, ki prispevajo 
solidarnostna sredstva; 

- da programi, ki jih zagotavljamo s solidarnostnimi sred- 
stvi, pri znesku denarnih pomoči in plačil oziroma doplačil 
oskrbnih stroškov v socialnem zavodu ne presegajo meril iz 
tega sporazuma in drugih dogovorjenih meril v Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije. 

14. člen 
Obseg sredstev, ki pomeni obveznosti in pravice do solidar- 

nosti, vsako leto planskega obdobja določi skupščina Skup- 
nosti socialnega skrbstva Slovenije s finančnim načrtom 
skupnosti. Ta obseg sredstev ugotavljamo enkrat letno, pred- 
stavlja po dokončni znesek obveznosti oziroma pravice. 

15. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo v Skupnosti 

socialnega skrbstva Slovenije v obdobju 1986-1990 uresniče- 
vali po načelu vzajemnosti in na temelju zakona o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb naslednje naloge: 

1. nadomestilo za invalidnost duševno in telesno prizadetim 
osebam - v višini 35% osnove; 

2. dodatek za tujo nego in pomoč duševno in telesno 
prizadetim osebam, ki potrebujejo tujo pomoč pri opravljanju 
vseh osnovnih življenjskih potreb, v višini 20% osnove; 

3. dodatek za tujo nego in pomoč duševno in telesno 
prizadetim osebam, ki potrebujejo tujo pomoč pri opravljanju 
večine osnovnih življenjskih funkcij, v višini 10% osnove; 

4. dodatek za tujo nego in pomoč po merilih skupnosti 
socialnega skrbstva duševno in telesno prizadetim osebam v 
višini 10% osnove; 

Osnova za določitev višine nadomestila iz 1., 2., 3. in 4. 

točke tega člena je povprečni mesečni čisti osebni dohodek 
na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem letu. 

16. člen 
Za uresničevanje nalog iz 15. člena tega sporazuma bomo 

udeleženci v obdobju 1986-1990 združili potrebna sredstva 
takole. (v milijon din): 

Skupaj 
1985 1986 1987 1989 1990 Skupaj 1986- 

-1990 
Naloga 

Nadomestilo za 
invalidnost 
20-odstotni do- 
datek za tujo 
nego in moč 
10-odstotni do- 
datek za tujo 
nego in pomoč 
dodatek za tujo 
nego in pomoč 
po merilih soci- 
alnega skrbstva 
dodatek - razli- 
ke med prejem- 
ki SPIZ in nado- 
mestilom 

315 322 324 327 330 332 1.635 

28 

13 

12 

36 

29 

13 

13 

38 

29 

13 

13 

39 

29 

13 

14 

41 

29 

13 

14 

41 

30 146 

14 

14 

41 

66 

63 

200 
SKUPAJ 404 415 419 423 427 431 2.115 

17. člen 
Sredstva za uresničevanje nalog iz 16. člena tega spora- 

zuma bodo zagotavljali delavci v združenem delu, drugi 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z lastnimi 
sredstvi, delovni ljudje, ki z osebnim delom opravljajo 
poklicno dejavnost, in delavci, ki so v delovnem razmerju z 
delovnimi ljudmi, s prispevkom iz osebnega dohodka na pod- 
lagi osebnega dohodka po domicilnem načelu. Enotna pov- 
prečna prispevna stopnja za ta program bo znašala v 1986. 
letu 0,11%, za vsako naslednje leto pa jo bo določila skup- 
ščina Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

18. člen 
Če Skupnost socialnega skrbstva Slovenije ugotovi, da 

vplačila presegajo vrednost dogovorjenega programa iz 16. 
člena tega sporazuma, preneha obveznost udeležencev spo- 
razuma do vplačevanja prispevkov za tekoče leto ali pa se 
zmanjša. 

Če Skupnost socialnega skrbstva Slovenije ugotovi, da z 
združevanjem sredstev ni bil dosežen obseg sredstev, ki bi 
zagotovil uresničitev programa iz 16. člena tega sporazuma, 
poveča prispevno stopnjo. 

19. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo v obdobju 

1986-1990 v Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije uresni- 
čevali po načelu vzajemnosti tudi program naslednjih skupnih 
nalog (tabela na strani 42). 

20. člen 
Sredstva za uresničevanje programa skupnih nalog bodo 

združevali delavci in drugi delovni ljudje v občinskih skupno- 
stih socialnega skrbstva po enotni povprečni stopnji iz oseb- 
nega dohodka na podlagi osebnega dohodka po domicilnem 
načelu. Prispevna stopnja bo za leto 1986 znašala 0,011%, za 
vsako naslednje leto planskega obdobja pa jo bo določila 
skupščina Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

21. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v mejah svojih pravic in 

obveznosti spremljali uresničevanje vseh medsebojnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti, ki jih sprejemamo s sklenitvijo 
tega sporazuma. Pri tem pooblaščamo skupščino Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije in njene samoupravne organe 
ter odbor samoupravne delavske kontrole, da redno spre- 
mljajo uresničevanje sporazuma in o tem obveščajo udele- 
žence. 

Če bomo udeleženci ugotovili, da sprejetih obveznosti ne 
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moremo uresničiti, bomo sprejeli ukrepe za odpravo motenj 
oziroma obvestili udeležence, da začnejo postopek za spre- 
membo tega sporazuma. 

22. člen 
Zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v 

cenah iz leta 1984. Udeleženci bomo vsako leto planskega 
obdobja opravili preračun vrednosti programov v tekoče cene 
takole: 

- zneske iz 7. in 16. člena bomo valorizirali skladno z rastjo 
nominalnih osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji 
v minulem letu; 

-sredstva programa skupnih nalog bomo preračunali v 
skladu z določili dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990; 

Udeleženci soglašamo, da letne preračune v tekoče cene iz 
prejšnjega odstavka tega člena opravijo samoupravni organi 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. 

23. člen 
Udeleženci sporazuma pooblaščamo Službo družbenega 

knjigovodstva v SR Sloveniji, da prazni v breme vplačilnih 
računov občinskih skupnosti socialnega skrbstva in prenaša 
na račun Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije delež sred- 
stev, zbranih s prispevkom po prispevni stopnji iz osebnega 
dohodka v skladu z določbami 10., 17. in 20. člena tega 
sporazuma. 

24. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko predsedstvo 

skupščine Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ugotovi, 
da so ga sprejele občinske skupnosti socialnega skrbstva v 
SR Sloveniji. 

25. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta samoupravni sporazum, pre- 

neha veljati samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti 
socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 (Uradni 
list SR Slovenije, štev. 6/81) 

26. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati osmi dan po objavi 

v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1986. 
leta dalje. 

PRILOGA I 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva, 

ki bodo v letih 1986—1990 prispevale 
solidarnostna sredstva 

v tisoč din 
Zap. 
št. 

Občinska skupnost 
socialnega skrbstva 

Domžale 
Grosuplje 
Hrastnik 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Ljubljana-Bežigrad 
Ljubljana-Center 
Ljubljana Moste-Pol|e 
Ljubljana-Šiška 
Ljubljana Vič-Rudnik 

15,—20. Maribor-mesto 
21 Nova Gorica 

Piran 
Radovljica 
Ravne 
Škofja Loka 
Trbovlje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Žalec 
SKUPAJ 

Masa osebnih 
dohodkov 
9.336.829 
4.588.218 
2.064.250 
2.606.153 
6.131.957 
"5.802.581 
3.385.944 
8.637.549 

16.021.068 
14.709.805 
9.877.257 

15.102.695 
21.365.364 
17.522.899 
35.349.691 
10.787.906 
3.177.082 
6.562.373 
5.076.925 
7.161.278 
4.305.445 
2.949.713 
8.828.767 
4,145.594 
7.395.262 

232.892.605 

Prispeva za 
solidarnost 

6.360 
3.125 
1.406 
1.775 
4.176 
3.953 
2.306 
5.883 

10.912 
10.019 
6.730 

10.288 
14.553 
11.936 
24.078 

7.348 
2.165 
4.470 
3 458 
4.878 
2.932 
2.009 
6.013 
2.824 
5.037 

158.634 

PRILOGA II 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva, 
ki bodo v letih 1986—1990 prejemale 

solidarnostna sredstva v tisoč din 

Zap. Občinska skupnost 
št. socialnega skrbstva 

1. Brežice 
I 2. Dravograd 

3. Laško 
4. Lenart 
5. Lendava 
6. Litija 
7. Ljutomer 
8. Mozirje 
9. Murska Sobota 

j 10. Ormož 
111. Ptuj 

12. Radlje 
13. Sevnica 
14. Slovenj Gradec 
15. Slovenska Bistrica 
16. Šentjur pri Celju 

117. Šmarje pri Jelšah 
18. Tolmin 

119. Trebnje 

Prejema 
solidarnost 

11.698 
3.364 
2.178 
8.077 
1.126 
3.817 
5.155 
2.743 

17.090 
5.020 

17.659 
10.484 
8.234 
5.746 
4.335 

12.740 
20.867 
14.302 
3.999 

SKUPAJ 158.634 

1985 1986 1987 19 

(v milijon dir, 
Skupaj 

1989 1990 1986- 
-1990 

1. Zagotavljanje sredstev za finan- 
ciranje oskrbe oseb z neznanim prebivališčem 

2. Sofinanciranje programov Ro- mov 
3. Financiranje prevozov slepih in njihovih spremljevalcev 4. Sofinanciranje mladinskih spre- 

jemali šč 
5. Raziskovalne naloge skupnega 

pomena za socialno skrbstvo 
6. Plačila storitev, ki jih opravljajo 

družbene organizacije in dru- 
štva 

7. Sofinanciranje mladinskih de- 
lovnih akcij 

8. Publikaciji Naš delavec in Naša žena 
9. Delo Skupnosti socialnega var- stva Slovenije 

10. Storitve Zavoda za zdravstveno in socialno varstvo 
11. Storitve Zavoda za rehabilitacijo invalidov Ljubljana 
12. Sredstva za nujne nepredvidene 

naloge 13. Delo samoupravnih organov 
Skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije 

14. Delo strokovne službe SIS 
zdravstva in socialnega varstva 
Slovenije 

15. Gradnja Zavoda za varstvo m delovno usposabljanje mladine 
na Igu 

1,0 
1,2 
3.5 
4,9 
0.5 

0,5 
0.8 
0.6 
2.0 
2.0 
0.4 
0,3 

1.2 
1.2 
3.0 
6.3 
1.0 

1,0 
1,0 
0.6 
2.0 
4.0 
0.3 
0.3 

1.2 
1.2 
3.1 
6,4 
1,0 

1,0 
1.0 
0.6 
2.0 
4.0 
0,3 
0.3 

1.2 
1.2 
3.2 
6.6 
1.0 

1.0 
1.0 
0.6 
2.0 
4.0 
0,4 
0.4 

1.2 
1.2 
3.3 
6.8 
1.1 

1.0 
1.0 
0,7 
2.0 
4.2 
0.4 
0,4 

1.2 
1.2 
3.4 
7.0 
1.1 

1.0 
1.0 
0.7 
2.0 
4.2 
0.4 
0.5 

6.0 
6.0 

16.0 
33.1 

5.2 

5.0 
5.0 
3.2 

10.0 
20.4 

1.8 
1.9 

2.7 2.7 2.7 2.8 2,9 3.0 14.1 

55,0 10,5 10,5 10.7 11.0 11.3 11.5 

7,3 50 5,0 5.0 — - 
SKUPAJ 

— 15,0 
38.2 40,1 40.5 41,4 37,5~ 38^2 197~7 

poročevalec 55 



SKUPNOST SOCIALNEGA VARSTVA 
SLOVENIJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o skupnih izhodiščih in usklajevanju programov za 

zagotavljanje socialne varnosti v obdobju od 1986 do 

1990     

Na podlagi 14. člena zakona o skupnostih socialnega 
varstva (Uradni list SRS, št. 8/80) in 4. člena zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80) sklepamo občinske skup- 
nosti socialnega varstva, Skupnost socialnega skrbstva 
Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Zveza 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije, Skupnost pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Zdravstvena skupnost 
Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije in Skupnost 
socialnega varstva Slovenije 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SKUPNIH IZHODIŠČIH IN 
USKLAJEVANJU PROGRAMOV ZA 
ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE 
VARNOSTI V OBDOBJU OD 1986 DO 
1990 

- 1. člen 
Občinske skupnosti socialnega varstva ter Skupnost otro- 

škega varstva Slovenije, Skupnost socialnega skrbstva Slove- 
nije, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Zveza 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Zdravstvena skup- 
nost Slovenije in Izobraževalna skupnost Slovenije bodo v 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije: 

- usklajevale socialnovarstvene programe, ki so skupnega 
pomena za vse delavce, druge delovne ljudi in občane v SR 
Sloveniji ter usklajevale osnove in merila za njihovo uresniče- 
vanje, 

- določale prednostne naloge socialnega varstva, 
- sprejemale skupna izhodišča za uresničevanje solidar- 

nosti na posameznih področjih. 
Skupnosti bodo s svojimi programi prispevale k izboljševa- 

nju pogojev za kvaliteto življenja in dela človeka ter soustvar- 
jale pogoje za zdrav telesni in duševni razvoj in enake možno- 
sti pri izobraževanju in usposabljanju otrok in mladine. 

I. Skupna izhodišča 

2. člen 
Razvoj socialne varnosti in varstva in programe načrtujejo, 

določajo in usklajujejo delavci in drugi delovni ljudje in 
občani, predvsem v organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih. 

Uresničevanje programov s področja socialnega varstva 
zagotavljajo organizacije, ki opravljajo storitve na tem 
področju (izvajalske organizacije), društva ter občani s pro- 
stovoljnim delom. 

3. člen 
Delavci v organizacijah združenega dela načrtujejo in skr- 

bijo za tak razvoj in organiziranost dela in proizvodnje, da z 
delom sebi in svojim družinam zagotavljajo ustrezno socialno 
varnost in večjo kvaliteto življenja. Motiviranost za produk- 
tivno delo omogočajo z razvijanjem in z doslednim izvajanjem 
delitve dohodkov po delu in po rezultatih dela in z naslednjimi 
ukrepi: 

- z ustvarjanjem pogojev za vključevanje mladih v delo in 
njihovo zaposlovanje po končanem šolanju, 

- z določanjem optimalne razporeditve delovnega časa, 
- z dodatnim izobraževanjem ob delu za delo, ki ga opra- 

vljajo in z izobraževanjem za pridobitev višje stopnje izo- 
brazbe, 

- s humanizacijo delovnega okolja in skrbjo za varstvo 
okolja: s preventivnimi ukrepi, s katerimi bodo omejeni ali 
odpravljeni vzroki za zmanjševanje delovne sposobnosti 
zaradi bolezni in nesreč pri delu ter z zdravstvenim varstvom 
delavcev, 

- z urejanjem delovnih mest za invalide, razporejanjem 
invalidov na druga primerna delovna mesta, urejanjem delov- 
nega okolja, v katerem invalidi delajo, sodelovanjem v postop- 
kih ugotavljanja invalidnosti ter nudenjem drugih pomoči, ki 
jih invalidi potrebujejo, 

- z urejanjem družbenega standarda delavcev, zlasti z 
reševanjem stanovanjskih potreb, prehrane med delom, ure- 
janjem prevozov na delo in z dela, organiziranjem letovanja 
delavcev, sodelovanjem pri urejanju varstva otrok delavcev, 

-z ugotavljanjem socialnega in materialnega položaja 
delavcev in dajanjem mnenj ter predlogov za dodelitev social- 
novarstvenih pomoči delavcem, 

- s skrbjo za humane medsebojne odnose med delavci, 
- z reševanjem individualnih problemov delavcev in njiho- 

vih družinskih članov (alkoholizem, druge oblike zasvojenosti 
in drugo). 

4. člen 
V krajevni skupnosti bodo delovni ljudje in občani v sodelo- 

vanju z delovnimi ljudmi, organiziranimi v drugih temeljnih 
samoupravnih organizacijah, skupnostih in društvih, usklaje- 
vali in odločali o skupnih interesih in o solidarnostnem zado- 
voljevanju osebnih in skupnih potreb. 

V krajevnih skupnostih bodo delovni ljudje in občani uskla- 
jevali in ustvarjali pogoje za kvalitetnejše življenje in socialno 
varnost zlasti: 

- j. ugotavljanjem in reševanjem posebnih potreb stano- 
valcev krajevne skupnosti glede na njihovo starostno struk- 
turo, materialni in socialni položaj, 

- z zagotavljanjem sodelovanja organizacij združenega 
dela, vzgojnovarstvenih organizacij, šol, centra za socialno, 
delo, hišnih svetov, delegacij s področja socialnega varstva, 
Rdečega križa, društev upokojencev in drugih pri reševanju 
posamičnih in skupnih interesov krajanov, 

- s spodbujanjem prostovoljnega dela, samoorganiziranja 
in z organiziranjem različnih oblik pomoči družinam z otroki, 
starejšim občanom in invalidom, 

- z zbiranjem objektivnih podatkov o socialnem in materi- 
alnem položaju prosilcev za razne vrste socialnovarstvenih 
pravic in pomoči in posredovanjem mnenj centrom za soci- 
alno delo in samoupravnim interesnim skupnostim, 

- z ustvarjanjem pogojev in razvijanjem programov za 
otroke in mladino tako, da bodo lahko vsi otroci ne glede na 
socialno okolje, v katerem živijo, vključeni v izvenšolske 
vzgojno-izobraževalne, kulturne in telesnokulturne programe, 

- z ugotavljanjem in predlaganjem-ukrepov za urejanje 
odprtih vprašanj s področja alkoholizma, kaznivih dejanj, 
mladoletnega prestopništva, delomrzništva in raznih oblik 
zasvojenosti. 

5. člen 
Samoupravne interesne skupnosti podpisnice tega spora- 

zuma bodo soustvarjale pogoje za ohranitev in nadalnji dvig 
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življenjske ravni delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov. 
V skupnostih bodo delavci, delovni ljudje in občani kot 

uporabniki z izvajalci programov s področja socialne varnosti 
usklajevali programe socialne varnosti in varstva, na temelju 
naslednjih skupnih izhodišč: 

- obseg programov in socialnovarstvenih pravic bo uskla- 
jen z ekonomskim razvojem, z gospodarsko rastjo in z rastjo 
produktivnosti dela, 

- posebna pozornost bo namenjena ukrepom za aktivno 
demografsko politiko in izboljševanje pogojev življenja, 
vzgoje in izobraževanja otrok in mladine, 

- socialnovarstvene pomoči in pravice se bodo uveljavljale 
predvsem v funkcionalni obliki in valorizirane v obsegu in po 
enotnih osnovah, merilih in postopkih, ki jih določa samou- 
pravni sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic, 

- socialnovarstvene pomoči bodo valoriziranne skladno z 
rastjo povprečnega nominalnega osebnega dohodka na 
zaposlenega v SR Sloveniji. 

Program investicij v objekte ne morejo preseči realnega 
obsega investicij, ustvarjenega v obdobju 1981-1985. Pro- 
grame investicij morajo uskladiti zainteresirane samoupravne 
interesne skupnosti, investiranje pa se ne more pričeti dokler 
niso v planih in programih samoupravnih interesnih skupno- 
sti, drugih organizacij in skupnosti zagotovljena sredstva za 
izvedbo programa v novem objektu. 

6. člen 
Vse občinske skupnosti bodo sredstva za zagotovljene pro- 

grame združevale po enotnih merilih. Za solidarnost bodo 
prispevali v občinah, kjer po enakih merilih združijo več 
sredstev, kot jih potrebujejo za dogovorjeni obseg zagotovlje- 
nega programa, sredstva solidarnosti pa bodo prejemali v 
občinah, kjer po enotnih merilih ne združijo dovolj sredstev za 
svoj zagotovljeni program. 

- Zagotovljeni programi temeljijo na vsebini, opredeljeni z 
zakoni ter obsegu in vrednosti na podlagi minimalnih elemen- 
tov, dogovorjenih v posameznih skupnostih in usklajenih v 
Skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

Skupni kriteriji za upravičenost do sredstev solidarnosti na 
področju socialnega varstva in za obveznost združevanja 
sredstev so: 

- osnove in merila po samoupravnem sporazumu o uresni- 
čevanju socialnovarstvenih pravic, 

- gospodarska moč združenega dela v občini, ki se izraža 
z bruto osebnim dohodkom zaposlenih v občini, 

- enotna povprečna prispevna stopnja za programe na 
posameznih področjih na podlagi ocene vrednosti zagotovlje- 
nega programa in mase bruto osebnih dohodkov v Sloveniji. 

7. člen 
Izvajalske organizacije bodo pri planiranju in pri delu zago- 

tavljale in uresničevale ukrepe za: 
- večjo kvaliteto storitev v okviru razpoložljivih sredstev, 
- prilagajanje uresničevanja storitev potrebam delavcev, 

delovnih ljudi in občanov, 
- kvalitetnejšo kadrovsko strukturo, 
- racionalnejše izkoriščanje kapacitet in združevanja dela 

in sredstev. 
V izvajanje programov s področja socialnega varstva se 

bodo vključevala društva in občani s prostovoljnim delom. 
Republiške samoupravne interesne skupnosti podpisnice 

bodo postopno v obdobju prvih treh let novega srednjeroč- 
nega obdobja vračunavale v ceno storitev usklajevanje ravni 
osebnih dohodkov izvajalcev z ravnijo osebnih dohodkov 
delavcev v gospodarstvu, da bi dosegli razmerje ravni, ki je 
bilo v letu 1979. 

8. člen 
Podpisnice bodo spodbujale in zagotavljale usklajen razvoj 

strokovnega, svetovalnega in znanstveno-raziskovalnega dela 
na področju socialnega varstva ter se zavzemale za hitrejše 
uvajanje in uveljavljanje dosežkov znanstveno-raziskovalnega 
dela v praksi. 

9. člen 
Pri izvajanju socialnovarstvenih programov bodo podpis- 

nice razvijale in krepile vse možne oblike preventivnih in 
samozaščitnih dejavnosti ter načel splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite. 

10. člen 
Obveznosti in odgovornosti, dogovorjene s tem samouprav- 

nim sporazumom, so sestavni del samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov za obdobje 1985-1990 podpisnic tega spo- 
razuma. 
II. Vsebina in obseg programov ter elementi za 
usklajevanje na področju socialnega varstva 

Družbeno varstvo otrok in mladine 

11. člen 
S programi družbenega varstva otrok bodo skupnosti in 

izvajalci zagotavljali pogoje za čimbolj enake možnosti za 
zdrav telesni in duševni razvoj vseh otrok in mladine ter za 
čimbolj enake pogoje za vstop v življenje in delo. 

12. člen 
Podpisnice sporazuma bodo na področju družbenega var- 

stva otrok uresničevale zlasti naslednje cilje: 
- ustvarjanje boljših pogojev za varstvo materinstva, nego 

in varstvo otrok ob rojstvu in po njem, 
- zagotovitev kakovostne družbene vzgoje vsem predšol- 

skim otrokom, 
- doseganje dogovorjene ravni socialne in zdravstvene 

varnosti ter dvig kakovosti življenjske ravni otrok in mladine. 

13. člen 
Skupnosti otroškega varstva bodo iz združenih sredstev v 

obdobju 1986-1990 zagotovile: 
1. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega 

varstva: 
- socialno varnost - družbene pomoči otrokom, katerim 

roditelji s svojim delom niso sposobni zagotoviti dogovorjene 
ravni socialne varnosti. Družbene pomoči bodo zagotovljene 
otrokom skladno z določili samoupravnega sporazuma o 
uresničevanju socialnovarstvenih pravic, 

- vzgojni program, ki obsega pripravo otrok ha šolo - 
takoimenovano malo šolo v obsegu 180 ur v letu 1985, v 
vsakem naslednjem letu pa se ta obseg postopoma povečuje 
tako, da bi bil dosežen 1990. leta 420-urni program tudi za 
otroke, ki ob začetku srednjeročnega obdobja še niso vklju- 
čeni v ta podaljšani program, 

- vzgojo in varstvo predšolskim otrokom z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. 

2. Po načelu vzajemnosti bodo skupnosti otroškega varstva 
uresničevale: 

- nadomestilo osebnih dohodkov za zadržavnost z dela 
zavoljo poroda, nege in varstva otroka, 

- nadomestilo kmetic ob porodu v enakem obsegu in za 
enako dobo kot delavki, če bodo kmetje vzajemno združevali 
sredstva za ta namen, 

- pomoč pri opremi novorojenca, 
- nekatere druge skupne naloge, ki so pomembne za vso 

republiko. 
14. člen 

Varstvo materinstva ter nega in varstvo otrok ob rojstvu in 
po njem bo zagotovljeno v temle obsegu: 

- nadomestilo osebnega dohodka zavoljo poroda in nege 
otroka zaposlenim upravičencem v trajanju 246 dni s 100% 
nadomestilom osebnega dohodka, 

- nadomestilo osebnega dohodka do 12 meseca otrokove 
starosti za upravičenca, ki neguje in varuje dvojčka, več hkrati 
živorojenih otrok, teže telesno in duševno prizadetega otroka 
in nedonošenčka. 

Varianta:* 
- nadomestilo osebnega dohodka zavoljo poroda in nege 

otroka vsem zaposlenim upravičencem v trajanju 365 dni s 
100% nadomestilom za 246 dni in 75% za 119 dni. Skupščina 
SRS bo z določitvijo spremembe 130. člena zakona o delovnih 
razmerjih, ki ureja pravico do odstotnosti z dela zaradi porod- 
niškega dopusta, določila tudi rok uveljavitve te, pravice, 

*V osnutku samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov Skupnosti otro- 
škega varstva v SRS za obdobje 1986-1990 je vključena tudi varianta, ki določa 
100% nadomestilo osebnega dohodka za vseh 365 dni porodniškega dopusta. 
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- nadomestilo osebnega dohodka do 15. meseca otrokove 
starosti za upravičenca, ki neguje in varuje dvojčka, več hkrati 
živorojenih otrok, teže telesno in duševno prizadetega otoka 
in za varstvo nedonošenčka, 

- socialno varnost iskalkam zaposlitve, študentkam in 
učenkam v srednjem usmerjenem izobraževanju, ki imajo 
stalno prebivališče v SR Sloveniji, za dobo 84 dni v višini 50% 
poprečnega čistega osebnega dohodka vseh zaposlenih 
delavcev na območju SR Slovenije v minulem letu. 

Upravičenec do porodniškega dopusta in organizacija 
združenega dela oziroma delovna skupnost se lahko v skladu 
z zakonom dogovorita za najprimernejšo obliko izrabe pra- 
vice do zadržanosti z dela ter za osebo, ki bo to pravico 
izrabila. Pri tem dogovoru bosta upoštevali potrebe in koristi 
otroka, prav tako pa tudi možnosti in interese organizacije 
združenega dela oziroma delovne skupnosti. 

Če dogovor iz prejšnjega odstavka presega obseg dogovor- 
jene pravice po tem sporazumu, zagotovi dodatna sredstva 
organizacija združenega dela oziroma delovna skupnost. 

15. člen 
Občinske skupnosti otroškega varstva in vzgojnovarstvene 

organizacije bodo zagotavljale vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok. V različne organizacijske oblike vzgojnih programov 
bodo vključili vse predšolske otroke stare nad 3 leta. Prispe- 
vek staršev za stroške oskrbe (varstvo in prehrana) otroka v 
vzgojnovarstveni organizaciji bodo določile skladno s samou- 
pravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih 
pravic. 

16. člen 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva bodo zagotavljale 

in skrbele za izboljševanje družbenega varstva in pomoči 
tistim otrokom in mladostnikom, ki so zaradi različnih vzrokov 
prikrajšani za normalno družinsko življenje. 

17. člen 
Izobraževalne skupnosti in vzgojnoizobraževalne organiza- 

cije bodo spremljale vzgojnoizobraževalno delo učencev ter 
odkrivale in preprečevale tiste pogoje, ki negativno vplivajo 
naučni uspeh otrok. 

Šole bodo: 
- organizirale pomoč osebnostno in vzgojno zanemarje- 

nim otrokom in otrokom, ki živijo v neurejenih družinskih 
razmerah, 

- sodelovale bodo pri poklicnem usmerjanju učencev ter 
nudile pomoč pri iskanju štipendije, 

- organizirale šolsko varstvo, prehrano in sodelovale pri 
organiziranju letovanja otrok, 

- izpopolnjevale bodo sistem izvenšolskih aktivnosti tako, 
da se bodo lahko otroci vključevali v področjih, za katera so 
nadarjeni, 

- predlagale bodo dodelitev socialnovarstvenih pomoči 
otrokom, ki živijo v slabih materialnih in socialnih pogojih. 

18. člen 
Občinske skupnosti socialnega varstva in druge občinske 

skupnosti ter republiške skupnosti podpisnice bodo pripra- 
vile program uvajanja organizirane prehrane za vse šole, tako 
da bodo do konca srednjeročnega obdobja vsi učenci v 
osnovnem in usmerjenem izobraževanju imeli v šoli organizi- 
rano prehrano. 

V ta namen se bodo izobraževalne skupnosti in šole pove- 
zale z vzgojnovarstvenimi organizacijami, domovi, socialnimi 
zavodi in obrati družbene prehrane, ki šoli lahko nudijo orga- 
nizirano prehrano. 

19. člen 
t Udeleženci družbenega dogovora o štipendijski politiki v 

SR Sloveniji in samoupravnih sporazumov o štipendiranju v 
občini bodo dopolnjevali štipendijski sistem tako, da bodo s 
štipendiranjem čimbolj izenačevali materialne možnosti mla- 
dih za šolanje ne glede na kraj šolanja in zagotavljali kadrov- 
sko reprodukcijo skladno s srednjeročnimi in dolgoročnimi 
plani družbenega razvoja. Prizadevali si bodo za večji delež 
štipendistov med šolajočo mladino, za večji delež kadrovskih 
štipendistov med vsemi štipendisti in za večji delež kadrov- 
skih štipendij za deficitarne poklice. 

20. člen 
S solidarnostnim združevanjem sredstev bodo udeleženci 

zagotavljali relativno večji obseg štipendiranja iz združenih 
sredstev v manj razvitih območjih, v občinah s slabšo kadrov- 
sko strukturo in občinah, kjer je delež učencev, ki se po 
končanem osnovnem šolanju ne vključijo v usmerjeno izobra- 
ževanje, večji od slovenskega poprečja. 

21. člen 
V okviru sredstev, ki se bodo zbrala s prispevkom vseh 

udeležencev samoupravnih sporazumov o štipendiranju, si 
bodo udeleženci prizadevali za takšne višine štipendij, ki 
bodo z možnim deležem staršev krile življenjske stroške vseh 
učencev in študentov upoštevaje kraj šolanja in kraj stalnega 
prebivališča. 

22. člen 
Udeleženke bodo izpopolnile kriterije za pridobitev štipen- 

dije tako, da bodo s štipendiranjem spodbujale izobraževanje 
talentov do najvišjih stopenj zahtevnosti. 

23. člen , 
Skupnosti za zaposlovanje in izobraževalne skupnosti se 

bodo dogovorile o sistemu regresiranja stroškov nastanitve in 
prehrane učencev in študentov v domovih. 

24. člen 
Skupnosti za zaposlovanje in organizacije združeneg dela 

bodo pri odločanju o štipendijah upoštevale dejanske soci- 
alne razmere družine, v kateri učenec ali študent živi, tako da 
bodo dobili štipendijo le tisti, ki jo potrebujejo. 

Skupnosti za zaposlovanje in organizacije združenega dela 
bodo vsem učencem in študentom po končanem šolanju 
zagotavljale enake možnosti pri dostopnosti zaposlitve. 

Družbena skrb in pomoč družini 

25. člen 
Podpisnice, krajevne skupnosti in organizacije združenega 

dela bodo pri načrtovanju in izvajanju programov in dela 
skrbele za izboljševanje družbene skrbi za družino. 

Podpisnice bodo v svojih planih določile ukrepe za zboljše- 
vanje pogojev za nastanek in razvoj mlade družine in druge 
ukrepe aktivnejše populacijske politike. 

Posebno skrb bodo namenile družinam z večjim številom 
otrok. 

26. člen 
Skupnosti socialnega varstva, skupnosti socialnega skrb- 

stva, zdravstvene skupnosti in izobraževalne skupnosti bodo 
skupaj s centri za socialno delo in drugimi izvajalskimi organi- 
zacijami izpopolnjevale sistem predzakonskega, zakonskega 
in družinskega svetovanja, pomoči občanom in družinam pri 
načrtovanju družine, oskrbe in vzgoje otrok, pomoči in sveto- 
vanja osebnostno in vedenjsko motenim otrokom, mladini in 
odraslim. 

Pri tem bodo določile skupne naloge in naloge posamezih 
izvajalcev v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem vzrokov 
za družbeno negativne pojave (delomrzništvo, mladinsko pre- 
stopništvo, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti). 

27. člen 
Organizacije združenega dela in druge organizacije in 

skupnosti bodo s smotrno organizacijo dela, razporejanjem 
delovnega časa in z različnimi oblikami gibljivega delovnega 
časa omogočale delavcem z družinskimi obveznostmi, da 
bodo lahko usklajevali družinske, delovne in družbene obvez- 
nosti. 

Delo bodo organizirle tako, da bo mogoče obratovalni čas 
vzgojnovarstsvenih organizacij in varstva v šolah usklajevati z 
delovnim časom. Določile bodo tudi sistem možnega nado- 
meščanja krajših odsotnosti med dnevnim delom zaradi obi- 
ska prj zdravniku ali nege obolelega otroka, invalida ali starej- 
šega občana. 

28. člen 
Skupnosti za zaposlovanje bodo polletno analizirale mož- 

nosti za zaposlovanje mladih po končanem šolanju in spreje- 
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male skupaj z združenim delom ukrepe za izboljševanje mož- 
nosti za zaposlitev. Sodelovale bodo pri koncipiranju investi- 
cijskih programov, ki naj bi zagotavljali možnosti za zaposli- 
tev šolanih kadrov. 

Stanovanjske skupnosti in organizacije združenega dela 
Dodo vsako leto analizirale stanovanjske potrebe in načine 
'eševanja stanovanjskih problemov mladih družin in spreje- 
male ukrepe za reševanje teh potreb. 

Stanovanjske skupnosti ter drugi organi in organizacije 
sodo: 

- zagotavljale ustrezen obseg stanovanjske gradnje in kon- 
trolo nad cenami stanovanj, 

- skupaj z bankami bodo določile ustreznejše kreditne 
Dogoje za gradnjo in nakup stanovanj za osnovno rešitev 
stanovanjskega problema v primerjavi s tistimi, ko gre za 
Izboljševanje stanovanjskega standarda, 

- povečale možnosti za pridobitev družbenega stanovanja 
in določile sistem lastne udeležbe tako,da bo prilagojen mate- 
■ialnim možnostim mladih družin, 
- proučile možnosti in predlagale ukrepe za ugodnejše 

creditne pogoje za nakup osnovne stanovanjske opreme in 
lajnujnejših gospodinjskih aparatov. 

29. člen 
Podpisnice bodo analizirale socialni položaj družin z več 

otroki ter predlagale in sprejemale predvsem take ukrepe, s 
katerimi bodo izboljševale pogoje življenja teh družin. 

V skrb za otroka se bodo vključevala društva prijateljev 
mladine, organizacije Rdečega križa, vzgojnoizobraževalne, 
kulturne, telesnokulturne in druge društvene organizacije in 
občani s prostovoljnim delom. Organizirali bodo različne 
oblike samopomoči. 

Socialnovarstvene pomoči 

30. člen 
Podpisnice bodo zagotavljale delavcem, drugim delovnim 

ljudem in občanom socialnovarstvene pomoči v skladu s 
samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovar- 
stvenih pravic. 

Sporazum iz 1. odstavka tega člena določa enotne osnove, 
merila in postopke za uveljavljanje socialnovarstvenih pravic, 
ki jih bodo podpisnice dosledno spoštovale pri uveljavljanju 
pravic. 

Družine in občani bodo v skladu s sporazumom upravičeni 
do pomoči, če ne dosegajo s sporazumom določene ravni 
socialne varnosti in če je ugotovljeno, da so stvarne socialne 
razmere take, da je potrebno pomoč dodeliti. Pomoč se bo 
dodelila praviloma v funkcionalni obliki s plačilom storitev v 
vzgojnovarstvenih organizacijah, šolah, domovih in socialnih 
zavodih in z drugimi oblikami funkcionalnih pomoči. 

Nove ali razširjene socialnovarstvene pravice bodo podpis- 
nice uvedle le v primeru, če bo ugotovljeno, da stvarni druž- 
beni dohodek dopušča povečanje sredstev za zagotovitev 
socialnovarstvenih pravic ali če se ugotovi, da je možno 
zmanjšati ali ukiniti obstoječe socialne pravice in jih nadome- 
stiti z novimi. 

31. čfen 
Podpisnice bodo v okviru Skupnosti socialnega varstva 

Slovenije tekoče, najmanj pa enkrat letno ugotavljale izvaja- 
nje določil sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih 
aravic in sprejele ustrezne ukrepe za njegovo uresničevanje. 

Skupni organ Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki ga 
določijo podpisnice, bo vsako leto izdelal oceno izvajanja 
politike socialnega varstva in oceno učinkov socialnovarstve- 
nih ukrepov, preverjal skladnost socialnega varstva glede na 
družbenoekonomska gibanja ter predlagal ustrezne ukrepe. 

Podpisnice soglašajo, da se bodo o višini dogovorjenih 
življenjskih stroškov za družino oziroma posameznika, ki so 
sna izmed podlag za določitev upravičenosti do posameznih 
i/rst socialnovarstvenih pomoči in za določitev višine pomoči, 
/sako leto dogovorile v okviru skupnosti socialnega varstva 
Slovenije. Pri tem bodo upoštevale podatke iz raziskovalnega 
Drojekta »Življenjski stroški«, ki so ga v ta namen sofinanci- 
ale in bodo zagotovile uporabo metodologije iz tega projekta 
i praksi. 

Solidarnost na stanovanjskem področju 

Zaposlovanje 
32. člen 

Skupnosti za zaposlovanje bodo na osnovi posebnih samo- 
upravnih sporazumov vsako leto sprejemale načrte zaposlo- 
vanja v katerih bodo uresničevale usmeritve in naloge iz 
družbenih planov glede politike zaposlovanja in skupaj z 
ostalimi nosilci uveljavljale načelo produktivnega zaposlova- 
nja v organizacijah združenega dela, razreševale probleme 
tehnoloških in ekonomskih presežkov ter zaposlovanja vseh 
učencev in študentov, štipendistov, ki končujejo usmerjeno 
izobraževanje, in pripravnikov. 

33. člen 
Občinske skupnosti za zaposlovanje bodo s sistemom soli- 

darnosti zagotavljale osebam za primer brezposelnosti pra- 
vice, določene z zakonom: 

- denarno nadomestilo 
- denarno pomoč 
- prispevek za pokojninsko invalidsko zavarovanje osebam, 
ki prejemajo denarno nadomestilo 

, - povračilo stroškov za čas priprave za zaposlitev. 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o solidarnostnem 

združevanju sredstev se zagotavlja vsem občinskim skupno- 
stim za zaposlovanje na območju SR Slovenije enake možno- 
sti za uresničevanje pravic osebam za čas, ko so brez svoje 
krivde izgubile zaposlitev. 

Na vseh navedenih področjih se solidarnostno zagotavlja 
kritje stroškov oziroma dela stroškov, ki presegajo v posa- 
mezni občinski skupnosti za zaposlovanje oblikovana sred- 
stva po enotno dogovorjeni stopnji. 

34. člen 
Občinske skupnosti za zaposlovanje zagotavljajo s siste- 

mom solidarnosti tudi uresničevanje pravic invalidnih oseb, 
do delovne usposobitve in zaposlitve. 

Skupnosti bodo pospešeno usposabljale in zaposlovale 
invalide, tako da število nezaposlenih invalidov ne bo rastlo. 

Solidarnost na stanovanjskem področju 

35. člen 
Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v samouprav- 

nem sporazumu o temeljih plana stanovanjskih skupnosti in 
planih določile obseg gradnje v obdobju 1986-1990 in v 
okviru družbene gradnje predvidele nezmanjšan delež grad- 
nje solidarnostnih stanovanj. 

36. člen 
V skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 

občinskih samoupravnih stanovanjskih skupnosti bodo 
delavci in občani zagotovili sredstva v višini najmanj 1% BOD 
iz dohodka za financiranje solidarnostnih potreb. Tako zago- 
tovljena sredstva bodo namenjena: 

- za gradnjo in nakup solidarnostnih stanovanj, 
- za reševanje stanovanjskih vprašanj starejših občanov, 

upokojencev, borcev NOV in kmetov borcev NOV, invalidov, 
občanov, ki so za delo nesposobni, mladih družin in družin z 
najnižjimi dohodki. 

- za reševanje stanovanjskih vprašanj Romov in to za 
stanovanjsko graditev in za financiranje izgradnje omrežja 
komunalnih objektov in naprav primarnega in sekundarnega 
namena, ki služijo individualni rabi, ' 

- za delno nadomestitev stanarin in podstanarin. 
Solidarnostna sredstva v občini bodo po potrebi namenjena 

tudi za kreditiranje adaptacij oziroma prenove stanovanj in 
stanovanjskih hiš, v katerih stanujejo solidarnostni upravi- 
čenci, borci NOV in kmetje borci NOV. 

37. člen 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo v skladu s 

samoupravnim sporazumom o temeljih plana Zveze stano- 
vanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 zagota- 
vljala sredstva za sofinanciranje sanacije, adaptacije oziroma 
dograditve organizacij za usposabljanje otrok in mladostni- 
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kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in motnjami 
vedenja in osebnosti po programu, ki ga sprejme Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. 

38. člen 
Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v naslednjem 

srednjeročnem obdobju uveljavile določila družbenega dogo- 
vora (s spremembami in dopolnitvami), ki zadevajo pogoje 
pridobivanja stanovanj in določila samoupravnega spora- 
zuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic do delne 
nadomestitve stanarine in o osnovah in merilih za dodelitev 
solidarnostnega stanovanja. 

Družbeno varstvo invalidov 
39. člen 

Republiške skupnosti podpisnice bodo v Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije usklajevale izhodišča za preprečevanje 
nastanka invalidnosti ter za načrtovanje in izvajanje usposa- 
bljanja, varstva in zaposlovanja otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju ter usposabljanja in zaposlovanja odra- 
slih invalidnih oseb in oseb z zmanjšano delovno sposobno- 
stjo. 

40. člen 
Podpisnice, organizacije združenega dela in društva ter 

izvajalske organizacije, ki izvajajo programe za invalidne 
osebe, bodo uresničevale družbeno varstvo invalidov tako, da 
bodo zagotavljale preventivne aktivnosti za preprečevanje 
nastanka invalidnosti, usposabljanje otrok z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju, rehabilitacijo invalidnih oseb 
vključno z ugotavljanjem njihovih zmožnosti in sposobnosti 
za delo, zaposlovanje invalidnih oseb, podpirale bodo odpra- 
vljanje arhitektonskih ovir ter upoštevale specifične potrebe 
za življenje in delo invalidnih oseb s ciljem, da si čimveč 
invalidnih oseb in oseb z zmanjšano delovno sposobnostjo 
zagotovi socialno varnost s produktivnim delom in zagotovi 
pogoje za kvalitetno življenje. 

Invalidom, ki so zaradi narave ali stopnje invalidnosti ne 
morejo z lastnim delom zagotoviti socialne varnosti, bodo 
podpisnice zagotavljale primerne življenjske možnosti in raz- 
vijanje oziroma ohranjanje preostalih sposobnosti v socialnih 
zavodih ali na domu. 

42. člen 
Invalidske organizacije bodo izvajale dogovorjene pro- 

grame in organizirale različne oblike samopomoči in prosto- 
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voljnega dela za pomoč invalidom in njihovim svojcem. 
Skupnostim in izvajalcem bodo predlagale ukrepe za izbo- 

ljšanje družbenega varstva invalidov. 

Socialna varnost starejših občanov 

43. člen 
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji v skladu z zakonom in statutom ter na podlagi 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za 
obdobje 1986-1990 omogočala in zagotavljala pravočasno in 
celovito uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na podlagi minulega dela ter po načelih vzajem- 
nosti in solidarnosti. 

V tem okviru bo Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SRS z namenskim zbiranjem sredstev za grad- 
njo domov in reševanje stanovanjskih vprašanj upokojencev 
po stopnnji 2% od BOD do leta 1990 omogočala nujne investi- 
cije v domove in individualno reševanje najnujnejših stano- 
vanjskih vprašanj upokojencev. 

44. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SRS 

si bo prizadevala za čimboljši gmotni položaj upokojencev, s 
tem da bo: 

- zagotovila tekoče usklajevanje pokojnin v skladu z dolo- 
čili družbenega dogovora o usklajevanju pokojnin, statuta 
skupnosti in zakonov, 

- usklajevala pokojnine, uveljavljene v različnih obdobjih, v 
skladu z dogovorjenimi stališči med udeleženci družbenega 
dogovora o usklajevanju pokojnin, 

- skrbela za ustreznejši gmotni položaj uživalcev pokojnin 
z najnižjimi pokojninskimi prejemki, zlsti z odmero pokojnin 
od najnižje pokojninske osnove in zagotavljanjem varstve- 
nega dodatka. 

45. člen 
Skupnost socialnega varstva Slovenije in Skupnost pokoj- 

ninskega in invalidskega zavarovanja v SRS se bosta zavze- 
mali, da bo prišlo že v tem srednjeročnem obdobju do pri- 
četka uporabe določb 25. člena zakona o temeljnih pravicah 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja o valorizaciji 
osebnih dohodkov iz prejšnjih let, po katerem se odmeri 
pokojnina glede na poprečje osebnih dohodkov v zadnjem 
letu dela. 

46. člen 
Občinske skupnosti socialnega skrbstva bodo v obdobju 

1986-1990 s solidarnostjo zagotovile ustrezno socialno var- 
nost občanom, ki so nesposobni za pridobitno delo in brez 
sredstev za preživljanje, po merilih, ki so opredeljena v samo- 
upravnem sporazumu o uresničevanju socialnovarstvenih 
pravic in sicer: 

- družbeno denarno pomoč, ki pomeni upravičencu edini 
ali dopolnilni vir sredstev za preživljanje in 

- plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov upravičencu, ki se 
nahaja v splošnem ali posebnem socialnem zavodu. 

47. člen 
Skupnosti socialnega skrbstva in druge podpisnice bodo 

načrtovale tako skrb za starejše občane, ki bo omogočala, da 
bodo lahko čimdlje živeli samostojno na svojih domovih ali pri 
svojcih. 

Domovi upokojencev bodo skupaj z društvi in prostovo- 
ljnim delom občanov v okviru krajevne skupnosti in občine 
organizirali različne oblike skrbi in pomoči starejšim obča- 
nom, ki niso vključeni v domove. 

Oskrba v domovih bo organizirana na načelih humanosti in 
bo prilagojena starejšim občanom z ohranjenimi zmožnostmi 
za aktivno življenje ter težje obolelim starostnikom. 

Varstvo kmetov 

48. člen 
Podpisnice bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju v svo- 

jih programih opredelile in izvajale ukrepe za izenačevanje 
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41. člen 
Zdravstvene skupnosti bodo skrbele za čimzgodnejše 

odkrivanje prizadetosti otrok in vključile v svoje programe 
tudi sistematično skrb med nosečnostjo za preprečevanje 
prizadetosti. 

Razvrščanje duševno in telesno prizadetih otrok in otrok z 
motnjami vedenja in osebnosti bodo skupnosti socialnega 
skrbstva v sodelovanju z drugimi organizacijami in skupno- 
stmi v obliki kontinuiranega spremljanja in opazovanja izva- 
jale v okviru ustreznih organizacij. 

Skupnosti otroškega varstva, izobraževalne skupnosti in 
skupnosti socialnega skrbstva bodo dograjevale in razvijale 
vzgojnovarstvene dejavnosti za predšolske otroke, vzgojno- 
izobraževalne sisteme za šolske otroke in zavodske dejavno- 
sti, tako da bodo vsi otroci z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju vključeni v določeno obliko usposabljanja. Do 
konca srednjeročnega obdobja bodo razvite mobilne službe 
za pomoč prizadetim otrokom in njihovim staršem na domu in 
za podporo pri reševanju vsakodnevnih problemov težjih 
odraslih invalidov. 

Skupnosti za zaposlovanje in organizacije združenega dela 
bodo skrbele za preusposabljanje in zaposlovanje invalidov v 
organizacijah združenega dela, širile možnosti za delo na 
domu za invalide, ki bi lahko opravljali delo na ta način. 

Organizacije, ki skrbijo za usposabljanje invalidov, bodo 
vključevale dosežke sodobne rehabilitacijske znanosti in teh- 
nologije pri usposabljanju in pri razvijanju pripomočkov za 
invalide ter podpirale uvajanje sodobne tehnologije v invalid- 
skih delavnicah. Posodobile bodo listo ortopedskih sintetič- 
nih pripomočkov za invalide. 
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družbenoekonomskega položaja kmetov z delavci in drugimi 
delovnimi ljudmi. Socialna varnost kmetov bo odvisna od 
solidarnosti vseh kmetov za kmečke družine, ki si same niso 
zmožne zagotoviti socialne varnosti, od družbenoekonom- 
skih možnosti združenega dela in splošnih razvojnih usmeri- 
tev kmetijstva v SR Sloveniji. 

Varstvo borcev 

49. člen 
Skupnosti bodo v sodelovanju z upravnimi organi, izvajal- 

skimi in borčevskimi organizacijami spremljale socialni polo- 
žaj borcev v občini. 

Vsi ti dejavniki ši bodo prizadevali zlasti za nemoteno izva- 
janje temeljnega in dopolnilnega varstva borcev kot tudi za 
izvajanje storitev in programov, ki so dogovorjeni v skupno- 
stih. 

Posebno pozornost bodo namenili 
- organizaciji in izvajanju zdravstvenega varstva borcev, 
- družbeni skrbi za borce v krajevni skupnosti, predvsem z 

organiziranjem pomoči na domu za ostarele in osamljene 
borce, 

- reševanju specifičnih in perečih stanovanjskih proble- 
mov, zlasti kmetov borcev. 

Skupna načela za določanje nadomestil osebnega 
dohodka v času odsotnosti z dela 

50. člen 
Osnova za nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotno-* 

sti z dela zaradi porocte in nege otroka po porodu, zaradi 
bolezni ali poškodbe delavca, nege obolelega družinskega 
člana in zaradi nezaposlenosti je poprečni mesečni osebni 
dohodek, ki ga je delavec dosegel za delo s polnim delovnim 
časom v letu pred letom, v katerem je prišlo do začasne 
odsotnostni z dela. 

Osnova se valorizira z odstotkom povečanja nominalnih 
osebnih dohodkov v obdobju od začetka leta: do meseca, v 
katerem se je začela odsotnost z dela, kot to določajo samou- 
pravni akti posamezne skupnosti. 

Osnovo za nadomestilo osebnega dohodka lahko drugače 
določijo delavci v samoupravnih spolšnih aktih organizacij 
združenega dela, kadar gre za pravice, ki jih delavci uvelja- 
vljajo v organizacijah združenega dela. 

51. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka znaša določen odstotek 

od osnove, vendar ne more biti nižje od najmanjšega zneska, 
ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca in ne višje 
kot bi znašal osebni dohodek, če bi delavec delal. 

Udeleženke bodo nadomestilo določile tako, da bo delavec 
za daljšo odsotnosti prejemal večje nadomestilo, za krajšo 
odsotnost pa manjše. 

52. člen 
Pri odsotnosti z dela, daljši od meseca dni, bo osnova za 

nadomestilo povečana vsak naslednji mesec z odstotkom 
dvigaKnominalnih osebnih dohodkov delavcev v tem času. 

III. Prednostne naloge 

53. člen 
Prednostne naloge na področju socialnega varstva bodo 

izhajale iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije 
in iz hotenja družbe, da nadalje izboljšuje raven socialne 
varnosti vseh občanov in zlasti otrok, starejših občanov in 
invalidov. 

Podpisnice bodo kot prednostne naloge na področju soci- 
alnega varstva za obdobje 1986-1990 v svojih programih 
opredelile in izvajale: 

- zagotavljanje enakih razvojnih možnosti otrok in mla- 
dine, da se bodo lahko vključevali v izobraževanje in usposa- 
bljanje za delo v skladu s svojimi sposobnostmi ne glede na 
socialni položaj družine, 

- zaposlovanje mladine po končanem šolanju, 
- zaposlovanje invalidnih oseb in oseb z zmanjšano 

delovno zmožnostjo, 
- ukrepe za učinkovitejše reševanje stanovanjskih potreb 

mlade družine, 
- programe pomoči in skrbi za starejše občane, ki niso 

vključeni v domove, 
- razvoj mobilnih služb za pomoč invalidom na domu, 
- sanacije, adaptacije in dograditev organizacij za usposa- 

bljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju in motnjami vedenja in osebnosti, 

- dosledno izvajanje zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. 

IV. Usklajevanje socialnovarstvenih programov 

54. člen 
Podpisnice bodo spremljale izvajanje socialne politike in 

socialnovarstvenih pravic. V postopku sprejemanja letnih pla- 
nov bodo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije usklaje- 
vale politiko in obseg programov in pravic iz II. poglavja tega 
sporazuma in določile prednostne naloge za posamezno leto. 

Podpisnice bodo dajale pobude za obravnavanje in reševa- 
nje socialnovarstvenih vprašanj v okviru občinskega in repu- 
bliškega skupščinskega delegatskega sistema. 

Skupnosti socialnega varstva se bodo pri uresničevanju 
socialnega varstva povezovale z družbenopolitičnimi organi- 
zacijami. 

Podpisnice se bodo v tem srednjeročnem obdobju dogovo- 
rile o sistemu posebnih socialnovarstvenih in drugih ukrepov 
za reševanje kriznih razmer, ki zadevajo širši krog delavcev in 
delovnih ljudi v organizacijah, ki poslujejo z izgubami, ob 
prenehanju organizacije združenega dela, ob elementarnih 
nesrečah, itd. 

V. Končne določbe 

55. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega sporazuma bo opravljala skup- 

ščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije (varianta: komi- 
sija skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije za 
usklajevanje programov socialnega varstva). 

56. člen 
Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni na pobudo 

vsake podpisnice, po postopku, ki velja za njegov sprejem. 

57. člen 
Ta sporazum prične veljati, ko ga sprejmejo skupšine pod- 

pisnice in se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 
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ZDRAVSTVENA SKUPNOST 
SLOVENIJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o usklajevanju planov zdravstvenih skupnosti 

v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 

Na podlagi 37. člena zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
štev. 1/80) in 27. člena zakona o zdravstvenem varstvu 
(Uradni list SRS, štev. 1/80) sklenemo delavci, drugi delovni 
ljudje in občani, združeni v občinskih zdravstvenih skupno- 
stih v SR Sloveniji 

Samoupravni sporazum o usklajevanju 
planov zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji za obdobje 1986-1990 

1.člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani, združeni v zdravstve- 

nih skupnostih v SR Sloveniji (v nadaljnem besedilu; udele- 
ženci sporazuma), s tem samoupravnim sporazumom dolo- 
čamo: 

- skupne cilje, usmeritve, prednostne in druge naloge pri 
razvijanju zdravstvenega varstva; 

- medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri ures- 
ničevanju zagotovljenega (Jbsega zdravstvenega varstva in s 
tem povezanih solidarnostnih nalog; 

- naloge, ki jih bomo skupno uresničevali v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije, kot tudi obveznosti in pravice, ki jih s tem 
prevzemamo. 

Uresničevanje skupnih ciljev, usmeritev in nalog iz tega 
sporazuma bomo udeleženci zagotovili tako, da jih bomo 
upoštevali in vključili v planske dokumente občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti za obdobje 1986-1990. 

2. člen 
Upoštevaje zdravstveno stanje prebivalstva SR Slovenije in 

njegove potrebe, dosežke znanosti ter predvidene možnosti 
gospodarskega in socialnega razvoja naše republike v 
obdobju 1986-1990, določamo udeleženci naslednje cilje: 

- nadaljno krepitev in razvoj delegatskih odnosov oziroma 
družbenoekonomskih odnosov ter krepitev odlučojoče vloge 
delavcev v procesih svobodne menjave dela, 

krepitev samozaščitne dejavnosti občanov ter povečanja 
njihove odgovornosti in skrbi za lastno zdravje, 

- uresničevanje ukrepov ter aktivnosti ki bodo dolgoročno 
vplivali na izboljšanje kazalcev zdravstvenega stanja v naši 
republiki, 
- učinkovitejše in smotrnejše uresničevanje programov 

zdravstvenih storitev in poenotenih strokovno, medicinsko in 
ekonomsko utemeljenih podlag, s tem pa tudi postopno ures- 
ničevanje zakonskih določil o enakem družbenoekonomskem 
položaju delavcev zdravstvenih organizacij, kot ga imajo 
delavci v združenem delu. 

3. člen 
Pri načrtovanju zdravstvenega varstva bomo udeleženci 

sporazuma dali prednost: 
- zdravstvenim ukrepom za obvladovanje in dispanzersko 

obravnavo bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni, 
- zgodnjemu odkrivanju in zdravljenju rakastih obolenj, 
- preprečevanju poškodb, ki nastanejo zunaj dela, 
- preprečevanju, zgodnjemu odkrivanju in zdravljenju 

zobne gnilobe pri šoloobvezni mladini. 
Pri načrtovanju prednostnih in drugih zdravstvenih ukrepov 

bomo upoštevali strokovno medicinske in druge usmeritve 
univerzitetnih zdravstvenih organizacij. Navedene ukrepe in 
usmeritve bomo podrobneje opredelili v srednjeročnem planu 
zdravstvenega varstva SR Slovenije in v drugih samoupravnih 
splošnih aktih, ki jih bomo sprejeli v Zdravstveni skupnosti 
Slovenije. 

4. člen 
V občinskih zdravstvenih skupnostih bomo udeleženci v 

svobodni menjavi dela na področju zdravstvenega varstva s 
planskimi dokumenti zagotovili zadovoljevanje celovitih 
potreb in interesov uporabnikov na tem področju. Upoštevaje 
dohodkovne ter druge možnosti gospodarskega in social- 
nega razvoja v SR Sloveniji, bomo udeleženci sprejeli planske 
dokumente, s katerimi: 

- praviloma ne bomo predvideli širitve obsega zdravstvenih 
storitev oziroma ga bomo razširili le na najbolj deficitarnih 
področjih in območjih, 

- bomo uporabnikom zagotovili enak obseg pravic do soci- 
alne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, kot jih bodo 
imeli v letu 1985. Na podlagi opredelitev iz samoupravnega 
sporazuma o uresničevanju zdravstvenega varstva si bodo 
pretežni del nadomestil osebnega dogodka v času odsotnosti 
z dela zavoljo bolezni zagotovili delavci v svojih organizacijah 
združenega dela. Za ta del pravic bodo organizacije združe- 
nega dela uveljavile medsebojne solidarnostne odnose na 
podlagi meril, ki bodo opredeljena v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov občinskih zdravstvenih skupnosti. 

5. člen 
Za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti in dejavnosti bomo 
udeleženci samoupravnega sporazuma izoblikovali ustrezne 
normative in standarde. Ti bodo zastavljeni tako, da bodo 
skladno z dogovorjenimi cilji, razvojnimi usmeritvami in pred- 
nostnimi nalogami iz tega sporazuma: 

- omogočali povečanje obsega storitev na področju zdrav- 
stvene prosvete in vzgoje ter na področju zdravljenja in nege 
bolnikov na domu, na področju preventivnih in dispanzerskih 
metod dela pri obvladovanju kronično-degenerativnih obo- 
lenj in na najbolj deficitarnih področjih in območjih oziroma 
na tistih ožjih področjih, kjer je to pogojeno z uresničevanjem 
prednostnih nalog, 

- prispevali k nadaljnji usposobitvi in povečanju učinkovi- 
' tosti dejavnosti splošne medicine, medicine dela, prometa in 
športa ter psihiatrične dejavnosti v osnovni zdravstveni dejav- 
nosti, 
- spodbujali povečanje obsega specialistično-ambulantne 

dejavnosti ob hkratnem zmanjševanju obsega bolnišničnega 
zdravljenja (izraženega s številom bolniško-oskrbnih dni) naj- 
manj za 5% v celotnem srednjeročnem obdobju, 
- upoštevali pri načrtovanju zdravstvenih zmogljivosti 

naloge, ki jih lahko posamezne dejavnosti opravljajo na pod- 
lagi delitve dela, o kateri smo se dogovorili v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije. 

6. člen 
Skladno z usmeritvami iz tega sporazuma se udeleženci 

zavezujemo, da bomo sprejeli dolgoročne in srednjeročne 
kadrovske plane. Ti bodo predvidevali, da v letih 1986 do 
1990: 
- poveča se število zaposlenih delavcev v zdravstvenih 

organizacijah združenega dela le na najbolj deficitarnih 
področjih in območjih, in to tako, da bo povprečna letna 



stopnja rasti zaposlovanja v zdravstvu v SR Sloveniji v letih 
1986-1990 največ enaka stopnji rasti zaposlovanja v zdrav- 
stvu v SR Sloveniji v letih 1986-^1990 največ enaka stopnji rasti 
prebivalstva, 
- ne bomo povečali števila specialistov v bolnišničnih 

organizacijah v SR Sloveniji. Pri tem bomo zaposlovali nove 
specialiste le na najbolj deficitarnih področjih oziroma ne 
bomo nadomeščali odliva specialistov s področij, ki so, upo- 
števaje naše materialne možnosti, zadovoljivo zasedena; 

- z zaposlovanjem izboljšali razmerja med zaposlenimi 
zdravniki v osnovni in bolnišnični oziroma specialistično- 
ambulantni dejavnosti v prid osnovne dejavnosti. 

7. člen 
Delavci in drugi delovni ljudje ter drugi zavezanci za plačilo 

prispevkov bodo zadovoljevali svoje celovite potrebe po 
zdravstvenih storitvah in socialni varnosti v zvezi z zdravstve- 
nim varstvom z združevanjem sredstev iz ustvarjenega 
dohodka oziroma bruto osebnega dohodka v občinski zdrav- 
stveni skupnosti, kjer imajo status upravičenca. Na podlagi 
ovrednotenih programov posamezne občinske zdravstvene 
skupnosti bodo le-te v svojih samoupravnih aktih določile 
konkretno višino obveznosti za združevanje sredstev posa- 
meznih kategorij uporabnikov. Pri tem bodo ravnale tako, da: 

- bodo določile posebno prispevno stopnjo za zdravstvene 
storitve in druge naloge, opredeljene v planskih dokumentih 
skupnosti, 

- določile posebno prispevno stopnjo za zagotavljanje 
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki ga ures- 
ničujemo v skupnosti, in ta sredstva tudi namensko uporabile, 
- bo osnova za prispevek iz zasebne kmetijske dejavnosti 

le katastrski dohodek, 
- bo osnova za določanje prispevkov za delovne ljudi in 

občane, pri katerih se ne ugotavlja dohodek, so pa zavezanci 
plačila prispevka za zdravstveno varstvo, povprečni osebni 
dohodek na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem letu. 

8. člen 
Pri vrednotenju programov zdravstvenega varstva v posa- 

meznih občinskih zdravstvenih skupnostih bomo udeleženci 
upoštevali kalkulativne elemente, ki jih opredeljuje zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Pri določanju 
višine teh elementov pa bomo upoštevali: 

- rast povprečnih osebnih dohodkov delavcev v zdravstve- 
nih organizacijah združenega dela skladno z realno rastjo 
osebnih dohodkov v celotnem združenem delu. V letih 
1986-1988 bomo to stopnjo povečali za toliko, da bomo med 
povprečnimi osebnimi dohodki na zaposlenega v zdravstve- 
nih organizacijah v primerjavi z gospodarstvom dosegli raz- 
merje, ki je bilo doseženo leta 1979, 

- materialne stroške, opredeljene na podlagi ugotovljenih 
potreb oziroma njihovih normativov in v odvisnosti od gibanje 
cen na tržišču, 
- - sredstva amortizacije v 100% višini, 
- sredstva rezerv zdravstvenih organizacij z realno letno 

stopnjo rasti 0,5%, 
- sredstva za zagotavljanje socialne varnosti v zvezi z 

zdravstvenim varstvom skladno z realno stopnjo rasti osebnih 
dohodkov v občini in skladno z rastjo števila upravičencev do 
teh pravic, 
- investicije (realno) na ravni, doseženi v letu 1985, 
- sredstva za druge potrebe zdravstvenih skupnosti največ 

do realne rasti dohodka v občini. 
Pri oblikovanju cen zdravstvenih storitev bomo udeleženci 

tega sporazuma upoštevali višino kalkulativnih elementov iz 
tega člena in tudi druge dogovorjene naloge, ki jih ima posa- 
mezna zdravstvena delovna organizacija. 

9. člen 
V zdravstvenih skupnostih v SR Sloveniji bomo uporabniki 

in izvajalci na podlagi sprejetih planskih dokumentov sklenili 
posebne petletne samoupravne sporazume o svobodni 
menjavi dela, s katerimi bomo določili pravice, obveznosti in 
odgovornosti posamezne zdravstvene organizacije pri uresni- 
čevanju programa zdravstvenih storitev. V teh sporazumih 
bomo določili: 
- naloge posamezne zdravstvene organizacije ter cilje in 

usmeritve, ki jih mora zasledovati s svojim delom, 

- okvirno količino, vrsto in zahtevnost storitev, 
- merila za vrednotenje opravljenega dela oziroma za obli- 

kovanje cen storitev in še zlasti merila za ugotavljanje uspeš- 
nosti in učinkovitosti delavcev v zdravstvu pri uresničevanju 
programov, 
- materialne in druge pravice ter obveznosti uporabnikov 

in izvajalcev, ki niso urejene z drugimi samoupravnimi sploš- 
nimi akti zdravstvenih skupnosti. 

10. člen 
Skladno z zakonskimi določili bomo uporabniki, organizi- 

rani v zborih zdravstvenih skupnosti, sklepali samoupravne 
sporazume o svobodni menjavi dela: 

- z organizacijami osnovne in lekarniške dejavnosti v 
občinskih zdravstvenih skupnostih, 

- z organizacijami specialistične oziroma bolnišnične 
dejavnosti in z organizacijami, ki opravljajo storitve skupnega 
pomena za vso SR Slovenijo v medobčinskih zdravstvenih 
skupnostih. 

Da bi dosegli potrebno enotnost pri oblikovanju delovnih in 
finančnih načrtov zdravstvenih organizacij ter zagotovili nji- 
hovo skladnost z razvojnimi umeritvami na področju zdrav- 
stvenega varstva, zlasti kar zadeva delitev dela ter uresničeva- 
nje planskih ciljev in prednostnih nalog kot tudi oblikovanje 
cene njihovih storitev, bomo udeleženci še pred sklenitvijo 
samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela uskladili 
predložene načrte zdravstvenih organizacij. To uskladitev 
bomo opravili: 
- za organizacije osnovne in lekarniške dejavnosti v medob- 

činski zdravstveni skupnosti, 
- za specifične in bolnišnične organizacije v Zdravstveni 

skupnosti Slovenije. 
Uskladitve bomo opravili na podlagi kazalcev, ki jih bomo 

določili v srednjeročnem planu Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije. 

Udeleženci sporazuma ne bomo prevzeli obveznosti za 
poravnavo računov za opravljene zdravstvene storitve tistih 
zdravstvenih organizacij, katerih delovni in finančni načrti ne 
bodo usklajeni na način, kot je predviden v prejšnjem 
odstavku tega člena. 

11. člen 
Udeleženci sporazuma se zavezujemo, da bomo v plane 

zdravstvenih skupnosti in organizacij združenega dela vklju- 
čevali tudi naloge in sredstva za: 
- uresničevanje kadrovske politike, zlasti pa za potrebe 

izobraževanja, izpopolnjevanja delavcev v zdravstvenih orga- 
nizacijah kot tudi za mentorstvo, 

- dogovorjene razvojno-raziskovalne rialoge, za katere so 
zainteresirani udeleženci v svobodni menjavi dela, 

- dogovorjene naloge posamezne zdravstvene organizacije 
in skupnosti pri uvajanju in razvijanju enotnega zdravstveno- 
informacijskega sistema. 

V ceno zdravstvenih storitev organizacij, ki opravljajo tudi- 
^toritve skupnega pomena bomo vračunali tudi sredstva za 
adaptacijo njihovih objektov in sicer pri: 
- ortopedski bolnišnici Valdoltra za obnovo operacijskega 

bloka do zneska 150 milijonov dinarjev, 
- Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani za adaptacijo 

bolnišničnega objekta do zneska 380 milijonov dinarjev, 
- Onkološkemu inštitutu v Ljubljani za adaptacijo »B« 

objekta v vrednosti do 190 milijonov dinarjev. 
- Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani za adapta- 

cijo bolnišničnega objekta do zneska 200 milijonov dinarjev. 

12. člen 
V cenah univerzitetnih organizacij bomo upoštevali tudi 

potrebna sredstva za dogovorjene naloge pri: 
- oblikovanju enotnih in obveznih strokovno-medicinskih 

podlag ter navodil oziroma stališč za opravljanje zdravstvenih 
storitev v zdravstvenih organizacijah združenega dela, 

- opravljanju strokovno-inštruktažnega nadzora zdravstve- 
nih organizacij, 
- razvojno-raziskovalnih nalogah in nalogah pri uvajanju in 

preverjanju novih metod dela ter pri njihovem posredovanju 
drugim zdravstvenim organizacijam v SR Sloveniji. Sredstva 
na namene iz prvega odstavka tega člena pa niso vključena v 
ceno storitev pri Inštitutu za medicino dela, prometa in športa, 
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Inštitutu za nevrofiziologijo, Inštitutu za klinično kemijo in 
klinično biokemijo in pri Stomatološki kliniki. Te univerzitetne 
organizacije bodo prejele sredstva za univerzitetne naloge iz 
sredstev skupnega programa Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije, 

Univerzitetne zdravstvene organizacije bodo pripravile 
poleg plana zdravstvenih storitev tudi plan univerzitetnih 
nalog iz 1. odstavka tega člena. Te naloge bodo ovrednotene 
po merilih iz 8. člena tega samoupravnega sporazuma in bodo 
vračunane v ceni njihovih zdravstvenih storitev. Univerzitetne 
organizacije se lahko sporazumejo o združevanju teh sred- 
stev na ravni delovne organizacije in o njihovi prerazporeditvi 
med temeljnimi organizacijami. 

13. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani si bomo v občinskih 

zdravstvenih skupnostih zagotovili obseg pravic, ki bo v 
skladu z našimi interesi in materialnimi možnostmi. Skladno z 
zakonskimi določili udeleženci s tem sporazumom določajo 
najnižjo raven zdravstvenega varstva, ki bo v letih 1986-1990 
zagotovljena uporabnikom v zdravsivenih skupnostih v SR 
Sloveniji. Za te programe zdravstvenih storitev bomo v Zrav- 
stveni skupnosti Slovenije uveljavili solidarne odnose in dolo- 
čili medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri njiho- 
vem uresničevanju. Zagotovljeni program, ki ga udeleženci 
opredeljujejo kot nižjo možno raven zdravstvenega varstva 
obsega: 

- zdravstvene storitve pri preprečevanju, zgodnjem odkriva- 
nju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni in poškodb, ki so 
naštele zunaj dela, 

- vrednost storitev, ki jih je mogoče opraviti s sredstvi v 
višini največ 80% povprečnega (realnega) zneska, namenje- 
nega v letu 1984 za zdravstvene storitve na uporabnika v SR 
Sloveniji. 

14. člen 
Pri finančnem vrednotenju zagotovljenega programa iz 13. 

člena tega sporazuma bomo upoštevali strukturo uporabni- 
kov in njihove specifične potrebe po zdravstvenih storitvah. 
Na tej podlagi bomo upoštevali, da v povprečju predstavljajo 
potrebe: 
- občana, starejšega od 65 let, 1,4 povprečnega zneska za 

zdravstvene storitve na uporabnika v SR Sloveniji, 
- delavca in z njim izenačenih oseb 0,7 povprečnega zne- 

ska za zdravstvene storitve na uporabnika v SR Sloveniji, 
- drugih uporabnikov (preračunano na uporabnika) 1,2 

povprečnega zneska za zdravstvene storitve na uporabnika v 
SR Sloveniji. 

V vrednosti zagotovljenega programa posameznih občin- 
skih zdravstvenih skupnosti so upoštevana tudi sredstva 
rezerve, in to v višini 5% vrednosti programa. V sredstvih za 
uresničevanje solidarnosti na ravni republike pa so upošte- 
vana sredstva rezerve v višini 3%. 

15. člen 
Za uresničevanje zagotovljenega programa v občinskih 

zdravstvenih skupnostih v letih 1986-1990 bomo z letnim 
planom Zdravstvene skupnosti Slovenije določili enotno pov- 
prečno prispevno stopnjo iz dohodka (na podlagi bruto oseb- 
nega dohodka) in katastrskega dohodka ter na tej podlagi 
ugotovili, kolikšen odstotek zagotovljenega programajajUfei 
sobna izpolniti posamezna občina s svojimi sredstvi. 

Občinske zdravstvene skupnosti, ki z lastnimi dohodki na 
podlagi enotnih prispevanih stopenj ne bi mogle uresničiti 
zagotovljenega programa, so upravičene do solidarnostnih 
sredstev po načelih iz tega sporazuma, če seveda pri tem 
izpolnjujejo tudi druge pogoje. 

Sredstva za uresničevanje solidarnostnih nalog, ki izhajajo 
iz zagotovljenega programa, združujejo v Zdravstveni skup- 
nosti Slovenije po merilih iz tega sporazuma praviloma vse 
občinske zdravstvene skupnosti, ki s poprečnimi prispevnimi 
stopnjami zberejo več sredstev, kot je vrednost njihovega 
zagotovljenega programa. 

16. člen 
Občinske zdravstvene skupnosti, ki po enotnih prispevnih 

stopnjah ne morejo z lastnimi sredstvi zagotoviti uresničeva- 
nje zagotovljenega programa, so upravičene do solidarno- 
stnih sredstev, če: 

- pravice uporabnikov v občinskih zdravstvenih skupno- 
stih niso večje, kot so enotno dogovorjene s samoupravnim 
sporazumom o uresničevanju zdravstvenega varstva, 

-normativi kadrov in posteljnih zmogljivosti, ki jih občinska 
zdravstvena skupnost sprejme sama ali skupaj z drugimi 
skupnostmi v medobčinski zdravstveni skupnosti, ne prese- 
gajo republiškega povprečja teh kazalcev, 
t dosledno uresničujejo v republiki enotno dogovorjena 

stališča o delitvi dela na področju zdravstva kot tudi usmeritve 
iz tega sporazuma o prednostnih nalogah, zaposlovanju 
zdravstvenih delavcev in razvoju oziroma širitvi posameznih 
zdravstvenih dejavnosti, 

- so obveznosti uporabnikov za združevanje sredstev za 
zagotovljeni program (prispevne stopnje) najmanj enake pov- 
prečnim stopnjam v republiki in če so participacije k posa- 
meznim zdravstvenim storitvam najmanj enake višini teh zne- 
skov, enotno dogovorjeni v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

Občine, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega 
člena, prejmejo sredstva, ki se oblikujejo v odvisnosti od 
odstotka pokrivanja zagotovljenega programa z lastnimi sred- 
stvi. Pri tem bomo občinskim zdravstvenim skupnostim - 
upravičenkam do solidarnostnih sredstev v srednjeročnem 
obdobju 1986-1990 omogočili postopno in diferencirano 
dinamiko približevanja k 100-odstotni vrednosti zagotovlje- 
nega programa. Pri tem bomo načrtovali, da bodo"občinske 
zdravstvene skupnosti, ki s svojimi sredstvi (po enotni pri- 
spevni stopnji) pokrivajo: 
- do 60% zagotovljenega programa, prejele sredstva soli- 

darnostne pomoči do vrednosti 80% programa leta 1986, 82% 
v letu 1987, 84% programa leta 1988, 86% leta 1989 in 88% 
programa leta 1990, 
- od 61 do 70% zagotovljenega programa, prejele 1986. 

leta 84% programa, 1987. leta 85% programa, 1988. leta 86% 
programa, 1989. leta 87% programa in 1990. leta 88% zagoto- 
vljenega programa, 

- od 71 do 80% zagotovljenega programa, prejele 1986. 
leta 88% programa, 1987. leta 89% programa, 1988. leta 90% 
programa, 1989. leta 91% programa in 1990. leta 92% zagoto- 
vljenega programa. 

- od 81 do 90% zagotovljenega programa, prejele od 1986. 
leta pa do konca srednjeročnega obdobja (do 1990 leta) 92% 
programa, 
- od 91 in več odstotkov zagotovljenega programa, prejele 

od 1986. leta pa do konca srednjeročnega obdobja (do leta 
1990) 96% zagotovljenega progama letno. 

Posamezne občinske zdravstvene skupnosti so poleg sred- 
stev iz prejšnjega odstavka upravičene do sredstev solidarno- 
stne pomoči, če imajo nepričakovene in nadpovprečne 
izdatke za posamezne vrste zdravstvenih storitev, kot so zdra- 
vljenje v tujini, storitve intenzivne terapije, transplatacije, 
dialize in druge najzahtevnejše storitve, če izdatki zanje pre- 
segajo 3% letnega finančnega načrta skupnosti in so se v 
tekočem letu pojavili na novo. O dodelitvi sredstev iz tega 
odstavka odloča skupščina zdravstvene skupnosti Slovenije. 

17. člen 
Sredstva za uresničevanje solidarnosti Zdravstvene skup- 

nosti Slovenije bodo združevale vse občinske zdravstvene 
skupnosti, ki z zbranimi sredstvi v občini po enotnih prispev- 
nih stopnjah zberejo več sredstev, kot jih potrebujejo za 
uresničevanje zagotovljenega programa v občini, izjemoma 
so oproščene obveznosti združevanja sredstev v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije občinske skupnosti, katerih dohodki za 
zagotovljeni program presegajo njegovo vrednost do 2% 

Znesek, ki ga je posamezna občinska zdravstvena skupnost 
dolžna združevati za solidarnostne naloge na republiški ravni 
ugotavljamo letno. Potrebna sredstva, izračunava v skladu z 
določili 16. člena tega sporazuma, združujejo občine na pod- 
lagi doseženih bruto osebnih dohodkov v minulem letu. 

Povprečni odstotek osnove, ki je potreben za uresničevanje 
republiške solidarnosti, predstavlja obveznost tistih občinskih 
zdravstvenih skupnosti, ki z lastnimi dohodki dosegajo vred- 
nosti od 116% do 125% vrednosti zagotovljenega programa. 
Obveznosti občin, ki z lastnimi dohodki zberejo sredstva v 
vrednosti od 102 do 115% vrednosti zagotovljenega pro- 
grama, imajo za 5% nižjo obveznost, kot jo predstavlja zne- 
sek, izračunan po povprečnem odstotku od osnove. Občine, 
ki so sposobne z lastnimi dohodki zbrati sredstva v višini, ki 
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dosegajo 126 in več odstotkov vrednosti lastnega zagotovlje- 
nega programa, združujejo sredstva po višji stopnji, kot je 
povprečna stopnja od osnove za združevanje. Ta obveznost je 
višja za delež, ki se zniža od povprečne stopnje pri občinskih 
zdravstvenih skupnostih, ki dosegajo med 103 in 115 odstotki 
vrednosti zagotovljenega programa. 

Varianta k temu odstavku: Povprečni odstotek od osnove je 
obveznost občinskih zdravstvenih skupnosti za združevanje 
sredstev v Zdravstveni skupnosti Slovenije za solidarnostne 
naloge. 

18. člen 
Udeleženke sporazuma bodo izločale na poseben račun 

sredstva v višini 5 odstotkov povprečnih mesečnih izdatkov za 
zdravstvene storitve v minulem letu. Ta sredstva bodo združile 
v Zdravstveni skupnosti Slovenije, če bi v posameznih obči- 
nah nastopile nepredvidene okoliščine, ki občutno povečajo 
potrebe po zdravstvenih storitvah ali pa povzročijo nepredvi- 
den izpad dohodka zdravstvenih skupnosti. Takšne okoliš- 
čine so: 

- epidemije nalezljivih bolezni, 
- poškodbe večjega števila občanov, 
- elementarne nesreče in druge izjemne razmere (potres, 

poplave, toča, požar, zastrupitve, ekološke katastrofe in po- 
dobno). 

Posamezna občinska zdravstvena skupnost je upravičena 
do sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena, Ce so se 
zavoljo navedenih vzrokov povečali njeni stroški za zdrav- 
stvene storitve za več kot 3 odstotke letno planiranih stroškov. 

O upravičenosti dodelitve sredstev posamezni občini ter o 
njihovi višini se bomo udeleženci sporazumeli v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije. 

19. člen 
S srednjeročnim planom Zdravstvene skupnosti Slovenije 

bomo udeleženci sprejeli podrobnejšo metodologijo ugota- 
vljanja medsebojnih pravic in obveznosti, ki zadevajo solidar- 
nost za storitve iz zagotovljenega programa. Izoblikovali jo 
bomo tako, da za spremljanje zagotovljenega programa v 
občinah ne bodo potrebne nove evidence. Prav tako bomo 
zneske, ki predstavljajo pravico in obveznost posamezne 
občinske zdravstvene skupnosti, opredelili v srednjeročnih in 
letnih planih, ne da bi jih poračunavali ob koncu koledar- 
skega leta. 

Udeleženci sporazuma pooblaščamo službo družbenega 
knjigovodstva, da iz sredstev občinskih zdravstvenih skupno- 
sti vsak mesec avtomatično prenakaže na žiro račun Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije znesek, ki predstavlja obveznost 
skupnosti do solidarnostnih nalog na ravni republike. 

20. člen 
Občinske zdravstvene skupnosti bodo zagotovile potrebna 

sredstva za naloge s področja ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v skladu z obrambnimi načrti. V ta namen bodo 
zbrale sredstva praviloma po stopnji 0,10% prispevka od 
osebnega dohodka delavcev v občini. 

Občinske zdravstvene skupnosti, ki s sredstvi iz prvega 
odstavka tega člena ne bodo mogle zagotoviti potrebnih 
sredstev za uresničevanje programov obrambnih priprav na 
svojem območju, imajo pravico do solidarnostnih sredstev, ki 
bodo v ta namen združena v Zdravstveni skupnosti Slovenije 
po razdelilniku pristojnih organov SLO. 

21. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo po načelih 

vzajemnosti uresničevali v Zdravstveni skupnosti Slovenije 
tudi program naslednjih skupnih nalog: 

1. Zagotavljanje sredstev za nujne zdravstvene storitve oseb 
z neznanim prebivališčem, za storitev oseb, ki so po zakonu o 
kazenskih sankcijah na obveznem čuvanju in za zdravstvene 
storitve po zakonu o zdravstvenem varstvu tujcev ter za povra- 
čilo stroškov zdravstvenih skupnosti po konvencijah o vza- 
jemnem zdravstvenem varstvu. 

2. Sofinanciranje zdravstvenih programov ali njihovih delov 
pri nekaterih družbenih organizacijah ter strokovnih oziroma 
humanitarnih društvih. 

3. Sofinanciranje zdravstveno vzgojnih prispevkov v peri- 
odičnem tisku in televiziji. 

4. Zagotavljanje sredstev za zdravstvene storitve udeležen- 
cev mladinskih delovnih akcij med trajanjem akcije. 

5. Uresničevanje svobodne menjave dela z delavci Univerzi- 
tetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo za opravlja- 
nje nalog skupnega interesa na področju socialne medicine, 
higiene, epidemiologije ter ekonomike in informatike v zdrav- 
stvu. 

6. Uresničevanje nalog skupnega pomena za celotno repu- 
bliko pri uvajanju in izpopolnjevanju enotnega računalni- 
škega zdravstveno informacijskega sistema, in to za razvoj 
sistema ter za obdelave skupnega pomena. 

7. Uresničevanje nalog skupnega pomena na področju 
založništva za potrebe zdravstvene vzgoje in prosvete. 

8. Priprava nacionalnih študij o epidomiologiji najresnejših 
kroničnih bolezni, oblikovanje programov za njihovo obvlado- 
vanje ter za proučevanje uspešnosti in učinkovitosti izvajanih 
metod dela. 

9. Razvojno raziskovalne naloge skupnega pomena s 
področja družbenoekonomskih odnosov v zdravstvenem var- 
stvu. 

10. Financiranje univerzitetnih nalog (nalog pri oblikovanju 
enotne medicinske doktrine, strokovno-inštruktažnem nad- 
zoru itd.) pri nekaterih univerzitetnih organizacijah. 

11. Sofinanciranje nalog pri nadzoru nad radioaktivnostjo v 
vodi in hrani. 

12. Financiranje nalog s področja ljudske oblrambe in druž- 
bene samozaščite, ki so skupnega pomena. 

13. Sofinanciranje raziskovalnih nalog in programov, ki jih 
pri nas opravljajo Svetovna zdravstvena organizacija in druge 
mednarodne organizacije. 

14. Delovanje samoupravnih organov Zdravstvene skupno- 
sti Slovenije, njene strokovne službe, Zveze skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdravstva Jugoslavije in za nagrade 
in priznanja dr. Jožeta Potrča. 

15. Sofinanciranje investicijskih del objektov skupnega 
pomena, začetih v prejšnjem srednjeročnem obdobju, in sicer 
Medicinske fakultete v Ljubljani ter kirurškega bloka Splošne 
bolnišnice v Murski Soboti, sofinanciranje nujnih adaptacij 
objektov Zavoda za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani ter 
univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo in 
odplačevanje anuitet za Zdravstveno rekreacijski center za 
borce in invalide v Strunjanu. 

Višina potrebnih sredstev za skupne naloge iz tega člena je 
opredeljena v prilogi I., ki je sestavni del tega sporazuma. 

22. člen 
Za naloge skupnega pomena iz 21. člena sporazuma bomo 

udeleženci sporazuma združevali sredstva v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije po enotni stopnji od bruto osebnega 
dohodka delavcev v občini. Višino te stopnje bomo določili z 
vsakoletnim finančnim načrtom Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije. 

S sredstvi za naloge iz skupnega programa bo pristojni 
organ skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije sklenil 
samoupravne sporazume o svobodni menjavi dela z organiza- 
cijami ali nosilci posameznih zdravstvenih programov ozi- 
roma bo nosilcem posameznih nalog dodelil sredstva na 
podlagi predloženih programov. 

Nosilci nalog na teh področjih so dolžni Zdravstveni skup- 
nosti Slovenije predložiti načrte oziroma celoten investicijski 
program, preden jim bodo dodeljena sredstva za investicije 
oziroma adaptacije objektov. 

Organizacije, skupnosti in društva, ki bodo prejela sredstva 
iz skupnega programa, so dolžna najmanj enkrat na leto 
poročati samoupravnim organom Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije o porabljenih sredstvih oziroma o načinu uresničevanja 
dogovorjenega programa. 

23. člen 
V planskih dokumentih zdravstvenih skupnosti v SR Slove- 

niji bomo upoštevali: 
- devizni priliv, ki ga bodo ustvarile skupnosti na podlagi 

mednarodnih konvencij, 
- potrebe naših občanov za zdravljenje v tujini za storitve, ki 

jih bo potrebno poravnati z deviznimi sredstvi. 
O združevanju deviznega priliva in porabi deviz bomo ude- 

leženci sporazuma ravnali skladno z določili posebnega spo- 
razuma, ki ureja to področje. 
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24. člen 
Udeleženci sporazuma bomo v skladu s svojimi pravicmi in 

obveznostmi spremljali uresničevanje vseh medsebojnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti, ki jih sprejemamo s skleni- 
tvijo tega sporazuma. Zato pooblaščamo zlasti skupščino 
Zdravstvene skupnosti Slovenije in njene druge samoupravne 
organe kot tudi odbor samoupravne delavske kontrole, da 
redno proučujejo in poročajo udeležencem o uresničevanju 
dojočil tega samoupravnega sporazuma. 

Če bomo udeleženci ugotovili, da sprejetih obveznosti ne 
moremo uresničiti, bomo ukrepali za odpravo motenj oziroma 
bomo predlagali drugim udeležencem ustrezne spremembe 
in dopolnitve tega samoupravnega sporazuma. 

25. člen 
Zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v cenah 
iz leta 1984. Udeleženci sporazuma bomo zato vsako leto 
opravili preračun vrednosti programov v tekoče cene. Ta 
preračun bo opravljen skladno z določili iz dogovora o teme- 
ljih planov SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Pri preračuna- 
vanju bomo za posamezne dele programov upoštevali tudi 
strukturo posameznih elementov cene in jih primerjali z giba- 
nji materialnih stroškov, osebnih dohodkov, sredstev amorti- 
zacije in drugih kalkulativnih elementov. Na tej podlagi bomo 

vsako leto tudi nominalno ovrednotili sredstva za zagotovljeni 
program in za ugotavljanje medsebojnih pravic in obveznosti. 

Navedene preračune v tekoče cene za naloge iz tega spora- 
zuma bodo opravili samoupravni organi Zdravstvene skupno- 
sti Slovenije. 

26. člen 
Z dnem, ko začnemo uporabljati ta samoupravni sporazum, 

preneha veljati samoupravni sporazum o skupnih temeljih 
planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 (Uradni list SRS, štev. 6/81) kot tudi aneks štev. 1 
(Uradni list SRS, štev. 29/82) in aneks številka 2 (Uradni list 
SRS, štev. 16/84 s popravki v Uradnem listu SRS, štev. 19/84) k 
temu sporazumu. 

27. člen 
Za razlago tega samoupravnega sporazuma je pristojna 

skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

28. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati osmi dan po objavi 

v Uradnem listu SR Slovenije. Uporablja pa se od 1. januarja 
1986. 
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SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o temeljih plana Skupnosti pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja za obdobje 1986-1990 

Na podlagi 113. člena zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 
1/80), 112. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju (Uradni list SRS, št. 27/83), 9. člena zakona o teme- 
ljnih pravicah in pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 23/82 in 77/82), 15. člena zakona o 
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79), 245. 
člena statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 40/83) sklenemo 
delavci v združenem delu, delovni ljudje, ki samostojno opra- 
vljamo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so 
lastnina občanov, delovni ljudje, ki z osebnim delom samo- 
stojno opravljamo poklicno dejavnost, delavci, ki smo v delov- 
nem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi nosilci 
samostojnega osebnega dela, združeni in drugi kmetje, 
delavci in delovni ljudje, ki smo uveljavili pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju besedila: 
udeleženci) 

Samoupravni sporazum o temeljih 
plana Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji za obdobje 1986-1990 

1. člen 
Udeleženci s tem samoupravnim sporazumom opredelju- 

jemo temelje plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990. Pri nadalj- 
njem razvoju družbenoekonomskih odnosov v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju izhajamo iz ureditve pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki temelji na zakonu o 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja (v nadaljnjem besedilu: republiški zakon) in samoupravnih 
splošnih aktih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Skupnost). 

S tem samoupravnim sporazumom se določajo cilji, naloge, 
skupne potrebe in interesi ter obseg sredstev, potrebnih za 
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti v pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. 

2. člen 
Udeleženci sKlenemo ta samoupravni sporazum tako, da ga 

sprejemamo: 
- delavci v organizacijah združenega dela in skupnsotih 

na način, določen s samoupravnimi splošnimi akti; 
- delovni ljudje, ki samostojno opravljamo dejavnost z 

osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, 
delovni ljudje, ki z osebnim delom opravljamo poklicno dejav- 
nost in delavci, ki smo v delovnem razmerju z delovnimi 
ljudmi oziroma z drugimi nosilci samostojnega osebnega 
dela, in drugi zavarovanci v okviru svojih združenj oziroma 
organizacij; 

- združeni kmetje v okviru organizacij združenega dela, s 
katerimi združujemo delo in sredstva; 

- drugi kmetje, delovni ljudje in občani v krajevnih skup- 
nostih na način, določen s statutom krajevne skupnosti; 

- delavci in delovni ljudje, ki smo uveljavili pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma uživalci 
pokojnin preko društev in zveze društev upokojencev. 

3. člen 
Udeleženci sporazuma bomo zagotovili skladen razvoj 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja in skupnosti s 
celotnim družbenim razvojem SR Slovenije v skladu z materi- 
alnimi možnostmi družbe in porastom družbene produktivno- 
sti dela in družbenega dohodka, ustvarjenega z upravljanjem 
in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi. 

4. člen 
Udeleženci bomo v skupnosti po načelih vzajemnosti, soli- 

darnosti in minulega dela uresničevali pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki so določene v zakonih 
in samoupravnih splošnih aktih skupnosti, ter zagotavljali 
pravočasno in celovito realizacijo teh pravic. 

Da bi sebi in svojim družinskim članom zagotovili socialno 
varnost za primer starosti, zmanjšane ali izgubljene delovne 
zmožnosti, telesne okvare ali smrti, zagotavljamo udeleženci 
tega sporazuma upravičencem: 

- pravico do starostne pokojnine, 
- pravico do predčasne pokojnine, 
- pravico do najnižje pokojnine, 
- pravico do starostne oziroma družinske pokojnine uži- 

valcem pravic po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, 
- pravico do pokojnine, pod pogoji določenimi v zakonu, 

posebnim kategorijam zavarovancev, 
- pravice na podlagi invalidnosti glede na preostalo 

delovno zmožnost z ustreznimi denarnimi nadomestili kot so: 
a. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na prek- 

valifikacijo oziroma dokvalifikacijo, 
b. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razpo- 

reditev na druga ustrezna dela oziroma naloge ali na ustrezno 
zaposlitev. 

c) nadomestilo osebnega dohodka za čas prekvalifikacije 
oziroma dokvalifikacije, 

č) nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajša- 
nim delovnim časom, 

d) nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na 
drugem ustrezem delu, 

- pravico do invalidske pokojnine, 
- pravico do družinske pokojnine, 
- pravido do denarnega nadomestila za telesno okvaro, 
- pravico do varstvenega dodatka, 
- pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, 
- pravico do enkratnega letnega zneska za rekreacijo, 
- pravico do odpravnine in oskrbnine vdovi ali vdovcu, ki 

ob zakončevi smrti ni pridobil pravice do družinske pokoj- 
nine, 

- pravico oziroma materialne pogoje za zdravstveno var- 
stvo uživalcev pokojnin in otroško varstvo otrok uživalcev 
pokojnin, ki živijo v drugih republikah, 

- pravico do preživnine po zakonu o preživninskem var- 
stvu kmetov, 

- druge pravice, opredeljene v zakonih in samoupravnih 
splošnih aktih skupnosti. 

5. člen 
Upoštevaje doseženo stopnjo razvoja pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja in sprejeto politiko družbenoeko- 
nomskega razvoja v republiki se bomo udeleženci sporazuma 
pri izvajanju dejavnosti skupnosti zavzemali v srednjeročnem 
obdobju predvsem za uresničevanje naslednjih ciljev in 
nalog: 
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- za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

- za dosledno in smotrno izvajanje in uveljavljanje sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

- za učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic zavarovan- 
cem in delavcem, ki so uveljavili pravice, 

- za ustrezni gmotni položaj uživalcev pravic, še posebej 
pa uživalcem pravic z najnižjimi pokojninami, 

- za usklajevanje pokojnin skladno z zakonom in družbe- 
nim dogovorom, 

- za ustrezno raven družbenega standarda uživalcev pra- 
vic in za pospeševanje rekreacije uživalcev pravic, 

- za preprečevanje invalidnosti zavarovancev in za sodelo- 
vanje z organizacijami združenega dela, posebnimi organiza- 
cijami za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, dru- 
gimi organizacijami, skupnostmi pri zagotavljanju pogojev za 
usposabljanje in zaposlovanje delovnih invalidov, 

- za določanje in ugotavljanje tistih del in nalog, kjer se 
šteje zavarovalna doba s povečanjem, pod pogojem, da je 
opravljanje takih del posebno težko in zdravju škodljivo, če 
kljub varstvenim, tehnološkim in organizacijskim ukrepom ni 
mogoče izboljšati delovnih razmer in pogojev dela ter stalno 
preverjanje obstoja teh delovnih razmer in štetja zavarovalne 
dobe s povečanjem, 

- za razvoj in modernizacijo sistema informiranja v skup- 
nosti kot nosilcu informacijske službe za področje pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, 

- za gospodarno uporabo sredstev in smotrno poslovanje, 
- za izvajanje dogovorjene socialne politike v SR Sloveniji, 
- za krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samo- 

zaščite v skupnosti. 

6. člen 
Elementi, ki opredeljujejo program dejavnosti skupnosti, so 

naslednji? 
1. obseg programa dejavnosti skupnosti opredeljujejo 

veljavni - predpisi, in rast števila uživalcev pokojnin, ki bo 
predvidoma naslednja: 

Vrsta Povprečno Povp. 
število uživalcev stopnje 

1986 1990 rasti 
1986-90 

(v%) 

a) Pokojnine (skupaj) 281.100 315.000 2,8 
starostne 139.700 160.500 3,5 
invalidske 69.600 77.000 2,6 
družinske 71.800 77.500 1,9 

b) Starostne in družinske 
pokojnine kmetov 33^200 27.000 -5,5 

c) Denarna nadome. na podlagi 
invalid, varstva (skupaj) 27.400 36.600 7,5 

č) Denarno nadomestilo 
za telesno okvaro 35.600 41.500 3,9 

d) Dodatek za pomoč in postrežbo 15.150 18.500 5,1 
2. Usklajevanje pokojnin in denarnih nadomestil skladno z 

zakonom, statutom in z družbenim dogovorom ter material- 
nimi možnostmi; 

3. zagotavljanje socialne varnosti upokojencev z nizkimi 
pokojninami z zagotavljanjem varstvenega dodatka, pri tem 
se bo število uživalcev varstvenega dodatka povečalo od 
43.000 v letu 1986 na 56.000 v letu 1990 ali poprečno letno za 
6,8%; 

4. delež vseh odhodkov skupnosti za izvajanje zavarovanja 
v skupnih odhodkih se bo znižal od 1,97% v letu 1986 na 
1,90% v letu 1990 v skladu s stabilizacijskimi prizadevanji; 

5. delež sredstev za delo strokovne službe skupnosti v 
skupnih odhodkih skupnosti pa se bo, ob smotrnem poslova- 
nju ter z modernizacijo in racionalizacijo poslovanja, zmanj- 
šal od 0,88% v letu 1986 na 0,85% v letu 1990; 

6. za uveljavljanje interesov udeležencev sporazumevanja 
in nalog v družbenem sistemu informiranja bomo ob moderni- 
zaciji postopkov poslovanja in tehnične opreme na podlagi 
sprejetega integriranega informacijskega sistema skupnosti 
ter zakonske obveznosti pri izgradnji družbenega informacij- 
skega sistema zagotavljali ustrezne materialne pogoje v 
skladu z materialnimi možnostmi. 

7. člen 
Potrebna sredstva za realizacijo programa dejavnosti skup- 

mio din 
nosti bodo znašala: 

leta 1986 
leta 1987 
leta 1988 
leta 1989 
leta 1990 

48.395 
51.070 
53.933 
56.971 
60.195 

Povprečna realna stopnja rasti sredstev bo v obdobju 
1986-1990 znašala 7,1%. Potrebna sredstva za realizacijo 
programa dejavnosti se bodo združevala v skupnosti s pri- 
spevki iz osebnih dohodkov, prispevki iz dohodka in drugimi 
prispevki ter povračili družbenopolitičnih skupnosti in dru- 
gimi prihodki. 

8. člen 
Udeleženci soglašamo, da bomo v obdobju 1986 do 1990 za 

realizacijo programa dejavnosti združili s prispevki 257.962 
mio din ali okoli 94,5% potrebnih sredstev za realizacijo 
proarama dejavnosti skupnosti in sicer: 

mio din 

leta 1986 
leta 1987 
leta 1988 
leta 1989 
leta 1990 

46.111 
48.677 
51.420 
54.333 
57.421 

9. člen 
Viri sredstev, osnove za obračunavanja in plačevanje pri- 

spevkov ter prispevne stopnje za leto 1986 so naslednje: 

I. 
1. prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz 

(bruto) osebnega dohodka zavarovnacev po stopji...% od 
osnove njihovega (bruto) osebnega dohodka; 

2. prispevek za nesreče pri delu in poklicne bolezni, bolezni 
zavarovancev iz dohodka temeljne in druge organizacije zdru- 
ženega dela in delovne skupnosti po stopnji 2,7% od osnove 
(bruto) osebnega dohodka zavarovancev za polni delovni čas, 
skrajšani delovni čas, krajši delovni čas od polnega delov- 
nega časa in za delo prek polnega delovnega časa; 

3. prispevke za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, 
iz dohodka temeljne in druge organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti po stopnjah: 

- za povečanje od 12 na 14 mesecev po stopnji 3,5%, 
- za povečanje od 12 na 15 mesecev po stopnji 5,2%, 
- za povečanje od 12 na 16 mesecev po stopnji 7,0%, 
- za povečanje od 12 na 17 mesecev po stopnji 8,8%, 
- za povečanje od 12 na 18 mesecev po stopnji 10,5%, 
od osnove (bruto) osebnega dohodka zavrovancev, ki opra- 

vlja dela in naloge, za katere se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem. 

4. posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje iz dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega 
dela s področij gospodarstva, in sicer: 

a) po stopnji 0,27% za tiste, ki opravljajo naslednje dejav- 
nosti: 

- elektrogospodarstvo (0101), 
- pridobivanje premoga (0102), 
- predelava premoga (0103), 
- pridobivanje nafte in zemeljskega plina (0104), 
- proizvodnja naftnih derivatov (0105), 
- črna metalurgija (0107), 
- pridobivanje rude barvastih kovin (0108), 
- proizvodnja barvastih kovin (0109), 
- predelava barvastih kovin (0110), 
- pridobivanje nekovinskih rudnin (0111), 
- proizvodnja cementa (01212), 
- kmetijska proizvodnja (0201), 
- kmetijske storitve (0202), 
- ribištvo (0203), 
- vodno gospodarstvo (0400), 
- železniški promet (0601), 
- pomorski promet (0602), 
- zračni promet (0604), 
- prevoz potnikov z drugimi prometnimi sredstvi (060609), 
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- prekladalne storitve (0608), 
- gostinstvo (0801), 
- turistično posredovanje (0802), 
- obrtne storitve in popravila (0901), 
- osebne storitve in storitve gospodinjstvom (0902), 
- urejanje naselja in prostora (1001), 
- stanovanjska dejavnost (1002), 
- komunalna dejavnost (1003), 
b) stopnji 1,27% pa tiste, ki opravljajo vse druge dejavnosti. 
Osnovo za obračunavnaje in plačevanje prispevka predsta- 

vljajo sredstva poslovnega sklada po stanju, ki je izkazano v 
zaključnem računu za preteklo leto v bilanci stanja, zma- 
njšana za: 

- stanje vplačanih a nevrnjenih sredstev posojila za kredi- 
tiranje hitrejšega razvoj gospodarsko nezadostno razvitih 
republik in SAP Kosovo; 

- stanje združenih sredstev v organizacijah združenega 
dela na obmo'čju gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
SAP Kosovo; 

- naslednja osnovna sredstva po sedanji vrednosti: javna 
komunikacijska sredstva (ceste), ladje, ki služijo pretežno ali 
izključno za prevoz potnikov, gozdovi, gozdna zemljišča in 
gozdne poti, zaščitni vodno-gospodarski objekti, objekti za 
namakanje in osuševanje zemljišč; naprave za čiščenje vode 
in zraka, osnovna sredstva podjetij, ki proizvajajo za določene 
vojaške potrebe, in sicer tisti del osnovnih sredstev, ki pome- 
nijo proizvodno rezervo jugoslovanske ljudske armade; 
- sredstva, prenesena na temeljne organizacije združe- 

nega dela po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti 
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene teme- 
ljne organizacije združenega dela (Uradni list SRS, št. 13/74, 
20/76). 

5. prispevek za starostno zavarovanje kmetov plačujejo 
kmetje, ki so ostali tudi po 1. 1.1984 zavarovanci po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, v enotnem letnem zne- 
sku din in po stopnji... % od omerne osnove (katastr- 
ski dohodek, dohodek iz gozda); 

6. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pla- 
čujejo delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje, ki 
imajo dohodek od kmetijstva in katerih katastrski dohodek 
presega din in niso zavarovanci iz 10., 11. in 153. člena 
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (združeni in drugi kmetje ter kmetje iz 5. točke tega 
sklepa) po stopnji.... % od odmerne osnove. 

II. 
Prispevka po stopnjah iz I. točke pod zaporedno številko 1. 

in 2. tega sklepa plačujejo od (bruto) zavarovalne osnove 
oziroma (bruto) osebnega dohodka: 

- kmetje, zaveznici davka iz dohodka od kmetijske dejav- 
nosti, zase, če so zavarovani kot združeni ali drugi kmetje, ter 
za člane svojih gospodarstev, če se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo kot svojim edinim ali glavnim poklicem. Teh dveh 
prispevkov pa ne plačujejo kmetje, ki plačujejo prispevke iz I. 
točke pod zaporedno številko 5. tega sklepa; 

- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom in 
lastnimi sredstvi opravljajo gospodarsko ali negospodarsko 
dejavnost, zase in za pri njih zaposlene delavce, ter drugi 
delovni ljudje, ki so po zakonu obvezno pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovani. 

Prispevek po stopnjah iz I. točke pod zaporedno številko 3. 
tega sklepa pa plačujejo tisti zavezanci iz druge alinee te 
točke, če opravljajo dela in naloge, za katera se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem. 

III. 
Prispevka po stopnjah iz I. točke pod zap. št. 1 in 2. tega 

sklepa obračunavajo in plačujejo tudi pristojne skupnosti za 
zaposlovanje za brezposelne osebe od osnove, ki je osnova za 
odmero nadomestila za primer brezposelnosti, povečane za 
prispevke in davke, ki se plačujejo iz (bruto) osebnih do- 
hodkov. 

10. člen 
Osnove in viri za obračunavanje in plačevanje prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje veljajo do spremembe 
ustreznih predpisov. 

11. člen 
Pooblaščamo skupščino skupnosti, da srpejme in objavi 

vsako leto, pred iztekom leta na osnovi valoriziranega pro- 
grama ugotovitveni sklep o stopnjah prispevkov za naslednje 
leto, upoštevajoč pri tem takratna ekonomska gibanja ter 
oceno in cilje, določene v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije in letnih resolucijah o politiki uresničeva- 
nja usmeritev družbenega plana SR Slovenije. 

12. člen 
Udeleženci soglašamo, da skupnost višino sredstev, ki smo 

jo določili v 7. členu tega sporazuma, letno valorizirala največ 
za razliko med dejanskim porastom povprečnih nominalnih 
osebnih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji v obdobju 
oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (po podatkih 
Zavoda SR Slovenije za statistiko) in planirano povorečno 
realno rastjo osebnih dohodkov. 

13. člen 
Udeleženci soglašamo, da se v okviru letno valoriziranega 

programa valorizirajo pokojnine, denarna nadomestila ter 
druge pravice takole: 

1. pokojnine se bodo usklajevale po zakonu v rokih, ki so 
določeni s samoupravnim splošnim aktom skupnosti v skladu 
z družbenim dogovorom in zakonom; 

2. zneski varstvenega dodatka, ki pripadajo uživalcem 
pokojnin, zaradi zagotovitve socialne varnosti, se bodo 
odmerjali skladno s samoupravnimi splošnimi akti skupnosti; 

3. denarna nadomestila za telesno okvaro se bodo usklaje- 
vala v začetku vsakega koledarskega leta glede na porast 
povprečnih nominalnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih 
delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu. Skupnost pa lahko 
namesto uskladitve določi nove zneske denarnih nadomestil 
za telesno okvaro; 

4. zneski dodatka za pomoč in postrežbo se uskladijo v 
začetku koledarskega leta za odstotek porasta povprečnih 
nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na 
območju SR Slovenije, v primerjavi z letom poprej. Skupnost 
pa lahko namesto uskladitve določi nove zneske dodatka za 
pomoč in postrežbo; 

5. sredstva za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo 
delovnih invalidov bodo odvisna od gibanj, ki vplivajo na 
število in višino denarnih nadomestil ter obveznosti po zako- 
nih in samoupravnih sporazumih; 

6. sredstva za rekreacijo se bodo oblikovala v višini do 
1,5% od izplačanih pokojnin in varstvenega dodatka, razen od 
pokojnih iz starostnega zavarovanja kmetov. Razdelitev teh 
sredstev na enkratni letni znesek za rekreacijo in za rekre- 
ativno dejavnost skupnga pomena za vse uživalce pokojnin v 
republiki določi vsako leto skupščina skupnosti v skladu s 
statutom; 

7. višina prispevka za zdravstveno varstvo, varstvo užival- 
cem pokojnin ter otroško varstvo otrok uživalcem pokojnin, ki 
živijo v drugih republikah, bo odvisna od ustreznih predpisov 
v teh republikah. 

14. člen 
Pri zagotavljanju sredstev za povečane obveznosti pokoj- 

ninskega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi pri- 
dobivanja in uveljavljanja pravic do pokojnine pod ugodnej- 
šimi pogoji, sodelujejo v skladu z zakonom oziroma odlokom 
skupščine družbenopolitičnimi skupnostmi tudi družbenopo- 
litične skupnosti. 

15. člen 
Udeleženci soglašamo, da bomo v planiranem obdobju v 

skupnosti združili tudi sredstva, ki bodo zagotavljala likvid- 
nost skupnosti in s tem tudi ekonomsko varnost upokojencev. 

Rezervna in obratna sredstva se bodo letno načrtovala in 
oblikovala iz združenih sredstev po tem sporazumu posto- 
poma, vse dokler ne bodo znašala vsaj 8% načrtovanih letnih 
odhodkov, uporabljala pa se bodo v skladu z zakoni in samou- 
pravnimi splošnimi akti skupnosti. 

16. člen 
V primeru, da se bo zaradi drugačnih ekonomskih gibanj od 

načrtovanih združilo v skupnost več sredstev, kot je določeno 
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s tem samoupravnim sporazumom, bo skupnost vrnila prese- 
žek združenemu delu, tako da bo znižala prispevno stopnjo ali 
se za določeno obdobje odpovedala plačilu prispevkov. 

17. člen 
Vsi zneski v tem samoupravnem sporazumu so izračunani v 

cenah leta 1983 na osnovi predvidenih republiških kazalcev 
razvoja v obdobju od leta 1986 do 1990. V primeru, da se 
katerakoli od teh osnov spremeni se bodo ustrezno preraču- 
nali zneski iz tega samoupravnega sporazuma. 

18. člen 
Ta samoupravni sporazum je osnova za izdelavo srednje- 

ročnega plana skupnosti za obdobje 1986-1990 ter letnih 
planov skupnosti. 

19. člen 
Skupščina skupnosti bo redno spremljala, analizirala in 

ocenjevala uresničevanje tega samoupravnega sporazuma in 
srednjeročnega plana skupnosti za obdobje od 1986 do 1990 
ter sprejemala ustrezne sklepe. 

20. člen 
Morebitne spremembe oziroma dopolnitve tega sporazuma 

bo skupnost sprejemala po enakem postopku in na način, kot 
to velja za sprejem tega samoupravnega sporazuma. 

21. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme 

večina udeležencev sporazumevanja in njihovi pooblaščeni 
predstavniki iz 2. člena tega sporazuma podpišejo izjave. 
Ugotovitev, da je sporazum sklenjen, sprejme in objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije skupščina skupnosti, uporablja 
pa se od 1. 1. 1986. 

22. člen 
Če samoupravni sporazum ni sklenjen, ali pa ga sklene le 

del udeležencev, določi Skupščina SR Slovenije stopnje pri- 
spevkov za vse zavarovance ali le za tiste zavarovance, ki 
samoupravnega sporazuma niso sklenili. 

S 
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TELESNOKULTURNA SKUPNOST 
SLOVENIJE 

OSNUTEK SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

o skupnih nalogah telesnokulturnih skupnosti občin 

SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

Delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih ter drugi delovni ljudje ter 
občani združeni v telesnokulturnih organizacijah, ter delavci 
v temeljnih organizacijah združenega dela, ki opravljajo 
telesnokulturno dejavnost kot svojo glavno dejavnost, ter 
delavci v delovnih skupnostih telesnokulturnih organizacij 
— kot izvajalci, združenih v telesnokulturnih skupnostih, so 
na zasedanju skupščine Telesnokulturne skupnosti Slove- 
nije dne , v skladu z 2. odstavkom 14. člena in 3. 
odstavkom 26. člena Zakona o svobodni menjavi dela na 
področju telesne kulture (Ur. list SRS 35/79), sprejeli 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SKUPNIH NALOGAH 
TELESNOKULTURNIH SKUPNOSTI 
OBČIN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 
1986-1990 

1. člen 
Uporabniki in izvajalci se s tem samoupravnim sporazu- 

mom zavezujemo, da bomo poleg aktivnosti v temeljnih oko- 
ljih z izvajanjem dogovorjenih skupnih nalocf na ravni repu- 
blike prispevali pomemben delež k uresničevanju sprejetih 
razvojnih usmeritev na področju telesne kulture. 

2. člen 
Vsebino skupnih nalog bomo zasnovali tako, da bodo spod- 

bujale nadaljnji razmah množičnosti, prvenstvenega strate- 
škega cilja, ki ga zasledujemo na področju telesne kulture. Ob 
tem si bomo tudi prizadevali, da bi še v večji meri kot doslej 
omogočali razvoj ustvarjalnosti nadarjenih športnikov. 

Zato bomo strnili pretežni del gmotnih, organizacijskih, 
kadrovskih in drugih zmogljivosti za spodbujanje razmaha 
množičnih oblik športne aktivnosti otrok in mladine ter uvelja- 
vljanje in uresničevanje prednostnih programov vrhunskega 
športa. 

3. člen 
Republiške strokovne organizacije in Zveza telesnokultur- 

nih organizacij Slovenije bodo zato v tesnem sodelovanju s 
svojimi ustanovitelji - osnovnimi telesnokulturnimi organiza- 
cijami in njihovimi asociacijami v občinah in krajevnih skup- 
nostih - osredotočile pretežni del aktivnosti v snovanje in 
uveljavljanje razvojnih projektov dejavnosti v obeh različicah 
- športnorekreativni in vrhunsko ustvarjalni. 

4. člen 
Pri snovanju množičnih, torej po svoji naravi športnorekre- 

ativnih obiik dejavnosti, bomo za merilo vrednotenja razvoj- 
nih projektov upoštevali predvsem njihov pričakovani prispe- 
vek k oblikovanju telesnokulturnih navad in potreb otrok in 
mladine. Poglavitni cilj teh projektov je potemtakem razširjati 
in utrjevati med obvezno telesno vzgojo pridobljena znanja in 
gibalneizkušnje, da bi bili mladi po končanem šolanju spo- 
sobni samostojno izbirati in dejavno sooblikovati take aktiv- 
nosti, ki bodo iz zdravstvenih, strokovnih in vseh drugih 
pomembnih vidikov optimalno zadovoljevale njihove osebne 
in s tem tudi širše družbene potrebe. 

5. člen 
Razvojni projekti vrhunskega športa bodo bili zasnovani na 

strokovno utemeljenem in kontinuiranem procesu vzgoje, 
usmerjanja in športnega-treniranja nadarjenih otrok in mla- 
dine. Med prednostne programe vrhunskega športa bomo 
izbrali predvsem projekte športnih zvrsti z izrazito gibalno 
vsebino. Za uspešnost v teh zvrsteh je nujno zgodnje usmerja- 
nje nadarjenih v proces športnega treniranja. 

Poleg tega bomo pri izbiri prednostnih programov upošte- 
vali samo tiste športne zvrsti, ki so v našem telesnokulturnem 
prostoru še posebej odmevne in zato predstavljajo merilo 
razvitosti telesne kulture, zrcalijo pa tudi visoko stopnjo isto- 
vetenja prebivalcev Slovenije z dosežki vrhunskih športnikov. 
Vsem vrhunskim in perspektivnim športnikom tistih panog, ki 
izpolnjujejo splošna merila iz prejšnjega odstavka, ne glede 
na to, ali bodo razvojni projekti njihovih zvrsti izbrani med 
prednostne programe ali ne, bomo tudi v okviru skupnih 
nalog zagotavljali sorazmeren del možnosti za doseganje 
vrhunskih rezultatov. 

Podlaga za ovrednotenje gmotne in strokovne pomoči so 
individualni in skupinski programi športne priprave, stro- 
kovna presoja ciljev in verjetnosti, da jih bomo realizirali. 
Omogočanje vrhunskih dosežkov zadeva tudi uresničevanje 
statusa vrhunskih in perspektivnih športnikov v skladu z dolo- 
čili ustreznega družbenega dogovora, ki ga bomo na tej ravni 
uveljavljali samo za športnike panog, ki izpolnjujejo splošna 
merila zapisana v tem členu. 

Za uresničevanje skupnih nalog iz 4. in 5. člena bomo 
namenili: 

leto 1986 1987 1988 1989 1990 86-90 
v mio din 
cene 1984) 134,0 140,0 145,3 150,8 156,3 726,4 

6. člen 
Poleg neposrednih nalog, ki izhajajo iz opredelitev v 4. in 5. 

členu bomo v skladu z odločitvami skupščine Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije v okviru skupnih nalog podpirali 
tudi: 

-razvoj znanstveno raziskovalnega dela in aplikacijo znan- 
stvenih dosežkov za potrebe telesnokulturne prakse 

-programe šolanja, permanentnega izpopolnjevanja stro- 
kovnih kadrov in z njimi povezane programe založniške dejav- 
nosti 

-aktivnosti v zvezi z razvijanjem športnih stikov in sodelo- 
vanja s Slovenci v zamejstvu, delavci na začasnem delu v 
tujini, izseljenci, drugimi republikami in pokrajinami v SFRJ 
ter dogovorjenim programom mednarodnega sodelovanja 
TKS in ZTKO Slovenije. 

- realizacijo sklenjenih družbenih dogovorov in samou- 
pravnih sporazumov z mejnimi področji telesne kulture in z 
drugimi organizacijami in skupnostmi, ki so nesporno 
pomembni za skladen razvoj telesne kulture v SR Sloveniji. 

- skladen razvoj dejavnosti v manj razvitih občinah 
- nekatere velike stalne in občasne športne prireditve in 

mednarodna prvenstva, za katere bo skupščina TKS Slovenije 
ocenila, da pomembno podpirajo in spodbujajo realizacijo 
prednostnih programov vrhunskega športa. 

Za to bomo namenili: 

leto 1986 1987 1988 1989 1990 86-90 
v mio din 
(Cene 1984) 29,9 30,3 30,8 31,3 31,9 156,2 
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7. člen 
V Telesnokulturni skupnosti Slovenije bomo združevali tudi 

sredstva za delovanje njenih organov in delovnih skupnosti, 
organov in delavcev ZTKO Slovenije in delovanje organov in 
delavcev v republiških strokovnih organizacijah, ki zadeva: 

— uresničevanje svobodne menjave dela in strokovna opra- 
vila v zvezi z realizacijo dogovorjenih skupnih nalog, oprede- 
ljenih v 2., 3., 4., 5. in 6. členu tega sporazuma 

- neposredne naloge v zvezi z uveljavljanjem samouprav- 
nih odnosov v delegatskem sistemu TKS in ZTKO Slovenije 
(priprave gradiv, organizacija zasedanj skupščin, organov, 
posvetovanj in neposrednega sodelovanja z bazo). 

Za sredstva iz 1. odstavka tega člena bomo namenili (v mio 
din, cene 1984): 

lito 1986 1 987 1988 19(59 1 95K) 86-90 
9,9 TKS 

ZTKO in 
RSO 31,2 

10.2 

32.3 

10,5 

33,4 

10,9 

34,5 

11,3 

34,7 

52,8 

167,1 

8. člen 
Tisti del dohodkov, ki jih Loterijski zavod Slovenije realizira 

iz naslova športne napovedi in po odločitvi RK SZDL Slovenije 
pripadajo telesni kulturi, v neposredni uporabi pa o njih 
odloča skupščina TKS Slovenije na podlagi vsakoletnega 
plana vlaganj, bomo namenjali za tehnološko posodabljanje 
in povečevanje zmogljivosti ter sofinanciranje gradnje špor- 
tnih centrov republiškega pomena, ki so neposredni sestavni 
del uresničevanja prioritetnih programov vrhunskega športa v 
SR Sloveniji. 

leto 1986 1987 1989 1990 86-90 
v mio din 
(cene 1984) 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 311,5 

9. člen 
Sredstva za skupne naloge bomo združevali po občinskih 

TKS v dogovorjeni višini in po že obstoječi metodologiji. 
Sredstva za skupne naloge se vsako leto valorizirajo v skladu 
z metodologijo, ki je določena v Dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije. V obdobju 1986-1990 bomo zdru- 
žili: 

ieto 1986 1987 1988 1989 1990 86-90 
v mio din 
(cene 1984) 207,8 214,9 222,2 229,8 237,6 1112,3 

10. člen 
Dogovorjena sredstva iz prejšnjega člena zbirajo občinske 

telesnokulturne skupnosti s svojimi prispevnimi stopnjami iz 
brutto osebnega dohodka po domicilnem principu in nakazu- 
jejo TKS Slovenije v ustreznih mesečnih zneskih. 

11. člen 
Uresničevanje določil tega sporazuma bo obravnavala 

skupščina TKS Slovenije najmanj enkrat letno in skladno z 
zakonom sprejemala ukrepe za njihovo izvajanje. 

12. člen 
Skupščina Telesnokulturne skupnosti Slovenije bo predla- 

gala udeležencem spremembe oziroma dopolnitve tega spo- 
razuma, v kolikor z ukrepi iz prejšnjega člena ne bo mogoče 
zagotoviti uresničevanja tega sporazuma. 

13. člen 
Predlog tega sporazuma so uskladili in sprejeli delegati 

skupščine Telesnokulturne skupnosti Slovenije na 13. seji 
dne in se ga posreduje v razpravo, sprejem in podpis 
uporabnikom po enakem postopku, kot velja za sprejem 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana TKS občine. 

PROJEKCIJA 

ZDRUŽEVANJA SRErSTEV ZA SKUPNE NALOGE OBČINSKIH TKS V OEEOBJV 1986 - 199o ^ cenah°1984 

zia loga/leto " real.84 pla- 85 1986 1987 1988 J.989 199o skup. 86-9^ 

75,8 134, o 14o,o 14-5,3 15o,8 156,3 726,4 73,o 

I„ Osnovna de.iavnost 
1.Športna rekreacija 
2. Vrhunski šport 

II. Spreml.ia.i oča de.iavnost 
3. Strok, naloge 
4. Vlagen. v TK objek. 

in naprave 
5. Mednar. sodelovanje 
6. Cbvez. iz DD in SaS 
7.' Dopoln. financ, dejav. 

v manj razv. ob sinah 

III. Organiz. naloge 
8. Delov, organov in 

del. skupnosti TKS 
9. Delov, organov in del. 

skup. ZTKOS in RSO 

IV Rezerva 0,9 

ll,o lo,9 15,5. 16,o 16,5 17,1 17,7 82,8 

3,8 
1,7 

12,o 

l,o 

29,o 

1,2 
1,7 
8,5 

l,o 

S,5 

3o,2 

1,2 

1,1 
1,8 
8,5 

l,o 
1,8 
8,5 

o,9 
1,9 
8,5 

0,8 
1,9 
8,5 

o,7 
2,o 
8,5 

4-,5 
9,4 

42,5 

3,o 3,o 3,o 3,o 3,o 15,o 

9,5 

31,2 
2,8 

10.2 lo,5 

32.3 33,4 
2,1 2,2 

lo,9 

3^,5 
2,3 

11,-3 

35,7 
2,4 

52,8 

167,1 
11,8 

SKUPAJ 

Stopnje rasti 

142,2 14o,o 2o7,£ 214,9 222,2 229,8 237,6 1112,3 
___ 0)Q 46)0 3,4 3,4 12,3 
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