IN

Ljubljana, 14. 3. 1986

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik XII. štev. 9

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 50 din

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

(OMENTAR
; samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov SR Slovenije za obdobje 1986—1990 in
i samoupravnim sporazumom o temeljih planov v SR Slovenije za obdobje 1986—1990

Str. 2

SPORAZUMI O USKLAJEVANJU PLANOV
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
i usklajevanju planov Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990

Str. 5

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
> usklajevanju planov Skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986—1990

Str. 12

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
> usklajevanju planov Skupnosti socialnega varstva v SR Sloveniji za obdobje 1986—1990

Sfr 16

»MOUPRAVNI SPORAZUM
) socialni varnosti v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990

Str ig

»AMOUPRAVNI SPORAZUM
> skupnih izhodiščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o temeljih izobraževalnih skupnosti
L
a obdobje 1986-1990
Str. 25

SPORAZUMI O TEMELJIH PLANOV
»AMOUPRAVNI SPORAZUM
> temeljih planov Izobraževalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990

Str. 29

»AMOUPRAVNI SPORAZUM
> temeljih planov Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1986—1990

Str. 38
»AMOUPRAVNI SPORAZUM
> temeljih planov Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje
986

~1990
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
t temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za srednjeročno obdobje 1986—1990

Str. 48
Str. 53

ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE

KOMENTAR
k samoupravnim sporazumom o
usklajevanju planov SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 in
k samoupravnim sporazumom o temeljih
planov SR Slovenije za obdobje 1986-1990
I. Republiške samoupravne interesne skupnosti imajo
pri samoupravnem sporazumevanju o razvoju družbenih
dejavnosti v naslednjem srednjeročnem obodbju dvojno
vlogo. Po eni strani morajo usklajevati razvoj celotne
dejavnosti v socialistični republiki Sloveniji. Takšno usklajevanje se uresničuje z določanjem usmeritev, ki so sprejete v planih in z usklajevanjem samoupravnih sporazumov o temeljih planov občinskih in/ali posebnih samoupravnih interesnih skupnosti. Po drugi strani pa v republiških samoupravnih interesnih skupnostih uresničujejo
nekatere naloge neposredno. Zato tudi morajo predložiti
samoupravne sporazume o temeljih svojih planov.
S samoupravnimi sporazumi o usklajevanju planov, ki
jih predložijo republiške samoupravne interesne skupnosti in kijih sprejemajo skupščine samoupravnih interesnih
skupnosti ne pa delavci in delovni ljudje neposredno, se
uskladijo tiste zadeve, ki jih morajo v svoje samoupravne
sporazume o temeljih planov vnesti posamezne občinske
in posebne interesne skupnosti. Ti sporazumi neposredno
ne vplivajo na združevanje sredstev, temveč le toliko,
kolikor se te določbe pojavljajo v sporazumih o temeljih
planov.
V tej objavi so sporazumi obeh vrst. Samoupravne sporazume o usklajevanju planov so poslale Zdravstvena
skupnost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije,
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije in Izobraževalna skupnost Slovenije. Samoupravne sporazume o temeljih planov, ki jih
sprejemajo v temeljnih samoupravnih skupnostih in imajo
neposredne materialne učinke za združevanje sredstev so
poslale: Izobraževalna skupnost Slovenije, Kulturna skupnost Slovenije; Raziskovalna skupnost Slovenije in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije.
V teh objavah niso zajeti samoupravni sporazumi o temeljih planov posebnih izobraževalnih in posebnih raziskovalnih skupnosti, ki bodo predvidoma objavljeni v mesecu
aprilu ter samoupravni sporazumi o usklajevanju ali
skupni programi Telesnokulturne skupnosti Slovenije in
Zveze skupnosti za zaposlovanje Slovenije.
II. Razvoj družbenih dejavnosti ima dolgoročne učinke.
Zato morajo biti dolgoročni plani izhodišče za planiranje
srednjeročnega razvoja. SR Slovenija je že sprejela svoj
dolgoročni plan; v samoupravnih interesnih skupnostih pa
so ti plani že v pripravi ali pa so tik pred sprejemom.
Vsebinsko so skoraj vse naloge v samoupravnih sporazumih v skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije.
Iz celote vseh samoupravnih sporazumov je razvidno, da
dve strateški usmeritvi na področju družbenih dejavnosti
(produkcija in uporaba znanja, socialna varnost) nista
njihovi dovolj razdelani sestavini; planirane naloge so
preveč samo nadaljevanje sedanjega obsega in načinov
izvajanja.
III. Pri nadaljnjem razvoju zdravstvenega varstva bo
imelo prednost osnovno zdravstveno varstvo, ki se bo
razvijalo predvsem na račun zmanjševanja bolnišničnega
zdravstvenega varstva. Dol g ročnim usmeritvam sledijo
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tudi na področju zaposlovanja in razvoju kompleksne
zdravstvene informatike.
Kot prednostne naloge zdravstvenega varstva so bile
izpostavljene: vzgojno prosvetne in druge preventivne
djavnosti, obvladovanje kronično degenerativnih obolenj
srca in ožilja, sladkorne bolezni, rakastih obolenj in skrb
za preprečevanje in zadravljenje zobne gnilobe pri otrocih
in mladini.
V samoupravnem sporazumu o usklajevanju planov
skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji je planirano
izenačevanje pogojev za razvoj vseh predšolskih otrok,
podaljšanje porodniškega dopusta ter širitev kroga upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otrok. Izvajanje
oziroma urejanje teh pravic pa je podrobneje urejeno v
posebnem sporazumu.
Samoupravni sporazum o usklajevanju planov skupnosti socialnega skrbstva v SR Sloveniji v bistvu pomeni
nadaljevanje nalog iz tekočega obdobja.
Samoupravni sporazum o socialni varnosti v Sloveniji
predstavlja dobro osnovo za programe in ukrepe socialne
politike v prihodnjem srednjeročnem obdobju. S sporazumom je planirano posamezniku bolj prilagojeno zadovoljevanje potreb in pri tem sodelovanje organizacij, društev,
prostovoljcev in drugih, pospeševanje in omogočanje
vseh oblik prostovoljnega dela, samoorganiziranje in
samopomoč občanov v krajevni skupnosti ter fleksibilnost
na različnih področjih življenja in dela.
Samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih za oblikovanje samoupravnih sporazumov o temeljih planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 1986-1990 ima sicer nov
naslov, vendar je vsebina enaka vsebini samoupravnega
sporazuma o usklajevanju planov izobraževalnih skupnosti v obdobju 1981-1985.
Pri osnovni šoli se naloge tekočega obdobja v glavnem
prenašajo v naslednje.
Nekateri členi tega sporazuma veljajo le do 31. decembra 1986 aH pa za polovico planskega obdobja. Do 31.
decembra letošnjega leta naj bi bila sprejeta določila od 2.
do 11. člena, ki govorijo o solidarnosti, osnovi za opredelitev obsega, izračunu zagotovljenega programa, združevanju sredstev in kriterijih za prejem sredstev solidarnosti. V
zadnjem odstavku 23. člena pa je govora o novi opredelitvi
vzajemnosti na področju usmerjenega izobraževanja ter
na tej osnovi o novem načinu združevanja sredstev.
Samoupravni sporazumi o usklajevanju planov interesnih skupnosti opredeljujejo tudi zagotovljeni program in
način solidarnostnega združevanja sredstev (solidarnostni
sistem). Ker morajo biti materialne obveznosti iz teh sporazumov vnešene v sporazume o temeljih planov občine,
so te obveznosti v objavljenih sporazumih posebej oznaIV. Samoupravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne skupnosti vsebuje že zatečene naloge prejšnjega
obdobja. Novitete predstavljajo mreža šol za izvajanje
naravoslovno - matematičnega programa, investicije,
posodabljanje učne tehnologije v srednjih in visokih šolah
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in dejavnost študentskih domov ter podiplomsko izobraževanje in specializacije za kadrovsko reprodukcijo v
usmerjenem izobraževanju. Ne tu ne pri obravnavanju
visokega šolstva in ne pri projektu 2000 raziskovalcev ni
omenjeno, da je to skupen projekt z Raziskovalno skupnostjo Slovenije in Izobraževalno skupnostjo Slovenije.
Samoupravni sporazum o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije predstavlja v glavnem nadaljevanje nalog
iz prejšnjega obdobja. Prednost daje področjem varstva
naravne in kulturne dediščine, založništva in knjižničarstva ter kulturnim stikom s slovenskimi zamejci, sodelovanju med narodi in narodnostmi v SFRJ in tujini ter kulturne
dejavnosti italijanske in madžarske narodnosti v Sloveniji.
Iz planirane rasti sredstev pa je razvidno, da hitrejša rast
sredstev predvideva za programe RTV ter varstva naravne
in kulturne dediščine. Povečal se je spisek najpomembnejših in najbolj ogroženih spomenikov in za to potrebna
sredstva. Za izvedbo te planirane naloge bo nujno iskati
tudi dodatne vire. Nova naloga Kulturne skupnosti Slovenije je plačevanje osnovnih prispevkov za socialno zavarovanje samostojnih kulturnih delavcev.
Samoupravni sporazum o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za reševanjue vseh problemov usklajenega
razvoja ni dovolj, saj je že v preteklih obdobjih bilo veliko
težav pri obravnavi tistih kulturnih inštitucij, ki jih skupno
financirajo Kulturna skupnost Slovenije in občinske kulturne skupnosti. Poudarja pa zahtevo po oblikovanju
skupne politike na posameznih področjih (skupni založniški programi, skupni programi poklicnih gledališč, uveljavljanje delitve dela med galerijami) in nujnost vključevanja naravne in kulturne dediščine v sodobno življenje in
njeno povezavo z gospodarskimi in negospodarskimi
dejavnostmi. Za te naloge bodo ukrepi predvideni v planu
Kulturne skupnosti Slovenije.
Raziskovalna skupnost Slovenije je prednostno izpostavila skupni raziskovalni program, ki je planiran tako, da se
program iz obdobja 1981-1985 praktično prenaša oz.
nadaljuje tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju,
dodana pa mu je še nova naloga - usposabljanje novih
raziskovalcev, oziroma širše nacionalni program za preseganje tehnološkega zaostajanja. Tako zastavljen program
zahteva bistveno večja sredstva.
Finančno pokritje prednostnega programa z združenimi
sredstvi zahteva, da se za druge naloge zagotovi večji
delež sredstev kot doslej iz drugih virov, ki ne obremenjujejo s prispevno stopnjo združenih sredstev v okviru raziskovalnih skupnosti.
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji za obdobje 1986-1990 vsebuje osnovne elemente, ki opredeljujejo skupne naloge in cilje razvoja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V samoupravnem sporazumu so predvidena tudi
potrebna sredstva za realizacijo 30. člena Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki določa tekoče usklajevanje pokojnin med letom
glede na rast poprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih. Predvidena so tudi sredstva za postopno realizacijo
25. člena navedenega zakona, ki določa valorizacijo osebnih dohodkov pri oblikovanju pokojninske osnove na zadnje leto dela in sicer od leta 1987 dalje po četrtinah tako,
da bo v letu 1990 v celoti uresničen 25. člen zakona.
Realizacija tekočega usklajevanja pokojnin kot tudi
realizacija 25. člena bo zahtevala znatno višja potrebna
sredstva za skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato se bodo morale tako v letu 1986 kot tudi v
naslednjih letih planskega obdobja povečevati prispevne
stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
V. V analizah uresničevanja svobodne menjave dela na
posameznih področjih družbenih dejavnosti je bilo pogosto ugotovljeno, da solidarnostni sistemi niso najbolj primerni in da jih bo potrebno s prehodom v novo srednjeročno obdobje spremeniti. Med najbolj pogostimi
pomanjkljivostmi prejšnjih solidarnostnih sistemov so bile
omenjene naslednje:
- prevelika koncentracija obveznosti na samo nekaterih
občinah (predvsem Ljubljana in Kranj)
- premalo opredeljen obseg solidarnosti (težka izra-
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čunljivost tega obsega ali preveč zapleteno določanje)
- prevelike oscilacije med letom in zaradi tega njihov
velik vpliv na bilanco sredstev v posamezni občini
- prenizko ovrednotena solidarnost
- premali vpliv solidarnostnih sredstev na izenačevanje
obremenitev.
Zaradi navedenih razlogov je bilo ob pripravi dolgoročnega in srednjeročnega plana SR Slovenije mnogo pripomb in amandmajev, ki so dobili v končnem besedilu
odraz v tem, da je za solidarnost rečeno, da mora biti v
naslednjih obdobjih z njo doseženo izenačevanje obremenitev gospodarstsva v vseh občinah.
V vseh skupnostih temelji obseg zagotovljenega programa in iz njega izveden obseg potrebnih sredstev za
solidarnost ne z zakonom določenih pravicah oziroma
elementih. V primerjavi s prej veljavnim sistemom je
razlika največja pri Zdravstveni skupnosti, kjer se obseg
zagotovljenega programa na novo opredeli do konca
obdobja, bodo tudi v manj razvitih občinah dosegli približno 75% slovensko povprečje.
Upoštevaje navedene solidarnostne sisteme bi bilo v
naslednjem srednjeročnem obdobju 29 občin prejemnic
solidarnosti; vse ostale občine bi bile dajalke sredstev za
solidarnost. Že v tem je razlika kajti v prejšnjih sistemih
nekatere občine niso bile ne prejemnice ne dajalke. Med
dajalkami je 7 občin takšnih, ki so tudi prejemnice, vendar
je znesek, ki ga prejemajo manjši od zneska, ki ga dajejo.
Pri prejemnicah solidarnosti ni bistvenih sprememb v
strukturi oziroma v deležih skupnih solidarnostnih sredstev. To je tudi razumljivo, ker je novi sistem zadržal
pravilo, da se s solidarnostnimi sredstvi pokrije razlika do
tiste višine, kolikor sami ne morejo zbrati. Tudi sprememba v Zdravstveni skupnosti pri ugotavljanju programa
ni naredila bistvenih razporeditev drugače kot je bilo prej.
Zaradi prevelikih oscilacij solidarnostnih obveznosti, ki
so posledica medletnih valorizacij, je v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije predvideno, da se
realna povečanja oziroma zmanšanja evidentirajo posebej, zato da bi lahko v občinah uskladili svoj planirani
program z bilanco sredstev.
VI. Ob pripravi srednjeročnih planskih dokumentov v
samoupravnih interesnih skupnostih je bilo mnogo pozornosti posvečeno investiranju v družbene dejavnosti.
Zaradi zakonskih določb v obračunskem sistemu se je
bistveno spremenila možnost investiranja za razširitev
materialne osnove dela na podlagi združevanja sredstev iz
prispevnih stopenj. Sočasno se kaže tudi vedno večja
potreba po združevanju sredstev amortizacije.
Že z osnutkom Dogovora o temeljih družbenega plana je
bilo predvideno, da se bo za te namene oblikoval poseben
program. V delovni fazi je že oblikovan predlog nacionalnega programa investicij. V predlogih samoupravnih sporazumov o temeljih planov so vključene vse investicije, ki
so v prioritetnem programu investicij nacionalnega
pomena. Za toliko se bo povečala vrednost letnih programov posameznih samoupravnih interesnih skupnosti.
VII. Naloga in potrebna sredstva, ki so predložena s
temi samoupravnimi sporazumi ne predstavljajo celote
vseh dejavnosti o katerih se je treba v procesu samoupravnega sporazumevanja o temeljih planov odločati. Večji del
programov in sredstev družbenih dejavnosti je planiran v
občinskih samoupravnih interesnih skupnostih. Za konkretno odločanje v temeljni organizaciji je potrebno, da se
predstavijo občinski in republiški programi in sredstva.
Če bi npr. za celo letošnje leto in srednjeročno obdobje
veljale takšne prispevne stopnje, kot so bile sprejete na
začetku letošnjega leta bi npr. v občini Laško delavci in
delovni ljudje združevali za republiške samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti po predloženih
samoupravnih sporazumih po naslednjih prispevnih stopnjah:
- iz osebnega dohodka po osnovi osebnega dohodka
14,70%
- iz dohodka po osnovi dohodka
0,83%
Za vse samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti pa bi bile v občini Laško prispevne stopnje:

- /z osebnega dohodka po osnovi osebnega dohodka
25,63%
- iz dohodka po osnovi osebnega dohodka
15,48%
- iz dohodka po osnovi dohodka
0,88%
- iz dohodka po osnovi poslovnega sklada 0,50; 2,50%
V posamični organizaciji bi temu seštevku dodali še
prispevno stopnjo iz dohodka po osnovi dohodka za
posebno izobraževalno in posebno raziskovalno skupnost.
Takšen pregled lahko na podlagi predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov občinskih samoupravnih interesnih skupnosti in objavljenih predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov republiških samou-

pravnih interesnih skupnosti pripravijo v vsaki občini
posebej. Z letnimi resolucijami in upoštevaje tudi finančne
presežke oz. primanjkljaje pa se potem določijo tiste prispevne stopnje, ki zagotavljajo uresničitev planiranih
nalog in ki so lahko v posameznem letu različne od predlaganih petletnih.
VIII. Udeleženci obvestijo o sprejemu samoupravnega
sporazuma z IZJAVO. Podpisano izjavo za Izobraževalno
skupnost Slovenije, Kulturno skupnost Slovenije in Raziskovalno skupnost Slovenije pošljejo čimprej občinski izobraževalni, kulturni skupnosti in raziskovalni skupnosti,
Izjavo za Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa na naslov: Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Moša Pijadejeva 41.

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
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SPORAZUMI

O

USKLAJEVANJU

SAMOUPRAVNI
d

usklajevanju

skupnosti

v SR

PLANOV

SPORAZUM

planov Zdravstvene
Sloveniji za obdobje

1986-1990
Na podlagi 37. člena zakona o sistemu družbenega planianja in o družbenem planu SR Slovenije (Ur. list SRS, štev.
/80) in 27. člena zakona o zdravstvenem varstvu (Uradni list
!RS, štev. 1/80) sklenemo delavci, drugi delovni ljudje in
bčani, združeni v občinskih zdravstvenih skupnostih v SR
iloveniji
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
D USKLAJEVANJU PLANOV
ZDRAVSTVENIH SKUPNOSTI V SR
SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1986-1990
1. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani, združeni v zdravstvelih skupnostih v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleenci sporazuma), s tem samoupravnim sporazumom doloamo:
- skupne cilje, usmeritve, prednostne in druge naloge pri
azvijanju zdravstvenega varstva;
- medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri uresličevanju zagotovljenega obsega zdravstvenega varstva in s
3m povezanih solidarnostnih nalog;
- naloge, ki jih bomo skupno uresničevali v Zdravstveni
kupnosti Slovenije, kot tudi obveznosti in pravice, ki jih s tem
revzemamo.
Uresničevanje skupnih ciljev, usmeritev in nalog iz tega
porazuma bomo udeleženci zagotovili tako, da jih bomo
poštevali in vključili v planske dokumente občinskih zdravtvenih skupnosti za obdobje 1986-1990.
2. člen
Upoštevaje zdravstveno stanje uporabnikov v SR Sloveniji
i njegove potrebe, dosežke znanosti ter predvidene možnoti gospodarskega in socialnega razvoja naše republike v
bdobju 1986-1990, določamo udeleženci naslednje cilje:
- nadaljnjo krepitev in razvoj delegatskih odnosov oziroma
ružbenoekonomskih odnosov ter krepitev odločujoče vloge
elavcev v procesih svobodne menjave dela;
— krepitev samozaščitne dejavnosti občanov ter povečanja
iihove odgovornosti in skrbi za lastno zdravje;
- uresničevanje ukrepov ter aktivnosti, ki bodo dolgoročno
jlivali na izboljšanje kazalcev zdravstvenega stanja v naši
spubliki;
— učinkovitejše in smotrnejše uresničevanje programov
Jravstvenih storitev in poenotenih strokovnomedicinsko in
<onomsko utemeljenih podlag, s tem pa tudi uresničevanje
ikonskih določil o enakem družbenoekonomskem položaju
slavcev zdravstvenih organizacij, kot ga imajo drugi delavci
združenem delu;
— večjo povezanost zdravstvenih organizacij združenega
sla na območju Slovenije in vse države in povečanje
sleža slovenskega zdravstva v mednarodnih odnosih;
— zmanjševanje razlik v možnostih za uresničevanje
Iravstvenega varstva med območji v SR Sloveniji.
3. člen
Pri načrtovanju zdravstvenega varstva bomo udeleženci
>orazuma dali prednost:
toročevalec

- zdravstvenim ukrepom za obvladovanje in dispanzersko
obravnavo bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni;
- zgodnjemu odkrivanju in zdravljenju rakastih obolenj;
- preprečevanju poškodb, predvsem tistih, ki nastajajo
zunaj dela;
- preprečevanju, zgodnjemu odkrivanju in zdravljenju
zobne gnilobe pri šoloobvezni mladini.
Pri načrtovanju prednostnih in drugih zdravstvenih ukrepov
bomo upoštevali strokovnomedicinske in druge usmeritve
univerzitetnih zdravstvenih organizacij.
Navedene ukrepe in usmeritve pri načrtovanju zdravstvenega varstva bomo podrobneje opredelili v srednjeročnem
planu zdravstvenega varstva SR Slovenije in v drugih samoupravnih splošnih aktih, ki jih bomo sprejeli v Zdravstveni
skupnosti Slovenije.
Poleg prednostnih nalog in ukrepov, ki jih predvidevamo v
Zdravstveni skupnosti Slovenije, bomo udeleženci sporazuma
predlagali drugim nosilcem planiranja na področjih, ki
posredno vplivajo na zdravstveno stanje občanov, da načrtujejo ustrezne dejavnosti za preprečevanje ogroženosti zdravja
oziroma za njegovo krepitev. To velja predvsem za področje
varstva človekovega okolja, varstva otrok, izobraževalne
dejavnosti, varstva pri delu, telesnokulturne in komunalne
dejavnosti, pridobivanja in oskrbe prebivalstva z neoporečno
pitno vodo, ustrezno prehrano, odlaganje odpadnih snovi in
V občinskih zdravstvenih skupnostih in v svojih organizacijah združenega dela si bomo udeleženci v svobodni menjavi
dela na področju zdravstvenega varstva s planskimi dokumenti zagotovili zadovoljevanje celovitih potreb in interesov
uporabnikov na tem področju.
V teh mejah si bomo v organizacijah združenega dela zagotovili pravice do zdravstvenih storitev v zvezi s poškodbami na
delu in poklicnimi boleznimi, do preventivnih oziroma sistematičnih pregledov, predpisanih v ustreznih zakonih in pravilnikih, storitve, ki so predmet neposredne svobodne menjave
dela, in dogovorjeni del pravic v zvezi s socialno varnostjo na
področju zdravstvenega varstva. V zdravstvenih skupnostih si
bomo zagotovili pravice do strokovno in ekonomsko utemeljenih zdravstvenih storitev v zvezi s krepitvijo zdravja, preprečevanjem, zgodnjim odkrivanjem, zdravljenjem in rehabilitacijo bolezni ter poškodb zunaj dela, do ustreznih ortopedskih
in drugih pripomočkov, zdravil in do socialne varnosti, ki ni
predmet pravic v organizacijah združenega dela. Vse te pravice in obveznosti pri njihovem uresničevanju so podrobneje
opredeljene v samoupravnem sporazumu o uresničevanju
zdravstvenega varstva in v drugih samoupravnih splošnih
aktih.
Z namenom, da bi dosegli boljše zdravje delavcev in večjo
storilnost, bomo v organizacijah združenega dela in zdravstvenih skupnostih vzpodbujali in širili družbenoekonomske
odnose neposredne svobodne menjave dela, s katerimi
bomo pospešili razvoj zdravstvenega varstva delavcev in s
tem tudi dejavnosti medicine dela. Z dejavnostjo medicine
dela, prometa in športa ter drugimi ukrepi, podvzetimi v
organizacijah združenega dela, si bomo prizadevali zmanjšati obseg začasne in trajne dela nezmožnosti zaradi
bolezni in poškodb.
Upoštevanje dohodkovne ter druge možnosti gospodar5

skega in socialnega 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
socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, kot je bil
enotno dogovorjen v SR Sloveniji leta 1985. Na podlagi opredelitev iz samoupravnega sproazuma o uresničevanju zdravstvenega varstva si bodo pretežni del nadomestil osebnega
dohodka v času odsotnosti z dela zavoljo bolezni zagotovili
delavci v svojih organizacijah združenega dela. Za ta del
pravic kot tudi za pravice v zvezi s storitvami ob poškodbah na
delu in poklicnih boleznih bodo organizacije združenega dela
uveljavile medsebojne solidarnostne odnose v zdravstvenih
skupnostih na podlagi meril, ki bodo opredeljena v samoupravnih sporazumih o temeljih planov občinskih zdravstvenih
skupnosti.
5. člen
Za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti in dejavnosti
bomo udeleženci samoupravnega sporazuma upoštevali normative in standarde, ki bodo skladni z dogovorjenimi cilji,
razvojnimi usmeritvami in prednostnimi nalogami iz tega sporazuma. Z njim bomo:
- omogočali povečanje obsega storitev na področju zdravstvene prosvete in vzgoje, zdravljenja in nege bolnikov na
domu, na področju preventivnih in dispanzerskih metod dela
pri obvladovanju kronično-degenerativnih obolenj in na najbolj deficitarnih pdoročjih in območjih oziroma le na tistih
ožjih področjih, kjer je to pogojeno z uresničevanjem zastavljenih ciljev in prednostnih nalog;
- prispevali k nadaljnji usposobitvi in povečanju učinkovitosti dejavnosti splošne medicine, medicine dela, prometa in
športa ter psihiatrične dejavnosti v osnovni zdravstveni dejavnosti;
- spodbujali povečanje obsega specialistično ambulantne
dejavnosti ob hkratnem zmanjševanju obsega bolnišničnega
zdravljenja (izraženega s številom bolniško-oskrbnih dni) v SR
Sloveniji za najmanj 5% v celotnem srednjeročnem obdobju
rizično glede na razmere po območjih in področjih;
- upoštevali pri načrtovanju zdravstvenih zmogljivosti
naloge, ki jih posamezne dejavnosti in organizacije opravljajo
na podlagi delitve dela, sprejete v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena bodo občinske zdravstvene skupnosti zagotovile materialne in druge
pogoje za razvoj enotnega računalniškega zdravstveno-informacijskega sistema, in sicer tako, da bodo v letih 1986-1990
postopoma ustanovile območne (regionalne) zdravstvenoinformacijske enote in jim omogočile delo.
6. člen
Pri vrednotenju svojih programov bodo občinske zdravstvene skupnosti posebej ovrednotile dejavnosti in ukrepe, ki
zadevajo področje zdravstvene vzgoje in prosvete, sistematične in preventivne preglede posameznih skupin občanov,
ukrepe za obvladovanje rizičnih faktorjev za nastajanje obolenj srca in ožilja, za zgodnje odkrivanje rakastih obolenj, za
preprečevanje in obvladovanje zobnih obolenj pri šoloobvezni mladini kot tudi na drugih področjih zdravstvene preventive. Ta sredstva bodo v odnosih svobodne menjave dela
lahko pridobile predvsem zdravstvene organizacije osnovne
dejavnosti, če bodo tudi uresničile dogovorjeni preventivni
programi v občini.
Občinske zdravstvene skupnosti bodo sredstva za preventivni program oziroma prednostne naloge iz tega sporazuma
povečale v letih 1986-1990 z večjo stopnjo rasti, kot je predvidena rast sredstev za zdravstveno varstvo v posamezni občini.
7. člen
Skladno z usmeritvami iz tega sporazuma se udeleženci
zavezujemo, da bomo sprejeli kadrovske plane. Le-ti bodo
predvidevali, da v letih 1986-1990
- ne bomo povečali števila zaposlenih delavcev v zdravstvenih organizacijah združenega dela z izjemo najbolj deficitarnih področij in območij. Tako bo povprečna letna stopnja
rasti zaposlovanja v zdravstvu v SR Sloveniji v letih naslednjega srednjeročnega obdobja dosegla največ stopnjo rasti
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prebivalstva v republiki, pri čemer je treba upoštevati tudi
prednostno zaposlovanje pripravnikov;
- ne bomo povečali števila specialistov v bolnišničnih
organizacijah v SR Sloveniji. Nove specialiste bomo zaposlovali le na najbolj deficitarnih področjih oziroma ne bomo
nadomeščali odliva specialistov s področij, ki so glede na
naše materialne možnosti zadovoljivo zasedena;
- z zaposlovanjem izboljšali v prid osnovne dejavnosti
razmerje med zaposlenimi zdravniki v osnovni in bolniščnični
oziroma specialistično ambulantni dejavnosti.
8. člen
Delavci in drugi delovni ljudje ter drugi zavezanci za plačilo
prispevkov bodo zadovoljevali svoje interese po zdravstvenih
storitvah in socialni varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom,
ki ga uresničujemo v zdravstvenih skupnostih, z združevanjem sredstev iz ustvarjenega dohodka oziroma bruto osebnega dohodka v občini, kjer imajo status upravičenca. Na
podlagi ovrednotenih programov bodo posamezne občinske
zdravstvene skupnosti v svojih planskih dokumentih določile
konkretno višino obveznosti za združevanje sredstev posameznih kategorij uporabnikov. Pri tem bomo ravnale tako, da:
- bodo določile posebno prispevno stopnjo za zdravstvene storitve in druge naloge, opredeljene v planskih dokumentih skupnosti;
- bodo določile posebno prispevno stopnjo za zagotavljanje socialne varnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, ki jo
uresničuje v skupnosti, in bodo ta sredstva tudi namensko
uporabile;
- bodo osnova za prispevek iz zasebne kmetijske dejavnosti katastrski dohodek kmetov in drugi ugotovljeni dohodki iz
kmetijske dejavnosti. Pri tem bodo v katastrski dohodek vštevale dohodek čistih kmetov ter delavcev in drugih delovnih
ljudi, lastnikov zemljišč, ne pa tudi katastrskega dohodka
združenih kmetov;
- 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, povečan z načrtovanim odstokom povečanja osebnih dohodkov v
republiki za tekoče leto.
9. člen
Pri finančnem vrednotenju programov zdravstvenega varstva občinskih zdravstvenih skupnosti bomo udeleženci upoštevali kalkulativne elemente, ki jih opredeljuje zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela. Pri določanju višine teh
elementov pa bodo upoštevali:
- rast povprečnih osebnih dohodkov delavcev v zdravstvenih organizacijah združenega dela skladno z realno rastjo
osebnih dohodkov v celotnem združenem delu. V letu 1986
bomo to stopnjo povečali za toliko, da bomo izenačili osebne
dohodke na enoto najenostavnejšega dela delavcev v zdravstvu z drugimi delavci v združenem delu ter takšno razmerje
tudi ohranili v naslednjih letih srednjeročnega obdobja;
- materialne stroške opredeljene na podlagi ugotovljenih
potreb oziroma njihovih normativov in v odvisnosti od gibanja
cen na tržišču;
- sredstva amortizacije za opremo v 100-odstotni zakonsko predpisani višini, za druga osnova sredstva pa v letih 1986
in 1987 na realni ravni iz leta 1985, v naslednjih letih pa prav
tako v 100-odstotni zakonsko predpisani višini;
- sredstva skupne porabe TOZD v skladu z opredelitvami
iz področnega samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo v zdravstveni dejavnosti v SR Sloveniji;
- sredstva rezerv, zakonskih in drugih obveznosti zdravstvenih organizacij v predpisani oziroma dogovorjeni višini.
Pri oblikovanju cen zdravstvenih storitev bomo udeleženci
sporazuma poleg elementov kalkulacije in njihove višine, kot
je opredeljeno v prvem odstavku tega člena upoštevali tudi
druge dogovorjene naloge, ki jih ima posamezna zdravstvena
organizacija. V teh mejah se bomo tudi dogovorili o zagotavljanju sredstev za oblikovanje predpisanih količin zalog zdravil in drugih materialov, ki jih morajo zagotoviti zdravstvene
organizacije.
Finančni načrti občinskih zdravstvenih skupnosti bodo
zajemali tudi:
- sredstva za zagotavljanje socialne varnosti v zvezi z
poročevalec

zdravstvenim varstvom, ki se bodo gibala skladno z realno
stopnjo rasti osebnih dohodkov v občini in skladno z rastjo
števila upravičencev do teh pravic;
- sredstva za investicije v zdravstvene objekte, ki bodo v
SR Sloveniji ostale približno na realni ravni iz leta 1985.
10. člen
V zdravstvenih organizacijah se v ceno storitev vključujejo
tudi sredstva pospešene amortizacije za nujno obnovo
opreme in za opremo novih dejavnosti in metod dela, vezanih
na uspešno in učinkovito opravljanje nalog. O teh sredstvih
odločijo uporabniki in izvajalci s samoupravnimi sporazumi o
svobodni menjavi dela.
11. člen
V zdravstvenih skupnostih v SR Sloveniji bomo uporabniki
in izvajalci na podlagi sprejetih sprednjeročnih planskih
dokumentov sklenili posebne petletne samoupravne sporazume o svobodni menjavi dela. S temi bomo določili pravice,
obveznosti in odgovornosti posamezne zdravstvene organizacije pri uresničevanju programa zdravstvenih storitev. V teh
sporazumih bomo tudi podrobneje opredelili:
- naloge posamezne zdravstvene organizacije ter cilje in
usmeritve, ki jih mora zasledovati s svojim delom;
- okvirno količino, vrsto in zahtevnost storitev;
- merila za vrednotenje delovnega načrta zdravstvene
organizacije oziroma za oblikovanje cen storitev in še zlasti
merila za ugotavljanje uspešnosti in učinkovitosti delavcev v
zdravstvu pri uresničevanju programov:
- materialne in druge obveznosti in pravice uporabnikov
ter izvajalcev, ki niso urejene z drugimi samoupravnimi splošnimi akti zdravstvenih skupnosti.
12. člen
Skladno z zakonskimi določili bomo uporabniki, organizirani v zborih zdravstvenih skupnosti, sklepali samoupravne
sporazume o svobodni menjavi dela z organizacijami:
- osnove in lekarniške dejavnosti v občinskih zdravstvenih
skupnostih;
- specialistično-ambulante in bolnišnične dejavnosti v
medobčinskih zdravstvenih skupnostih ali v drugih oblikah
medobčinskega sodelovanja in povezovanja;
- za storitve skupnega pomena v Zdravstveni skupnosti
Slovenije.
Da bi dosegli potrebno enotnost pri oblikovanju delovnih in
finančnih načrtov zdravstvenih organizacij ter njihovo skladnost z razvojnimi usmeritvami na področju zdravstvenega
varstva, zlasti kar zadeva delitev dela, uresničevanje planskih
ciljev in prednostnih nalog, kadrovsko politiko kot tudi oblikovanje cen njihovih storitev, bomo udeleženci v svobodni
menjavi dela še pred sklenitvijo sporazumov o svobodni
menjavi dela uskladili predložene kazalce za pripravo načrtov
zdravstvenih organizacij. To uskladitev bomo opravili za organizacije:
- osnovne in lekarniške dejavnosti v medobčinskih skupnostih oziroma v drugih oblikah medobčinskega povezovanja;
- specialistične in bolnišnične, zdraviliške in univerzitetne
dejavnosti v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Uskladitve bomo opravili na podlagi tezalcev, ki jih bomo
enotno za vso Slovenijo določili s srednjeročnim planom
Zdravstvene skupnosti Slovenije.
V zdravstvenih skupnostih ne bomo sklenili samoupravnih
sporazumov o svobodni menjavi dela z zdravstvenimi organizacijami za tisti del njihovega delovnega ali finančnega
načrta, ki ne bi bil usklajen na način, kot je predviden v tem
členu sporazuma.
13. člen
Udeleženci sporazuma se zavezujemo, da bomo v plane
zdravstvenih skupnosti in organizacij združenega dela vključevali tudi naloge in sredstva za:
- uresničevanje kadrovske politike, zlasti pa za potrebe
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev v
zdravstvenih organizacijah kot tudi za mentorstvo za pripravnike in specializante;
- dogovorjene razvojnoraziskovalne oziroma znanstvenoraziskovalne naloge, za katere so zainteresirani udeleženci v
poročevalec

svobodni menjavi dela;
- dogovorjene naloge zdravstvenih organizacij in skupnosti pri uvajanju in razvijanju enotnega računalniškega zdravstveno-informacijskega sistema.
14. člen
V cenah univerzitetnih zdravstvenih organizacij bomo upoštevali tudi potrebna sredstva za dogovorjene naloge pri:
- oblikovanju enotnih in obveznih strokovnomedicinskih
podlag ter navodil oziroma stališč za opravljanje zdravstvenih
storitev v zdravstvenih organizacijah združenega dela;
- opravljanju strokovno inštruktažnega nadzora;
- razvojnoraziskovalnih nalog in nalog pri uvajanju ter
preverjanju novih metod dela in pri njihovem posredovanju
drugim zdravstvenim organizacijam v SR Sloveniji.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena niso
vključena v ceno storitev Inštituta za medicino dela, prometa
in športa, Inštituta za nevrofiziologijo, Inštituta za klinično
kemijo in klinično biokemijo, Stomatološki kliniki in pri TOZD
Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo. Te
univerzitetne organizacije bodo prejele sredstva za opravljanje univerzitetnih nalog iz skupnega programa Zdravstvene
skupnosti Slovenije.
15. člen
Univerzitetne zdravstvene organizacije bodo pripravile
predlog plana univerzitetnih nalog, opredeljenih v prvem
odstavku 14. člena tega sporazuma. Te naloge bomo udeleženci sporazuma ovrednotili skladno z merili iz 9. člena sporazuma. Univerzitetne zdravstvene organizacije se lahko sporazumejo o združevanju teh sredstev ter o njihovi prerazporeditvi med posameznimi temeljnimi organizacijami.
16. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v SR Sloveniji si
bomo v občinskih zdravstvenih skupnostih zagotovili obseg
pravic, ki bo v skladu z našimi interesi in dohodkovnimi
možnostmi. Skladno z zakonskimi določili določamo udeleženci s tem sporazumom raven zdravstvenega varstva, ki bo v
letih 1986-1990 zagotovljena uporabnikom v zdravstvenih
skupnostih v naši republiki. Za ta program zdravstvenih storitev bomo v Zdravstveni skupnosti Slovenije uveljavili solidarnostne odnose in določili medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti občinskih zdravstvenih skupnosti za njegovo
uresničevanje. Ta program obsega zdravstvene storitve pri
krepitvi zdravja, preprečevanju, zgodnjem odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni in poškodb, ki so nastale zunaj
dela in to v obsegu, kot ga opredeljuje 18. člen tega sporazuma.
17. člen
Pri finančnem vrednotenju zagotovljenega programa iz
prejšnjega člena tega sporazuma in za ugotavljanje medsebojnih solidarnostnih odnosov bomo upoštevali strukturo
uporabnikov in njihove specifične potrebe po zdravstvenih
storitvah. Pri tem vrednotenju bomo v zagotovljeni program
vštevali potrebna sredstva v višini:
- 1,408% povprečnega zneska za zdravstvene storitve na
uporabnika v SR Sloveniji v letu 1984 (v cenah leta 1985) za
občane stare 65 let in več;
- 0,792% povprečnega zneska za zdravstvene storitve na
uporabnika v SR Sloveniji v letu 1984 (v cenah leta 1985) za
delavce in druge uporabnike zdravstvenih storitev, mlajše od
65 let.
Pri količnikih v prejšnjem odstavku so upoštevana le sredstva za zdravstvene storitve, ki znašajo okrog 88% vseh
sredstev zdravstvenih skupnosti, združenih iz dohodka.
V sredstvih za uresničevanje solidarnostnih nalog na ravni
republike so všteta tudi sredstva rezerve v višini 6% načrtovanih združenih sredstev. Iz teh sredstev bo Zdravstvena skupnost Slovenije s svojimi planskimi dokumenti zagotovila tudi
sredstva za zdravstveno varstvo zamejskih borcev.
18. člen
Pri ugotavljanju pravic in obveznosti občinskih zdravstvenih skupnosti na republiški ravni bomo v letih 1986-1990
upoštevali:
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- vrednost zagotovljenega programa občinske zdravstvene skupnosti na podlagi števila in strukture uporabnikov
ter dogovorjenega zneska na uporabnika. Pri tem bomo pri
številu in strukturi uporabnikov uporabljali glede oseb, starih
65 in več let, podatke iz projekcije prebivalstva naše republike, ki jo je pripravil Urbanistični inštitut v Ljubljani in
zadevajo predvidevanja za leto 1985. Kar zadeva druge uporabnike, bomo upoštevali uradne statistične podatke zdravstvenih skupnosti;
- dohodke občinske zdravstvene skupnosti, zbrane po
enotni prispevni stopnji iz bruto osebnega dohodka v letu
1984 v višini 7,71%, iz katastrskega dohodka občine v višini
8% in dohodka iz naslova konvencij 88%. Pri katastrskem
dohodku občine se všteva v osnovo za izračun dohodkov
katastrski dohodek, ki predstavlja osnovo za prispevke za
zdravstveno varstvo. Vsi dohodki občinske zdravstvene skupnosti se ugotavljajo na podlagi stanja leta 1984 in so preračunani v cene leta 1985;
- razliko med vrednostjo zagotovljenega programa v
občinski zdravstveni skupnosti in sredstvi, ki jih zbere po
enotnih stopnjah.
Občinske zdravstvene skupnosti, ki z lastnimi dohodki na
podlagi enotnih prispevnih stopenj ne morejo zbrati dovolj
sredstev za uresničevanje zagotovljenega programa, bodo v
letih 1986-1990 prejemale solidarnostna sredstva po merilih
iz tega sporazuma, če bodo izpolnile tudi druge pogoje iz 19.
člena tega sporazuma.
Sredstva za uresničevanje solidarnostnih nalog bodo
združevali v Zdravstveni skupnosti Slovenije vsi delavci in
drugi delovni ljudje, združeni v občinskih zdravstvenih skupnostih, po enotni evidenčni prispevni stopnji na bruto
osebni dohodek. Pri tem se vštevajo v solidarnostne obveznosti tudi prispevki, ki so jih dolžni združevati iz občinskih
zdravstvenih skupnosti prejemnic solidarnostnih sredstev.
19. člen
Občinske zdravstvene skupnosti, ki po enotnih prispevnih
stopnjah ne morejo z lastnimi sredstvi zagotoviti uresničevanja zagotovljenega programa, so upravičene do solidarnostnih sredstev, če:
- pravice uporabnikov v občinski zdravstveni skupnosti
niso večje, kot so enotno dogovorjene s samoupravnim sporazumom o uresničevanju zdravstvenega varstva oziroma s
planskimi dokumenti Zdravstvene skupnosti Slovenije;
- normativi kadrov in posteljnih zmogljivosti, ki jih občinska zdravstvena skupnost sprejme sama ali skupaj z drugimi
skupnostmi na medobčinskem območju, ne presegajo republiškega povprečja teh kazalcev;
- dosledno uresničujejo v republiki enotno dogovorjena
stališča in naloge o delitvi dela na področju zdravstva kot tudi
usmeritve iz tega sporazuma o prednostnih nalogah, zaposlovanju zdravstvenih delavcev, razvoju oziroma širitvi posameznih zdravstvenih dejavnosti ter o zagotavljanju družbenoekonomskega položaja zdravstvenih organizacij in njihovih
delavcev ali če standard zdravstvenih storitev ne presega
republiškega povprečja;
- so obveznosti uporabnikov za združevanje sredstev za
zagotovljeni program (prispevne stopnje) najman enake povprečnim stopnjam v republiki in če so participaccije k posameznim zdravstvenim storitvam v občinski zdravstveni skupnosti najmanj enake višini teh zneskov, enotno dogovorjenih
v Zdravstveni skupnosti Slovenije.
Občinske zdravstvene skupnosti, prejemnice solidarnosti,
bodo prejeta solidarnostna sredstva uporabljale zgolj za
zdravstvene storitve. Prizadevale si bodo tudi za postopno
zmanjševanje obveznosti združenega dela na svojem
obočju, upoštevajoč povečanje deleža solidarnostnih sredstev v zagotovljenem programu zdravstvenega varstva.
20. člen
Občinske zdravstvene skupnosti, ki so upravičene do solidarnostnih sredstev bodo le-ta prejela v posameznih letih v
višini, izraženi v odstoni vrednosti njihovega lastnega zagotovljenega programa iz leta 1984. Odstotke po posameznih
letih prikazuje tabela 1.
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Tabela 1
Občinska zdravstvena
i9T l
skupnost
1
1. Ajdovščina
2. Brežice
3. Cerknica
4. Črnomelj
5. Dravograd
6. Gornja Radgona
7. Grosuplje
8. Hrastnik
9. Ilirska Bistrica
10. Kočevje
11. Laško
12. Lenart
13. Lendava
14. Litija
15. Ljutomer
16. Logatec
17. Metlika
18. Mozirje
19. Murska Sobota
20. Ormož
21. Ptuj
22. Radlje ob Dravi
23. Ribnica
24. Sevnica
25. Sežana
26. Slovenj Gradec
27. Slovenska Bistrica
28. Šentjur ,
29. Šmarje pri Jelšah
30. Tolmin
31. Trebnje
Skupni delež solidarnosti v celotnem zagotovljenem programu v SR Sloveniji

Leto
1986

1987

1988-1990

1,26
8,97
5,50
6,34

5,37
16.41
8,54
9,23
4,46
12,82
10,47

8,97
25,91
14,54
15,62
7,26
21,22
17,27
4,39
16.95
3,48
20,58
48,42
31.96
8,26
28,39
6.48
13,71
25,39
30,44
47,09
28,78
29,85
4.49
22,48
8,96
3,55
33,70
35,54
35,84
13,32
23,09
9,54

10,60
7,58
7,31
10,06
23,18
13,63
0,71
10,88

10.95

4,87
8,54
12,46
22,13
11,46
11.85

13,58
33.42
20.96
5,06
19,89
3,68
8,11
18,89
19,94
30,09
18,78
19,35

11,54
1,24

13,98
5,36

14.86
16,28
16,51
4,56
12,08
3,75

20,20
21,54
23,34
10,38
14,60
5,59

Občinske zdravstvene skupnosti bodo ob sprejemanju
finančnega načrta za leto 1988 v Zdravstveni skupnosti
Slovenije ocenile, ali so izpolnjeni materialni pogoji za solidarnost v višini, ki je predvidena v tabeli prejšnjega
odstavka tega člena za leto 1988. Če bodo ugotovili, da ti
pogoji še niso v celoti izpolnjeni, bodo določile sorazmerno
manjše deleže za leto 1988, vendar ne manjše, kot bodo
veljali za leto 1987.
Zdravstvena skupnost Slovenije bo zagotovila proučitev
možnosti, da bi pri določanju vrednosti zagotovljenega programa upoštevali tudi specifične zdravstvene potrebe upokojencev z beneficirano delovno dobo in drugih posebej
ogroženih družbenih skupin.
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije prevzema
odgovornost, da bo sproti spremljala delovanje sistema
solidarnosti in ukrepala v primeru, če bo posamezna prejemnica solidarnosti kljub nadpoprečni prispevni stopnji za
zdravstveno varstvo, zašla v finančne težave.*
21. člen
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo vsako leto
s finančnim načrtom ugotovila evidenčno prispevno stopnjo, po kateri bodo iz bruto osebnih dohodkov združevali
solidarnostna sredstva delavci in drugi delovni ljudje, organizirani v občinske zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji.
Obveznosti občinskih zdravstvenih skupnosti do združevanja sredstev za uresničevanje republiške solidarnosti ne štejejo v sredstva dovoljene skupne porabe v občini.
22. člen
Občinske zdravstvene skupnosti, ki prejemajo solidarnostna sredstva, lahko predlagajo spremembo zneska,
opredeljenega v 20. členu tega sporazuma, če je pri njih v
koledarskem letu:
- prišlo do povečanja ali zmanjšanja števila uporabnikov
poročevalec

najmanj za 20% v primerjavi s povprečjem njihovega povečanja ali zmanjšanja v SR Sloveniji;
- dohodek za zagotovljeni program po merilih iz 18. člena
tega sporazuma imel najmanj za 20% višjo ali nižjo stopnjo
rasti kot v povprečju v SR Sloveniji.
Razlog za spremembo zneskov za prejemanje solidarnostnih sredstev na ravni republike je pri posamezni občinski
zdravstveni skupnosti lahko tudi ugotovitev, da je bil uporabljen za izračun zagotovljenega programa podatek o številu in
strukturi uporabnikov, ki bistveno odstopa od stvarnega
stanja.
Zavoljo razlogov, navedenih v tem členu, lahko skupščina
Zdravstvene skupnosti Slovenije spremeni pravice in obveznosti občinskih zdravstvenih skupnosti iz naslova republiške
solidarnosti. Pri tem Zdravstvena skupnost Slovenije pokrije
morebitne povečane obveznosti do občin - prejemnic solidarnosti iz sredstev rezerve.
23. člen
Posamezne občinske zdravstvene skupnosti so izjemoma
upravičene do sredstev solidarnostne pomoči, če imajo
nepričakovane in nadpovprečne izdatke za posamezne vrste
zdravstvenih storitev, kot so zdravljenje v tujini, storitve intenzivne terapije, transplantacije, dialize, zdraviliško zdravstveno
varstvo borcev in druge najzahtevnejše storitve. Do takšne
solidarnostne pomoči so upravičene, če izdatki za navedene
storitve presegajo 3% letnega finančnega načrta skupnosti in
so se v tekočem letu pojavili nanovo. O dodelitvi sredstev iz
tega člena odloča skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije. V upravičenih primerih lahko odloči, da iz sredstev rezerv
za zagotovljeni program dodeli občinski zdravstveni skupnosti, pri kateri so nastopili opisani razlogi, največ 88% povečanih izdatkov.
24. člen
Udeleženke sporazuma bodo izločale na poseben račun
sredstva za izjemne razmere tako, da bodo do leta 1988
dosegla 5% povprečnih mesečnih izdatkov za zdravstvene
storitve v minulem letu, po letu 1988 pa bodo zagotovile
vsako leto razliko v višini porabljenih sredstev. Ta sredstva
bodo združile v Zdravstveni skupnosti Slovenije, če bi v posameznih občinah nastopile nepredvidene okoliščine, ki
občutno povečajo potrebe po zdravstvenih storitvah ali povzročijo nepredviden izpad dohodkov zdravstvene skupnosti.
Takšne okoliščine so:
- epidemija nalezljivih bolezni;
- večje število poškodb občanov mimo dela;
- elementarne nesreče in druge izjemne razmere (potres,
poplave, ekološke katastrofe, toča, požar, zastrupitve ipd.)
Posamezna zdravstvena skupnost je upravičena do sredstev iz prejšnjega odstavka, če so se zavoljo navedenih razlogov njeni stroški za zdravstvene storitve povečali za več kot
3% letnih izdatkov za zdravstvene storitve iz prejšnjega leta,
povečane z načrtovano rastjo teh sredstev v tekočem letu.
Občinska zdravstvena skupnost je upravičena do sredstev iz
tega člena tudi, če je zavoljo navedenih razlogov prišlo do
izpada dohodkov v višini, ki presega 3% letnih izdatkov za
zdravstvene storitve iz prejšnjega leta, povečane z načrtovano
rastjo teh sredstev v tekočem letu.
O upravičenosti do delitve sredstev posamezni občini ter o
njihovi višini se bomo udeleženci sporazumeli v skupščini
Zdravstvene skupnosti Slovenije.
25. člen
Relativne vrednosti, ki zadevajo pravice in obveznosti
občinskih zdravstvenih skupnosti do republiške solidarnosti,
bodo za posamezno koledarsko leto preračunane v nominalne zneske in opredeljene v finančnem načrtu Zdravstvene
skupnosti Slovenije.
Obveznosti občin do združevanja solidarnostnih sredstev
se v posameznem letu zmanjšajo za znesek neporabljenih
rezerv iz minulega leta kot tudi za morebiti neuporabljena
sredstva zavoljo razlogov, ki jih predvidevata 19. in 22. člen
tega sporazuma.
n
'Solidarnostna sredstva za leto 1986 znašajo 3.016 milijonov dinarjev, evidenčna prispevna stopnja od bruto osebnega dohodka pa 0,277. V naslednjih
letih bodo solidarnostna sredstva postopoma većana do ravni 88% poprečne
porabe na uporabnika v SR Sloveniji. Evidenčne prispevne stopn|e bodo predvidoma znatale: leta 1987 - 0,39, leta 1988 do 1990 - 0,65.
poročevalec

26. člen
Udeleženke sporazuma pooblaščamo Službo družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji, da iz prispevkov iz dohodka na
osnovi bruto osebnih dohodkov sproti izloča sredstva za
solidarnostne obveznosti in za republiški skupni program po
enotni evidenčni prispevni stopnji, ki je določena vsako leto
s finančnim načrtom Zdravstvene skupnosti Slovenije. Ta
sredstva Služba družbenega knjigovodstva nakazuje na žiro
račun Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Zdravstvena skupnost Slovenije bo prejemnicam solidarnostnih sredstev nakazovala solidarnostne zneske vsak
mesec sproti v sorazmernem deležu od združenih sredstev,
v skladu z 21. členom tega sporazuma.
27. člen
Občinske zdravstvene skupnosti bodo v svojih planih zagotovile potrebna sredstva za naloge s področja ljudske
obrambe in družbene samozaščite v skladu z obambnimi
načrti. V ta namen bodo zbrale sredstva v potrebnem obsegu,
praviloma v višini 0,10% ob bruto osebnega dohodka delavcev v občini, vendar ne manj kot 0,05%.
Občinske zdravstvene skupnosti, ki s sredstvi iz prejšnjega
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 za vprašanja SLO.
28. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo po načelih
vzajemnosti uresničevali v Zdravstveni skupnosti Slovenije
program naslednjih skupnih nalog:
1. Zagotavljanje sredstev za nujne zdravstvene storitve oseb
z neznanim prebivališčem, za psihiatrične storitve oseb, ki so
po zakonu o kazenskih sankcijah na obveznem čuvanju, in za
zdravstvene storitve po zakonu o zdravstvenem varstvu tujcev
kot tudi za povračilo stroškov zdravstvenih skupnosti po konvencijah o vzajemnem zdravstvenem varstvu.
2. Sofinanciranje zdravstvenih programov ali njihovih delov
pri nekaterih družbenih organizacijah ter strokovnih oziroma
humanitarnih društvih.
3. Sofinanciranje zdravstveno vzgojnih prispevkov o periodičnem tisku in televiziji.
4. Zagotavljanje sredstev za zdravstvene storitve udeležencev mladinskih delovnih akcij med akcijo.
5. Uresničevanje svobodne menjave dela z delavci Univerzi. tetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo za opravljanje nalog skupnega pomena na področju socialne medicine,
higiene, epidemiologije, ekonomike in informatike zdravstva.
6. Uresničevanje nalog skupnega pomena za celotno republiko pri uvajanju in delovanju enotnega računalniškega
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 epidemiologiji najresnejših
kroničnih bolezni, oblikovanje programov za njihovo obvladovanje ter za proučevanje uspešnosti in učinkovitosti metod
dela.
9. Razvojno-raziskovalne naloge skupnega pomena s
področja družbenoekonomskih odnosov v zdravstvenem varstvu.
10. Financiranje univerzitetnih nalog (oblikovanje enotne
medicinske doktrine, strokovno-inštruktažni nadzor, uvajanje
in preverjanje novih metod dela itd.) pri nekaterih univerzitetnih organizacijah (14. člen sporazuma).
11. Sofinanciranje nadzora nad radioaktivnostjo v zemlji,
vodi in hrani.
12. Financiranje nalog s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite, ki so skupnega pomena.
13. Sofinanciranje raziskovalnih nalog in programov, ki jih
pri nas opravljajo Svetovna zdravstvena organizacija in druge
mednarodne organizacije.
14. Odplačevanje anuitet za zdravstveno-rekreacijski center
za borce in invalide v Strunjanu.
15. Delovanje samoupravnih organov Zdravstvene skupnosti Slovenije, njene strokovne službe, Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstva Jugoslavije, za nagrade in
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priznanja dr. Jožeta Potrča in za sofinanciranje izdaje medicinskih knjig.
Višina potrebnih sredstev za skupne naloge iz tega člena in
njihova dinamika v letih 1986-1990 je opredeljena v prilogi, ki
je sestavni del tega sporazuma.*
Priloga 1. (k 28. členu samoupravnega sporazuma)
Sredstva skupnega programa zdravstvene skupnosti Slovenlje
(v 000 din)
1986 1987 1988 1989 1990
1. Zdravstveno varstvo tujcev,
oseb neznanega prebivališča in oseb na čuvanju 29.400 29.400 29.400 29.400 29.400
2. Udeležba pri financiranju
zdrav, vzgojnih programov društev in družbenih
organizacij, ki delujejo na
ravni Slovenije
5.680 5.680 5.680 5.680 5.680
3a. Udeležba pri financiranju
zdravstveno-vzojnih člankov v periodičnem tisku
6.617 6.617 6.617 6.617 6.617
3b. Udeležba pri financiranju
ždravstveno-vzgojnih oddaj na televiziji
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
4. Sredstva za zdrav, storitve
udeležencev mladinskih
delovnih akcij
4.858 4.858 4.858 4.858 4.858
5. Sofinanciranje dejavnosti
Zavoda SRS za zdravstveno varstvo
98.748 98.748101.710101.710101.710
6. Sredstva za razvoj zdravstveno-informacijskega sistema v republiki
15.000 20.000 90.000100.000100.000
7. Sredstva za založniško dejavnost na področju
zdravstvene vzgoje
19.400 19.800 20.000 20.600 21.000
8. Sredstva na razvojno-raziskovalne študije nacionalne epidemiologije
9.000 9.000 10.000 10.000 10.000
9. Sredstva za raziskovalne
naloge s področja družbenoekonomskih odnosov v
zdravstvenem varstvu
3.000 3.500 4.000 4.2000 4.5000
10. Sredstva za univerzitetne
naloge
26.500 26.500 26.500 26.500 26.000
11. Sofinanciranje nadzora
nad radioaktivnostjo v
zemlji, vodi in hrani
850 850 850 850 850
12. Sredstva za republiške naloge ljudske obrambe in
družbene samozaščite
3.360 3.360 3.360 3.360 3.360
13. Sredstva za sofinanciranje
programov
Svetovne
zdravstvene organizacije
in drugih mednarodnih organizacij, ki jih opravljamo pri nas
3.500 3.500 4.000 4.000 4.500
14. Anuitete za zdrav, rekreacijski center za borce in
invalide v Strunjanu
6.730 6.960 7.200 7.460 7.720
15a. Sredstva za delo organov
Zdravstvene skupnosti
Slovenije
14.210 14,210 14.210 14.210 14.210
15b. Strokvovna služba Zdravstvene skupnosti Slovenije
32.700 32.700 32.700 32.700 32.700
15c. Pris. Zvezi skup. zdravstvenega zavarovanja in
zdravstva Jugoslavije
5.130 5.130 5.130 5.130 5.130
15d. Sredstva za Potrčeve nagrade in priznanja
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
16. Druge nepredvidene, a nujne naloge
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Skupaj
290.583296.713372.115303.175184.635
"Vrednost skupnega programa po csnah 1386 zna^a 436 milijonov dinarjev,
evidenčna prispevna stopnja od bruto osebnih dohodkov pa 0,043. Za leto 1987
bo evidenčna prispevna stopnja znašala predvidoma 0,038, v letih 1988 do 1990
pa 0,045.
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29. člen
Za naloge skupnega pomena iz 28. člena sporazuma bodo
občinske zdravstvene skupnosti združevale sredstva v Zdravstveni skupnosti Slovenije po enotni stopnji bruto osebnega
dohodka delavcev v občini. Višino te stopnje bomo udeleženci določili z vsakoletnim finančnim načrtom Zdravstvene
skupnosti Slovenije.
Za naloge iz skupnega programa bo pristojni organ skupščine Zdravstvene skupnosti Slovenije sklenil samoupravne
sporazume o svobodni menjavi dela ali pogodbe z organizacijami ali nosilci posameznih programov oziroma jim bo dodelil
sredstva na podlagi predloženih in dogovorjenih programov
dela.
Nosilci nalog iz skupnega programa so dolžni pred dodelitvijo sredstev predložiti Zdravstveni skupnosti Slovenije svoj
delovni in finančni načrt.
Organizacije, skupnosti društva ali posamezniki, ki bodo
prejeli sredstva iz skupnega programa, so dolžni najmanj
enkrat na leto poročati samoupravnim organom Zdravstvene
skupnosti Slovenije o porabljenih sredstvih oziroma o načinu
uresničevanja dogovorjenega programa oziroma naloge.
30. člen
Udeleženke sporazuma soglašamo, da je v času
1986-1990 mogoče uresničiti samo najnujnejša investicijska vlaganja za uresničevanje zdravstvenih storitev.
Zdravstvene skupnosti predlagajo, da naj bi delavci v
združenem delu v SR Sloveniji združili iz čistega dohodka na
podlagi posebnega samoupravnega sporazuma sredstva za
le-te nujne investicije na zdravstvenem področju
1. Dokončanje izgradnje predkliničnih inštitutov Medicinske
fakultete v Ljubljani v vrednosti do 201 milijona dinarjev;
2. Dokončanje kirurškega bloka Splošne bolnišnice Murska
Sobota v vrednosti do 700 milijonov dinarjev;
3. Nadaljevanje adaptacije bolnišničnega objekta Zavoda
za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani v vrednosti do 640
milijonov dinarjev;
4. Zamenjava dotrajane aparature za zdravljenje rakavih
bolnikov z obsevanjem (linearni akcelerator) v vrednosti do
360 milijonov dinarjev;
5. Adaptacija prostorov Univerzitetnega zavoda SR Slovenije za zdravstveno varstvo, v vrednosti do 92 milijonov
dinarjev.
Udeleženke sporazuma soglašamo, da se v ceno storitev,
vendar ne več kot do 10%, vračunajo le-ta nujna investicijska vlaganja:
1. Del sredstev za nadaljevanje adaptacije bolnišničnega
objekta Zavoda za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani v vrednosti do 250 milijonov dinarjev;
2. Nadaljevanje adaptacije Onkološkega inštituta v Ljubljani
(stavba B) v vrednosti do 500 milijonov dinarjev;
3. Adaptacija bolniškega objekta Univerzitetne psihiatrične
bolnišnice v Ljubljani v vrednosti do 450 milijonov dinarjev;
4. Obnova operacijske dvorane Ortopedske bolnišnice Valdoltra v vrednosti do 600 milijonov dinarjev;
5. Prizidek otroške onkologije Univerzitetne pediatrične klinike v Ljubljani v vrednosti do 170 milijonov dinarjev;
6. Prizidek k posteljnemu objektu pediatričnega oddelka
kirurških strok (enota za intenzivno terapijo) Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani v vrednosti do 58 milijonov dinarjev;
7. Nadaljevanje adaptacije prostorov Mladinskega okrevališča Debeli rtič v vrednosti do 70 milijonov dinarjev.
Sredstva za investicije, ki se vračunavajo v ceno storitev,
so namenska in jih zdravstvene organizacije lahko uporabijo za investicije šele po zaključnem računu.
Razen objektov iz prejšnjih odstavkov tega člena bodo
zdravstvene skupnosti predlagale združenemu delu združevanje sredstev tudi za druge objekte, ki so bili začeti v
srednjeročnem obdobju 1981-1985 ali prej in so v skladu z
dogovorjeno delitvijo dela v SR Sloveniji.
31. člen
V planskih dokumentih zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji bomo upoštevali:
- devizni priliv, ki ga bodo ustvarile skupnosti na podlagi
mednarodnih konvencij;
- potrebe naših občanov za zdravljenje v tujini oziroma za
poročevalec

storitve, ki jih bo potrebno poravnati z deviznimi sredstvi.
O združevanju deviznega priliva in porabi deviz bomo udeleženci sporazuma ravnali skladno z določili posebnega
samoupravnega sporazuma, ki ureja to področje.
32. člen
Udeleženci sporazuma bomo v skladu s svojimi pravicami
in obveznostmi spremljali uresničevanje vseh dogovorjenih
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti iz tega sporazuma. Za to pooblaščamo zlasti skupščino Zdravstvene
skupnosti Slovenije in njene samoupravne organe kot tudi
odbor samoupravne delavske kontrole, da redno proučujejo
uresničevanje določil tega sporazuma in da o tem poročajo
udeležencem 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.
33. člen
Zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v
cenah iz leta 1985. Udeleženci sporazuma bomo zato vsako
leto opavili preračun vrednosti zneskov v tekoče cene. Ta
preračun bo opravljen skladno z določili iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Pri preračunavanju bomo pri posameznih programih upoštevali njihovo strukturo, kar zadeva elemente cene (materialni
stroški, osebni dohodki, amortizacija in drugo), ter jih valorizirali s stvarnimi gibanji v združenem deki oziroma skladno s
širše orpedeljenimi družbenimi stališči. Na tej podlagi bomov
vsako leto tudi nominalno ovrednotili sredstva za zagotovljeni
in skupni program in s tem tudi medsebojne pravice in obveznosti udeležencev sporazuma.
Navedene preračune v tekoče cene za naloge iz tega spora-
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zuma bodo opravili samoupravni organi Zdravstvene skupnosti Slovenije.
34. člen
Udeleženci sporazuma soglašamo, da so medsebojne solidarnostne pravice in obveznosti, opredeljene v finančnem
načrtu Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 1985
dokončne in da ne bomo opravili poračuna solidarnosti po
zaključnih računih občinskih zdravstvenih skupnosti.
Neporavnane obveznosti občinskih zdravstvenih skupnosti
do republiške solidarnosti iz srednjeročnega obdobja 1981 do
1985 morajo dolžniki poravnati najpozneje do konca prvega
trimesečja leta 1986.
35. člen
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko k njemu pristopi
najmanj tri četrtine občinskih zdravstvenih skupnosti v SR
Sloveniji.
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.
36. člen
Za razlago tega samoupravnega sporazuma je pristojna
skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije.
37. člen
Ta samoupravni sporazum začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu SR Slovenije. Uporablja pa se od 1. ianuaria
1986. leta.
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SAMOUPRAVNI
o

usklajevanju

SPORAZUM

planov Skupnosti

otroškega varstva v SR Sloveniji
obdobje

1986-1990

Na podlagi 37. člena zakona o sistemu družbenega planiranja 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 v delovnih skupnostih, delovni ljudje, ki samostojno in z lastnimi sredstvi
opravljajo gospodarsko in 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
i.
Skupni cilji in razvojne usmeritve
1. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani, samoupravno organizirana v občinskih skupnostih otroškega varstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženci sporazuma), določamo
s tem samoupravnim sporazumom uresničevanje nalog družbenega 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, usmeritvah in osnovah.
2. člen
Udeleženci sporazuma bomo skupno dogovorjene cilje,
usmeritve in naloge uresničevali tako, da bomo zagotovili:
- izenačene pogoje za razvoj vseh predšolskih otrok ter
kakovostno in celovito vzgojo in varstvo vsem predšolskim
otrokom;
- varstvo matere in novorojenca pred rojstvom in po njem;
- dogovorjeno raven socialne varnosti otrokom ne glede
na ekonomske možnosti posameznih območij v naši republiki.
3. člen
Na podlagi skupno dogovorjenih osnov in meril s tem
samoupravnim sporazumom usklajujemo občinske skupnosti
otroškega varstva in Skupnost otroškega varstva Slovenije
zlasti:
- vsebino in obseg zagotovljenega in skupnega programa;
- način zbiranja sredstev za program skupnih nalog, ki ga
planiramo in usklajujemo v Skupnosti otroškega varstva Slovenije;
- osnove in merila za združevanje sredstev;
- osnove in merila za oblikovanje cen storitev, ki so predmet 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, določene v tem samoupravnem spora12

za

zumu, uresničevali, tako da jih bomo vnesli v srednjeročne in
letne 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 republiko.
6. člen
V občinskih skupnostih otroškega varstva bomo udeleženci
opredelili v srednjeročnih planskih dokumentih uresničevanje
celovitih potreb in interesov uporabnikov na področju družbenega varstva otrok, pri čemer bomo upoštevali dohodkovne
ter druge možnosti gospodarskega in socialnega razvoja občine.
Uporabniki in izvajalci bomo sklenili petletne samoupravne
sporazume o svobodni menjavi dela in v njih določili pravice,
obveznosti in odgovornosti, zlasti pa:
- naloge posamezne vzgojnovarstvene organizacije;
- obseg, vrsto in kakovost storitev;
- smotrno in učinkovito uresničevanje programov oziroma
storitev vzgojnovarstvenih organizacij;
- zagotavljanje enakega materialnega položaja delavcev
vzgojnovarstvenih organizacij z delavci v gospodarstvu, in
sicer tako, da bi ta cilj dosegli najpozneje do leta 1987;
- materialne obveznosti uporabnikov.
II.
Zagotovljeni program in solidarnostne naloge
7. člen
Udeleženci sporazuma bomo v obdobju 1986-1990 zagotavljali vsem otrokom, ki prebivajo na območju SR Slovenije:
- vzgojni program, ki obsega pripravo otrok na osnovno
šolo v letu pred vstopom v šolo - malo šolo;
- vzgojo in varstvo otrokom z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju;
- socialno varnost - družbene pomoči otrokom, če jim
roditelji s svojim delom ne morejo zagotoviti dogovorjene
ravni s.ocialne varnosti.
8. člen
Udeleženci sporazuma bomo v obdobju 1986-1990 v mejah
zagotovljenega programa in na podlagi solidarnosti uresničevali program priprave otrok na osnovno šolo - malo šolo in
program vzgoje in varstva otrok z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju'. Število otrok, ki jih načrtujemo za ta program, izhaja iz dosedanjih izkušenj in predvidevanj na podlagi
demografske projekcije za naslednje srednjeročno obdobje.
9. člen
Pri uresničevanju programa priprave otrok na malo šolo
bomo izvajalci v vzgojnovarstvenih organizacijah upoštevali:
1. Standarde, ki prihajajo iz obveznosti na podlagi določb
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok;
2. Normative:
- o številu otrok na oddelek, ki ga določa zakon o vzgoji in
varstvu predšolskih otrok;
poročevalec

- o obsegu 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;
- druge normative, ki jih bomo določili v srednjeročnem
planu za obdobje 1986-1990 ali v drugem ustreznem samoupravnem aktu.
10. člen
Ceno oziroma povračilo za uresničevanje programa priprave otrok na šolo iz 9. člena tega sporazuma bomo udeleženci ugotavljali po naslednjih osnovah in merilih;
1. Ustrezni dei materialnih stroškov, vračunanih v ceno
storitev na oddelek;
2. Osebne dohodke in skupno porabo za 1,66 vzgojiteljice
ter v ustreznem deležu za druge delavce v letu 1986 v naslednjih letih pa skladno s povečanjem obsega vzgojnega dela po
določbi 2. točke 9. člena.
Amortizacijo po minimalnih zakonskih stopnjah za osnovna
sredstva, ki jih uporabljamo za vzgojno dejavnost.
Ceno oziroma povračilo za uresničevanje vzgojnega programa otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
bomo udeleženci ugotavljali po naslednjih osnovah in merilih:
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
ustrezen del drugega osebja;
3. Amortizacijo po minimalnih zakonskih stopnjah.
11. člen
Vsem otrokom na območju SR Slovenije bomo zagotavljali
družbene pomoči skladno z določili samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic. Družbene
pomoči otrokom bomo preusmerili za plačilo stroškov oskrbe
v vzgojnovarstveno organizacijo ali za plačilo predmetov 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 izplačevali v
denarju, bodo znašale 15% osebnega dohodka na zaposlenega delavca v minulem letu, 25% pa tedaj, če je otrok zmerno
in težko duševno prizadet ali teže telesno prizadet.
Za vrednotenje zagotovljenega programa in solidarnosti
bomo upoštevlai število otrok, ki prejemajo družbene pomoči
in poprečni znesek teh pomoči v SR Sloveniji. V začetku
srednjeročnega obdobja v solidarnostni program ne bomo
vključevali družbenih pomoči otrokom, dodeljenih po 9. členu
samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic. Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije
bo ugotovila kdaj bodo določbe 9. člena uresničene v vsej SR
Sloveniji in sklenila, da ta omejitev preneha.
12. člen
Za zagotovljeni program vzgoje in varstva predšolskih otrok
in družbenih pomoči otrokom bomo udeleženci v obdobju
1986-1900 združili v občinskih skupnostih otroškega varstva
tale sredstva:
v cenah 1985
(v milijonih din)
Vrsta
Skupaj
programa
1985 1986 1987 1988 1989 1990 86-90
1. Vzgojni
program
mala šola
266,6 429,6 572,6 724,0 838,7 1.057,9 3.622,8
h
2. Vzgoja in
353,6 398,3 417,4 432,0 458,8 487,7 2.194,2
varstvo otrok z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju
3. Družbene
pomoči
otrokom
5.897,0 7.101,4 7.243,4 7.388,3 7.536,1 7.686,8 36.956,
Skupaj
6.517,2 7.929,3 8.233,4 8.544,3 8.833,6 9.232,4 42.733,
13. člen
Sredstva za zagotovljeni program vzgoje in varstva predšolskih otrok iz 12. člena tega sporazuma bodo zagotavljali
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delavci in drugi delovni ljudje s prispevkom iz osebnega
dohodka na podlagi osebnega dohodka po načelu stalnega
prebivališča.
Sredstva za zagotovljeni obseg družbenih pomoči iz 12.
člena tega sporazuma bodo zagotavljali delavci in drugi
delovni ljudje s prispevkom iz osebnega dohodka na podlagi
osebnega dohodka po načelu delovnega mesta.
Prispevne stopnje za zagotovljeni program bo vsako leto
določila skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije s
finančnim načrtom.
14. člen
Za uresničevanje nalog zagotovljenega programa iz 12.
člena tega sporazuma bomo občinske skupnosti otroškega
varstva Slovenije združevale solidarnostna sredstva.
Solidarnostna sredstva bodo prejemale občinske skupnosti
otroškega varstva, ki po enotni povprečni prispevni stopnji ne
združijo dovolj sredstev za uresničitev zagotovljenega programa.
15. člen
Občinske skupnosti bodo združevale solidarnostna sredstva pri skupnosti otroškega varstva Slovenije po enotni povprečni prispevni stopnji od bruto osebnih dohodkov; podlaga
za izračun so doseženi bruto osebni dohodki v minulem letu
(9 mesecev).
Enotno prispevno stopnjo za solidarnost bo vsako leto
določila skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije.
Za solidarnost bomo udeleženci v letih 1986-1990 predvidoma združili tale sredstva
- v cenah 1985
— v milijonih din
1985 1986
19Ž7 1988
1989
195)0 Skupaj
473,3 680,1 693,7 707,6 721,7 736,1 3.539,2
16. člen
Ne glede na določilo 14. člena tega sporazuma ni upravičena do solidarnostnih sredstev občinska skupnost otroškega varstva, če:
- družbeni proizvod na prebivalca v občini presega 80%
povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca v SR Sloveniji v zadnjem letu, ko je bil podatek uradno objavljen;
- solidarnostna sredstva predstavljajo do 5% njegovega
zagotovljenega programa.
17. člen
\
Solidarnostna sredstva prejmejo občinske skupnosti otroškega varstva, če izpolnjujejo še tele pogoje:
- da prevzemajo za uresničevanje zagotavljanja programa
najmanj enake obveznosti kot udeleženke, ki prispevajo solidarnostna sredstva;
- da programi, ki jih zagotavljajo s solidarnostnimi sredstvi, po normativih, standardih, cenah in zneskih družbenih
pomoči ne presegajo meril, dogovorjenih s tem sporazumom,
in drugih meril, dogovorjenih v Skupnosti otroškega varstva
Slovenije.
18. člen
Obseg sredstev, ki pomeni obveznost oziroma pravico do
solidarnosti, vsako leto določi skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije s finančnim načrtom na podlagi:
- poročil o izpolnitvi zagotovljenega programa, ki jih predložijo občinske skupnosti otroškega varstva obdobje januar—september minulega leta;
- doseženih osebnih dohodkov po občinah, ki jih predloži
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje za obdobje januar-september minulega leta;
- uresničevanja drugih pogojev, povezanih z uveljavljanjem zagotovljenega programa vzgoje in varstva predšolskih
otrok.
Obveznosti in pravice, izračunane na podlagi podatkov iz
prejšnjega odstavka tega člena, so dokončne.
III.
Program skupnih nalog družbenega varstva otrok v Skupnosti otroškega varstva Slovenije
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21. člen
Družbeno pomoč zavoljo poroda, nege in varstva otroka za
dobo 84 dni, in to praviloma 28 dni pred datumom predvidenega poroda in 56 dni po porodu, bomo zagotavljali iskalkam
zaposlitve, študentkam in učenkam v srednjem usmerjenem
izobraževanju, ki imajo stalno prebivališče na območju SR
Slovenije.
Upravičenkam, ki so navedene v prvem odstavku tega
člena, bomo zagotavljali družbeno pomoč v višini 50% povprečnega čistega osebnega dohodka vseh zaposlenih delavcev na območju SR Slovenije v minulem letu.

19. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo v obdobju
1986-1990 v Skupnosti otroškega varstva Slovenije uresničevali po načelu vzajemnosti program naslednjih skupnih
nalog:
1. Nadomestila osebnih dohodkov za zadržanost z dela
zavoljo poroda, nege in varstva otroka;
2. Družbeno pomoč pred otrokovim rojstvom in po njem
študentkam, iskalkam zaposlitve in učenkam v srednjem
usmerjenem izbraževanju, ki imajo stalno prebivališče na
območju SR Slovenije;
3. Porodno nadomestilo kmetici v enakem obsegu in za
enako dobo kot delavki, če bodo kmetje vzajemno združevali
sredstva za ta namen;
4. Pomoč pri opremi novorojenca:
Druge skupne naloge družbenega varstva otrok, ki so
pomembne za vso republiko.

22. člen
Pomoč pri opremi novorojenca bodo v obdobju 1986-1990
prejele 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 novorojenca, njegovo vsebino pa bomo postopoma obogatili za blizu
50%. Uvedena bo različica zavitka, da bodo roditelji lahko
izbirali po svojih potrebah oziroma željah.
23. člen
Udeleženci sporazuma bomo združevali sredstva tudi za
druge naloge, ki so skupnega pomena za vso republiko. Med
te naloge sodijo:
- pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti: razvojno 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
Italiji, in otrok pripadnikov italijanske narodnosti ter pripadnikov medžarske narodnosti na območjih, kjer živita ti narodnosti, ter otrok Romov;
- financiranje samoupravno dogovorjenih nalog, ki v svoji
vsebini vključujejo družbeno varstvo otrok (mladinska periodika, regresiranje skupinskih potovanj, mladinske delovne
akcije itd.);
- financiranje družbenih organizacij in društev, ki uresničujejo programe vzgojnovarstvene dejavnosti za predšolske
otroke;
- delo samoupravnih organov Skupnosti otroškega varstva Slovenije;
- dela in naloge strokovne službe na področju družbenega
varstva otrok na podlagi samoupravnega sporazuma o svobodni menjavi dela, ki sta ga sklenila Skupna strokovna
služba SIS zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Skupnost otroškega varstva Slovenije;
- druge naloge, pomembne za uresničevanje družbenega
varstva otrok v republiki.

20. člen
Nadomestila osebnega dohodka pri zadržanosti z dela
zavoljo poroda, nege in varstva otroka v času 365 dni, in to
praviloma 28 dni pred predvidenim datumom poroda in 337
po porodu, bomo zagotavljali:
- materi, ki ima status delavke, delovnega človeka ali združene kmetice:
- očetu ali drugemu delavcu, delovnemu človeku ali združenemu kmetu, 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, teže telesno ali
duševno prizadega otroka in za nego in varstvo nedonošenčka bomo zagotavljali nadomestilo osebnega dohodka do
15. meseca otrokove starosti, za nego in varstvo več hkrati
živorojenih otrok pa še dodatne 3 mesece za vsakega nadaljnjega otroka.
Za zadržanost z dela zavoljo poroda, nege in varstva otroka
znaša nadomestilo osebnega dohodka 100%. 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 osebnega 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 Slovenije.
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 organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti.
Če dogovor iz prejšnjega odstavka presega obseg dogovorjene pravice po tem sporazumu, zagotovi dodatna sredstva
organizacija združenega dela oziroma delovna skupnost.

Naloge oziroma programi
I. VARSTVO MATERE IN NOVOROJENCA
1. Nadomestila OD delavke
2. Nadomestilo OD združenje kmetic
3. Nadomestilo OD - Kmetic
4. Zagotovitev socialne varnosti študentkam, iskalkam
zaposlitve in učenkam v srednjem
usmerjenem izobraževanju
5. Pomoč pri opremi (zavitek)
Skupaj (1-5)
Stopnja realne rasti
II. DRUGE NALOGE SKUPNEGA PROGRAMA
1. Pospeševanje razvoja vzgojno-varstvene dejavnosti
2. Raziskovalno iz razvojno delo na področju
družbenega varstva otrok
3. Vzgojnovarstvena dejavnost družbenih organizacij
in društev

24. člen
Za uresničitev programa skupnih nalog iz 19. do 23. člena
tega sporazuma bomo v letih 1986-1990 udeleženci združili
naslednja sredstva:
- v cenah 1985
- v milijonih dinarjev
1985'

1986

1987

1988

1989

1990

Skupaj
1986-90

6,434,0 10.464,2 10.673,5 10.887,0 11.104,7 11.326,8 54.456,2
66,0
68.6
71,4
67,3
70.0
350,
72,8
21.7
21,3
22.1
22,6
110,7
23,0
260,5
6.760,5

156.0
165,6
159,3
812,3
162,5
168,9
324.1
368,0
417,5
474,0
538,0 2.121,6
1.032,9 11.291,1 11.559,1 11.838,3 12.129,5 57.850,9
63,2
2,4
2,4
2,4
12,4
2,3

164,7

173,3

178,0

183,4

188,1

891,5

12,5

13,1

13,4

13,6

13,7

14,1

67,9

4,5

4,7

4,7

4,8

4,8

'5,0

24,0

4. Druge dogovorjene naloge (mladinski periodični tisk,
75,3
77,3
79,2
81,3
83,2
85,3
406,3
mladinska potovanja, mladinske delovne akcije itd.)
5. Delo samoupravnih organov Skupnosti otroškega
28,2
28,9
29,8
30,4
31,1
148,4
27,5
varstva Slovenije in strokovne službe
3,1
3,3
3,2
3,3
3,5
16,4
3,1
6. Druge dogovorjene naloge
287,6
295J
302,8
310,7
318,8
327,1
1.554,5
Skupaj (1-6)
7.048,1 11.328,0 11.593,9 11.869,8 12.157,1 12.456,6 59,405,4
Vsa sredstva skupnega programa
1) v znesku za Isto 1985 j« prikazan porodniški doputt po tadanji ureditvi
25. člen
IV.
Sredstva za uresničevanje programa skupnih nalog bodo
Nadzor nad uresničevanjem sporazumov
zagotavljali delavci v združenem delu, delovni ljudje, ki samo30. člen
stojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom in delovnimi
sredstvi, ki so last občanov, delovni ljudje, ki z osebnim delom
Udeleženci sporazuma bomo v mejah svojih pravic in
samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in delavci, ki so v
obveznosti spremljali uresničevanje vseh medsebojnih pravic,
delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi
obveznosti in odgovornosti, kijih sprejemamo s sklenitvijo
nosilci samostojnega osebnega dela s prispevkom iz osebtega sporazuma. Pri tem pooblaščamo Skupnost otroškega
nega dohodka na podlagi osebnega dohodka po načelu
varstva Slovenije in njene samoupravne organe, da rednodelovnega mesta.
spremljajo uresničevanje sporazuma in o tem obveščajo udeležence. Če skupščina ugotovi, da sprejetih obveznosti po
26. člen
tem sporazumu ne more uresničiti, obvesti o tem udeležence,
Skupnost socialnega varstva Slovenije in Skupščino SR SloUdeleženci sporazuma bomo združevali sredstva za skupni
veni e
program v SR Sloveniji in 24. člena tega sporazuma v skladu s
i "
31. člen
planskimi dokumenti Skupnosti otroškega varstva Slovenije
Če skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije ugoin občinskih skupnosti otroškega varstva. Sredstva za ta protovi, da sredstva presegajo vrednost dogovorjenih progragram planira v svojih letnih finančnih načrtih Skupnosti otromov, za presežek sredstev zmanjša prispevno stopnjo. Zmanjškega varstva Slovenije,
njena skupščina pa vsako leto določi
2
šana prispevna stopnja zavoljo presežka sredstev velja za
prispevno stopnjo.
naslednje mesece tekočega leta oziroma za naslednje leto.
V občinskih skupnostih otroškega varstva bomo dogovorČe skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije ugojene skupne naloge, opredeljene v tem sporazumu, in
tovi, da združena sredstva ne zagotavljajo uresničevanja sprepotrebni obseg sredstev za njihovo uresničevanje vnesli v
jetnega skupnega programa v dogovorjenem obsegu ali če
svoje petletne in letne planske akte ter zagotovili njihovo
vseh oziroma nekaterih nalog ni mogoče uresničiti v predviuresničevanje.
denem obsegu in dinamiki, bo povečala prispevno stopnjo.
Sredstva, ki jih občinske skupnosti otroškega varstva zdruČe ne bi bilo mogoče pvoečati prispevne stopnje oziroma
žujejo v Skupnosti otroškega varstva Slovenije se planirajo
preprečiti motenj pri uresničevanju programa, skupščina
posebej in se ne upoštevajo v omejitvah rasti sredstev za
Skupnosti otroškega varstva Slovenije o tem obvesti udeleprograme občinskih skupnosti otroškega varstva.
žence sporazuma in predlaga uvedbo postopka za spremembo tega sporazuma.
27. člen
32. člen
Občinske skupnosti otroškega varstva soglašamo, da bomo
Nadzor nad uresničevanjem tega sporazuma opravlja odbor
v svojih planskih aktih določile, da Služba družbenega knjigoza samoupravno delavsko kontrolo Skupnosti otroškega varvodstva v SR Sloveniji sproti prazni v breme vplačilnih račustva Slovenije na podlagi statuta Skupnosti otroškega varstva
nov občinskih skupnosti otroškega varstva in prenaša na
Slovenije.
račun Skupnosti otroškega varstva Slovenije ustrezen delež
Pri nadzoru iz prvega odstavka tega člena je potrebno še
sredstev, zbranih s prispevkom iz osebnega dohodka, za
posebej ugotavljati ali se solidarnostna sredstva uporabljajo v
program skupnih nalog družbenega varstva otrok v SR Sloveskladu z določili tega sporazuma.
niji v skladu z določbami 24. in 25. člena tega sporazuma ter
za program solidarnosti v skladu s 15. členom tega sporaV.
zuma.
Prehodne in končne določbe
28. člen
33. člen
Če Skupnost otroškega varstva Slovenije ugotovi, da vplaObveznosti in pravice solidarnostnih sredstev za uresničečila presegajo vrednost dogovorjenega programa solidarnosti
vanje zagotovljenega programa družbenega varstva otrok v
iz 15. člena tega sporazuma, preneha obveznost udeležencev
letu 1985, izračunane na podlagi poročil o izpolnitvi zagotovdo vplačevanja prispevkov za tekoče leto oziroma se obvezljenega programa za leto 1985, se štejejo kot dokončne.
nost zmanjša.
Če Skupnost otroškega varstva Slovenije ugotovi, da z
34. člen
združevanjem solidarnostnih sredstev ni bil dosežen obseg
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko predsedstvo
sredstev, ki bi zagotovil uresničevanje programa iz 15. člena
skupščine Skupnosti otroškega varstva Slovenije ugotovi, da
tega sporazuma, poveča obveznost do združevanja sredstev.
so ga sprejele vse občinske skupnosti otroškega varstva in
Skupnost otroškega varstva Slovenije.
29. člen
Zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v
35. člen
cenah iz leta 1985. Preračun vrednosti v tekoče cene bomo
opravili vsako leto takole:
Ta samoupravni sporazum se uporablja od 1. 1. 1986. leta.
- zneske iz 12. člena tega sporazuma za družbene pomoči
36. člen
in zneske iz 24. člena za nadomestilo za porodniški dopust
bomo valorizirali skladno z rastjo poprečnih nominalnih osebTa
samoupravni
sporazum
se objavi v Uradnem listu SR
nih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji v minulem letu;
Slovenije.
- zneske iz 12. člena za program vzgoje in varstva predšolDoločbe 20. in 21. člena se uporabljajo za vse upravičence
skih otrok in zneske iz 24. člena za program skupnih nalog,
od istega datuma dalje.3
izvzemši sredstva za porodniški dopust, bomo preračunali v
skladu z določili dogovora o temeljih družbenega plana SR
3 12. februarja 1986. leta je Skupičlna SR Slovenije sprejela zakon o sprememSlovenije v letih 1986-1990.
bah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih, ki je dne 14. 2. 1986. leta
objavljen v Uradnem listu SRS, štev. 4/86 In začne veljati z dnem objave v
2
Poprečna prispevna stopnja za leto 1988 bo znašala 1,28%.
Uradnem listu SR Slovenije.
poročevalec
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SAMOUPRAVNI
o

usklajevanju

SPORAZUM

planov Skupnosti

socialnega varstva v SR Sloveniji
obdobje

za

1986-1990

Na podlagi 37. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS,
štev. 1/80) in 30. člena zakona o socialnem skrbstvu (Uradni
list SRS, št. 35/79) sklenemo delavci, drugi delovni ljudje in
občani, samoupravno organizirani v občinskih skupnostih
socialnega skrbstva v SR Sloveniji

- merila združevanja in prejemanja solidarnostnih sredstev ter medsebojne odnose pri obveznostih in pravicah do
solidarnosti;
- obseg solidarnostnih sredstev;
- druge medsebojne pravice in obveznosti pri uresničevanju dogovorjenih nalog.

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O USKLAJEVANJU PLANOV
SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA
V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE
1986-1990

6. člen
Udeleženci sporazuma bomo v obdobju 1986-1990 na podlagi določil samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic zagotavljali po načelu medsebojne solidarnosti upravičenim občanom na območju SR Slovenije
naslednje vrste pomoči;
- denarna pomoč kot edini vir preživljanja;
- denarna pomoč kot dopolnilni vir preživljanja;
- plačila oziroma doplačila oskrbnih stroškov oskrbovancem v splošnih in posebnih socialnih zavodih do višine edinega oziroma dopolnilnega vira preživljanja.

1. člen
S tem samoupravnim sporazumom določamo delavci, drugi
delovni ljudje in občani, samoupravno organizirani v občinskih skupnostih socialnega skrbstva (v nadaljevanju udeleženci sporazuma), uresničevanje nalog s področja socialnega
skrbstva v obdobju 1986-1990. S tem sporazumom obenem
usklajujemo občinske skupnosti socialnega skrbstva in Skupnost socialnega skrbstva Slovenije srednjeročne planske
dokumente, ki temeljijo na skupno dogovorjenih ciljih, usmeritvah in osnovah.
2. člen
Udeleženci sporazuma bodo dogovorjene naloge, določene
v tem samoupravnem sporazumu uresničevali tako, da jih
bomo vključili v srednjeročne plane dokumentov občinskih
skupnosti socialnega skrbstva za obdobje 1986-1990.
3. člen
V občinskih skupnostih socialnega skrbstva bomo uporabniki in izvajalci sklenili petletne samoupravne sporazume o
svobodni menjave dela za obdobje 1986-1990 ter v njih
določili pravice, obveznosti in odgovornosti pri opravljanju
storitev oziroma pri uresničevanju programov storitev. Pri
vrednotenju storitev in programov storitev bomo upoštevali
določila zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela in
zakona o socialnem skrbstvu ter uveljavljene normative in
standarde. Izboljšali bomo družbenoekonomski položaj
delavcev v izvajalskih organizacijah socialnega skrbstva ter
njihove osebne dohodke najpozneje do konca let 1987 izenačili z osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu.
4. člen
Uporabniki bomo v sedežnih občinskih skupnostih socialnega skrbstva sklenili petletne samoupravne sporazume o
svobodni rpenjavi dela z izvajalci, ki opravljajo storitve za
uporabnike z območja celotne SR Slovenije. Pred sklenitvijo
teh samoupravnih sporazumov bomo v Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije uskladili razvoj dejavnosti v delovnem in
finančnem načrtu izvajalskih organizacij skupnega pomena
za vso republiko.
5. člen
Na podlagi skupno dogovorjenih osnov in usmeritev udeležencev s tem samoupravnim sporazumom zlasti usklajujemo:
- vsebino in obseg zagotovljenega in skupnega programa:
- osnove in merila za združevanje sredstev za izvedbo
vseh programov;
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7. člen
Obseg sredstev za zagotovljeni program SR Slovenije
(Tabela 1).
V letih 1986
v mio din
Skupaj
Naloge
1986 1987 1988 1989 1990 86-90
Denarne pomoči 431 418 406 393 381
2.029
kot edini vir preživljanja
Denarne pomoči 494 509 524 540 556
2.623
kot dopolnilni vir
preživljanja
Plačila oskrbnih 437 450 464 478 492
2.321
stroškov v socialnem zavodu
Doplačila oskrb- 331 348 365 383 402
1.829
nih stroškov v
socialnem zavodu
SKUPAJ
1.693 1.725 1.759 1.794 1.831
8.802
8. člen
Za izvedbo zagotovljenega programa socialnega skrbstva
bomo združevali sredstva delavci in drugi delovni ljudje na
območju SR Slovenije po enotni povprečni prispevni stopnji
iz bruto osebnega dohodka po domicilnem načelu.
9. člen
Za uresničevanje zagotovljenega programa iz 7. člena tega
sporazuma združujejo občinske skupnosti socialnega skrbstva pri Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije solidarnostna sredstva.
Solidarnostna sredstva bodo prejemale občinske skupnosti
socialnega skrbstva, ki po enotni povprečni prispevni stopnji
za zagotovljeni program ne bodo združile dovolj sredstev za
uresničitev zagotovljenega programa v občini.
Občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki so upravičene
do solidarnostnih sredstev, bodo ta sredstva na podlagi
devetmesečnih podatkov preteklega leta prejemale v višini
razlike med sredstvi, ki jih združijo po enotni povprečni prispevni stopnji za zagotovljeni program, in sredstvi, ki jih
potrebujejo za uresničitev zagotovljenega programa.
poročevalec

10. člen
Solidarnostna sredstva oblikujejo vse občinske skupnosti
Sbciainega skrbstva v SR Sloveniji po enotni povprečni
Prispevni stopnji od bruto osebnih dohodkov po domicilnem
načelu. Ta sredstva sproti združujejo v Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije.
V solidarnostna sredstva po prvem odstavku tega člena
Se dodatno vračunajo tudi prispevki prejemnic solidarnosti,
v vrednost zagotovljenega programa v občini pa tudi prispevek za solidarnost v republiki. (Tabela 2).
Sredstva solidarnosti bodo v letih 1986—1990
1986
293

1987
300

1988
304

1989
310

(v mio din):
Skupaj
19901986-1990
1.524
317

11. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega sporazuma ni upravičena do sredstev solidarnosti občinska skupnost socialnega skrbstva, če:
- družbeni porizvod na prebivalca v očini presega 80%
povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca v SR Sloveniji v zadnjem letu, ko je bil podatek uradno objavljen;
- solidarnostna sredstva predstavljajo do 5% njenega
zagotovljenega programa.
12. člen
Sredstva solidarnosti prejmejo občinske skupnosti socialnega skrbstva, če izpolnjujejo še tele pogoje:
- da prevzemajo za uresničevanje zagotovljenega programa najmanj enake obveznosti kot skupnosti, ki prispevajo
solidarnostna sredstva;
- da programi, ki jih zagotavljajo s solidarnostnimi sredstvi, kar zadeva zneske denarnih pomoči in plačila oziroma
doplačila oskrbnih stroškov v splošnem in posebnem socialnem zavodu, ne presegajo meril dogovorjenih s tem sporazumom in drugih dogovorjenih meril v Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije.
13. člen
Obseg sredstev, ki pomeni obveznosti in pravice do solidarnosti, za vsako leto planskega obdobja določi skupščina
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije s finančnim načrtom
skupnosti. Če bi prišlo do izredne valorizacije materialnih
pravic zagotovljenega programa, bo skupščina Skupnosti
socialnega skrbstva Slovenije skladno s samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic s spremembo finančnega načrta določila nov obseg solidarnostnih
sredstev.
Tako določen obseg solidarnostnih sredstev predstavlja
dokončni znesek obveznosti oziroma pravice.
14. člen
Delavci, drugi delovni ljudje in občani bomo v Skupnosti
socialnega skrbstva Slovenije v obdobju 1986-1990 po
načelu vzajemnosti in na podlagi zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb uresničevali 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.
15. člen
Za uresničevanje nalog iz 14. člena tega sporazuma bomo
poročevalec

udeleženci v obdobju 1986-1990 združili potrebna sredstva
takole
(Tabela 3):
(v mio din)
skupaj
Naloge
1986 1987 1988 1989 1990 86-90
Nadomestilo za 564 569 574 579 589
2.871
invalidnost
20-odstotni do51
51
51
51
53
257
datek za tujo nego in pomoč
10-odstotni do22
24
22
22
22
112
datek za tujo nego in pomoč
24
24
24
Dodatek za tujo
22
22
116
nego in pomoč
po merilih socialnega skrbstva
Dodatek - razli68
70"
73
73
74
358
ka med prejemki
SPIZ in nadomestilom
Skupaj
727 734 744 749 760
3.714
16. člen
Sredstva za uresničevanje nalog iz 15. člena tega sporazuma bodo zagotavljali delavci v združenem delu in drugi
delovni ljudje s prispevkom iz bruto osebnega dohodka po
domicilnem načelu.
17. člen
Delavci, drugi delovni ljudje bomo v obdobju 1986-1990 v
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije uresničevali po
načelu vzajemnosti tudi program naslednjih skupnih naloq
(tabela 4):
(v mio din)
Skupaj
Naloga
19862 1987 1988 1989 1990 86-90
1. Zagotavljanje
sredstev za financiranje oskrbe oseb z neznanim
prebivališčem
2. Sofinanciranje
programov
Romov
3. Financiranje
prevozov slepih
in
njihovih
spremljevalcev
4. Sofinanciranje
mladinskih sprejemališč
5. Raziskovalne
naloge skupnega pomena za
socialno skrbstvo
6. Plačila storitev, ki jih opravljajo družbene
organizacije in
društva
7. Sofinanciranje
mladinskih delovnih akcij

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

15,2

6,1

6,2

6,4

6,5

6,6

31,8

12,0

12,4

12,8

13,3

13,7

64,2

2,0

2,0

2,1

2,1

2,2

10,4

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

9,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

1
Za leto 1986 je predvidena enotna prispevna stopnja 0,046% od bruto osebnih
dohodkov po domicilnem načelu.
Solidarnostna sredstva bodo v letu 1987 v primerjavi z letom 1986 realno večja
za 2,4%, v letu 1988 za 3,7%, v letu 1989 5,8% in v letu 1990 za 8,2%. Temu
ustrezno
bo v posameznem letu prilagojena tudi enotna prispevna stopnja.
3
Za leto 1986 je predvidena enotna prispevna stopnja 0,097% od bruto osebnih
dohodkov po domicilnem načelu. Sredstva za uresničevanje nalog iz 15. čiena
bodo v letu 1987 v primerjavi z letom 1986 realno večja za 1,0% v letu 1988 za
2,3%, v letu 1989 za 3,0% in v letu 1990 za 4,5%. Temu ustrezno bo v posameznem
letu prilagojena tudi enotna prispevna stopnja.
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8.
Publikacije
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
Naš delavec in
Naža žena
9. Delo Skupno- 3,4 3,4
3,5 3,6 3,6
sti
socialnega
varstva Slovenije
10. Storitve Za- 7,5 7,5
7,6 7,7 7,7
voda za zdravstveno in socialno varstvo
11. Storitve Za- 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
voda za rehabilitacijo invalidov
12. Sredstva za
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
nepredvidene
naloge
13. Delo samou- 4,8 4,8
4,9 4,9 5,0
pravnih organov
Skupnosti socialnega skrbstva
Slovenije
14. Delo stro- 17,9 18,0 18,4 18,8 19,0
kovne službe SIS
zdravstva in socialnega varstva
Skupaj
65,4 66,(3 67^5 69,2 702

6,6

21. 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 sredstev, zbranih s prispevkom po prispevni stopnji iz osebnega
dohodka v skladu z določbo 10., 16. in 18. člena teqa sporazuma.

17,5
38,0

3
Za leto 1986 je predvidena enotna prispevna stopnja 0,01%
od bruto osebnih dohodkov po domicilnem načelu.
®'e(istva za uresničevanje skupnega programa bodo v letu
1987 v primerjavi z letom 1986 realno večja za 0,9%, v letu
1988 za 3,2%, v letu 1989 za 5,8% in v letu 1990 za 7,3%. Temu
ustrezno bo v posameznem letu prilagojena tudi enotna prispevna stopnja.

3,7
5,4
24,4

22. člen
Če Skupnost socialnega skrbstva Slovenije ugotovi, da
vplačila dosegajo vrednost dogovorjenega programa iz 10.,
15. in 17. člena tega sporazuma, preneha obveznost udeležencev sporazuma do vplačevanja prispevkov za tekoče leto
ali jaa se zmanjša.
Ce Skupnost socialnega skrbstva Slovenije ugotovi, da z
združevanjem sredstev ni bil dosežen obseg sredstev, ki bi
zagotovil uresničitev programov iz 10., 15. in 17. člena tega
sporazuma, poveča prispevno stopnjo.

92,1

338,3

iHaii
18. člen
iq m
Sredstva za uresničevanje programa skupnih nalog bomo
združevali delavci in drugi delovni ljudje v občinskih skupnostih socialnega skrbstva po enotni povprečni
stopnji iz osebnega dohodka po domicilnem načelu3.

23. člen
Enotne prispevne stopnje iz 8., 10. in 18. člena tega sporazuma bo za vsako leto srednjeročnega obdobja s finančnim
načrtom določila skupščina Skupnosti socialnega skrbstva
Slovenije.
Skupščina Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije bo za
vako leto srednjeročnega obdobja po kriterijih tega sporazuma s finačnim načrtom določila občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki so upravičene do sredstev solidarnosti.

19. 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 spremljajo uresničevanje sporazuma in o svojih ugotovitvah obveščajo udeležence.
Ce bomo udeleženci ugotovili, da sprejetih obveznosti ne
moremo uresničiti, bomo sprejeli ukrepe za odpravo motenj
oziroma dali pobudo udeležencem, da žačnejo postopek za
spremembo tega sporazuma.

24. člen
Obveznosti in pravice do solidarnostnih sredstev, ugotovljene z delovnim in finančnim načrtom Skupnosti socialnega
skrbstva Slovenije za leto 1985 in njegovo spremembo, so
dokončne.
25. 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.

20. člen
Zneski v tem samoupravnem sporazumu so navedeni v
cenah iz leta 1985. Udeleženci bomo vsako leto planskega
obdobja takole opravili preračun vrednosti programov v
tekoče cene:
- ženske iz 7. in 15. 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 ŠR
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.
mšrtv
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26. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta samoupravni sporazum,
preneha veljati samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985
(Uradni list SRS, štev. 6/81).
27. člen
Ta samoupravni sporazum začne veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1986
leta dalje.

I vo
poročevalec

SAMOUPRAVNI
o socialni
obdobju

SPORAZUM

varnosti

v SR Sloveniji

1986-1990

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) sklenemo občinske skupnosti socialnega varstva, Skupnost socialnega skrbstva
Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Zveza
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Zdravstvena skupnost
Slovenije in Izobraževalna skupnost Slovenije in Skupnost
socialnega varstva Slovenije
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O SOCIALNI VARNOSTI V SLOVENIJI
V OBDOBJU 1986 do 1990
1. člen
Udeleženke s tem sporazumom določajo skupna izhodišča
za zagotavljanje socialne varnosti ter za usklajevanje programov s področja socialnega varstva v obdobju 1986-1990.
Udeleženke sporazuma bodo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije:
- usklajevale socialnovarstvene programe, ki so skupnega
pomena za vse delavce, druge delovne ljudi in občane v SRS
ter usklajevale osnove in merila za njihovo uresničevanje:
- določale prednostne naloge socialnega varstva;
- sprejemale skupna izhodišča za uresničevanje solidarnosti na posameznih področjih.
Skupnosti bodo s svojimi programi prispevale k izboljšanju
pogojev za višjo kvaliteto življenja in dela človeka ter soustvarjale pogoje za zdrav telesni in duševni razvoj ter enake
možnosti pri izobraževanju in usposabljanju otrok in mladine.
I. Skupna izhodišča
2. člen
Vsak občan je po svojih možnostih odgovoren za lastno
zdravje in za lastno socialno varnost v smislu samozaščite
pred zdravju škodljivimi vplivi in pred dejanji, ki lahko ogrožajo socialno varnost posameznika in družine.
Socialno varnost si delavci, delovni ljudje in občani zagotavljajo predvsem z lastnim delom in s solidarnostjo v organizaciji združenega dela. Kadar pa to iz objektivnih razlogov ni
mogoče, pa s solidarnostjo v samoupravnih interesnih skupnostih na podalgi meril samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic.
Razvoj socialne varnosti in varstva ter programe načrtujejo,
določajo in usklajujejo delavci in drugi delovni ljudje ter
občani v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih
in v samoupravnih interesnih skupnostih ter drugih organizacijah in skupnostih.
Progame s področja socialnega varstva uresničujejo organizacije, ki opravljajo storitve na tem področju, društva ter
občani s prostovoljnim delom.
3. člen
Delavci v organizacijah združenega dela načrtujejo in skrbijo za tak razvoj ter organiziranost dela in proizvodnje, da z
delom zagotavljajo sebi in svojim družinam ustrezno socialno
varnost in večjo kvaliteto življenja. Motiviranost za produktivno delo omogočajo z razvijanjem in z doslednim uresničevanjem delitve dohodkov po delu in po rezultatih dela ter z
naslednjimi ukrepi:
- z ustvarjanjem možnosti za vključevanje mladih v delo in
za njihovo zaposlovanje po končanem šolanju;
poročevalec

v

- z določanjem optimalne razporeditve delovnega časa;
- z dopolnilnim izobraževanjem ob delu za delo, ki ga
opravljajo in izobraževanjem za pridobitev višje stopnje izobrazbe:
- s humanizacijo delovnega okolja in s skrbjo za varstvo
okolja: s preventivnimi ukrepi, ki bodo omejevali ali odpravljali vzroke za zmanjševanje delovne sposobnosti z voljo
bolezni in nesreč pri delu, ter z zdravstvenim varstvom delavcev:
- z urejanjem delovnih mest za invalide, z razporejanjem
invalidov na druga primerna delovna mesta, usposabljanjem
invalidov, urejanjem delovnega okolja, v katerem invalidi
delajo, s sodelovanjem v postopkih ugotavljanja invalidnosti
ter z drugimi oblikami pomoči, ki jih potrebujejo invalidi;
- z urejanjem družbenega standarda delavcev, zlasti pa z
reševanjem stanovanjskih potreb, z zagotavljanjem prehrane
med delom, urejanjem prevozov na delo in z dela, organiziranjem letovanja delavcev, s sodelovanjem pri urejanju varstva
otrok delavcev;
- z ugotavljanjem socialnega in materialnega položaja
delavcev in z dajanjem mnenj ter predlogov za dodelitev
socialnovarstvenih pomoči družinam oziroma otrokom delavcev:
- s skrbjo za humane medsebojne odnose med delavci;
- z reševanjem individualnih problemov delavcev in njihovih družinskih članov (alkoholizem, druge oblike zasvojenosti
in drugo).
4. člen
V krajevni skupnosti bodo delovni ljudje in občani v sodelovanju z delovnimi ljudmi, organiziranimi v drugih temeljnih
samoupravnih organizacijah, skupnostih in društvih usklajevali in odločali o skupnih interesih ter o solidarnostnem
zadovoljevanju osebnih in skupnih potreb.
V krajevnih skupnostih bodo delovni ljudje in občani usklajevali in ustvarjali pogoje za kvalitetnejše življenje in socialno
varnost zlasti:
- z ugotavljanjem in zadovoljevanjem posebnih potreb
krajanov glede na njihovo starostno strukturo, 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 uresničevanju 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 podatkov o stvarnem socialnem in materialnem položaju prosilcev za različne vrste socialnovarstvenih
pravic in pomoči ter s posredovanjem mnenj centrom za
socialno 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 vzgojnoizobraževalne, kulturne in telesnokulturne programe:
- z ugotavljanjem stanja in s predlaganjem ukrepov za
urejanje perečih vprašanj v sodelovanju z ustreznimi izvajalskimi in drugimi organizacijami, ki zadevajo alkoholizem,
kazniva dejanja, mladoletno prestopništvo, delomrzništvo in
različne oblike zasvojenosti.
5. člen
Samoupravne interesne skupnosti - podpisnice tega sporazuma bodo soustvarjale pogoje za ohranitev in nadaljnji
dvig življenjske ravni delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov.
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V skupnostih bodo delavci, delovni ljudje in občani kot
uporabniki usklajevali z izvajalci programov s področja socialne varnosti programe socialne varnosti in varstva, na temelju naslednjih skupnih izhodišč:
- obseg programov in socialnovarstvenih pravic bo usklajen z ekonomskim razvojem in z rastjo produktivnosti dela;
- posebna pozornost bo veljala ukrepom za aktivno demografsko politiko in izboljševanje pogojev za življenje, vzgojo in
izobraževanje otrok in mladine;
- socialnovarstvene pomoči bodo dodeljene predvsem v
funkcionalni obliki in valorizirane v obsegu in po enotnih
osnovah, merilih in postopkih, ki jih določa samoupravni
sporazum o uresničevanju socialnovarstvenih pravic.
Samoupravne interesne skupnosti, ki s svojimi programi
sodelujejo v usklajevalnih postopkih v skupnosti socialnega
varstva, bodo med seboj aktivneje sodelovale na strokovni in
samoupravni ravni in tako omogočile dosledno in racionalno
oblikovanje in uresničevanje ukrepov socialnega varstva.
Aktivneje bodo sodelovale tudi z izvajalci, zlasti s centri za
socialno delo.
Programi investicij v objekte ne bodo presegli realnega
obsega investicij, doseženega v obdobju 1981-1985. Programe investicij bodo skupnosti najprej uskladile v skupnostih socialnega varstva, investiranje pa se ne more začeti,
dokler ne bodo v planih in programih samoupravnih interesnih skupnosti, drugih organizacij in skupnosti zagotovljena
sredstva za izvedbo programa v novem objektu.
6. člen
oit.
Zagotovljeni programi bodo temeljili na vsebini, opredeljeni
z zakoni ter v obsegu in vrednosti na podlagi minimalnih
elementov, dogovorjenih v posameznih skupnostih, usklajenih pa 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 uresničevanju socialnovarstvenih pravic,
- gospodarska moč združenega dela v občini;
- enotna povprečna prispevna stopnja za programe na
posameznih področjih na podlagi ocene vrednosti zagotovljenega programa in mase bruto osebnih dohodov v Sloveniji.
Za solidarnost bodo praviloma prispevale sredstva občine,
kjer po enakih merilih združijo več sredstev, kot jih potrebujejo za dogovorjeni obseg zagotavljenega programa, sredstva
solidarnosti pa bodo praviloma prejemale občine, ki po enotnih merilih ne združijo dovolj sredstev za svoj zagotovljeni
program.
7. člen
Izvajalske organizacije (centri za socialno delo, socialni
zavodi, vzgojnovarstvene in druge organizacije) bodo pri planiranju in pri delu zagotavljale in uresničevale ukrepe za:
- večjo kvaliteto storitev v okviru sredstev, ki so na voljo,
- prilagajanje storitev potrebam delavcev, delovnih ljudi in
občanov,
- kvalitetnejšo kadrovsko strukturo,
- racionalnejšo izrabo zmogljivosti in združevanja dela in
sredstev.
V uresničevanje programov s področja socialnega varstva
se bodo vljučevala društva in občani s prostovoljnim delom.
Izvajalske organizacije s posameznih področij bodo tesno
sodelovale med seboj, predvsem pa s centrom za socialno
delo, da bi tako zagotovile enostavnejšo uresničevanje dogovorjene socialne politike.
Samoupravne interesne skupnosti bodo v začetku novega
srednjeročnega obdobja postopno vračunavale v ceno storitev usklajevanje ravni osebnih dohodkov izvajalcev z ravnijo
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu.
8. člen
Podpisnice bodo spodbujale in zagotavljale skladen razvoj
strokovnega, svetovalnega in znanstveno-raziskovalnega dela
na področju socialnega varstva ter uvajale spoznanja znanstveno-raziskovalnega dela v prakso.
Program skupnih raziskovalnih nalog bodo usklajevale v
Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
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9. člen
Pri uresničevanju socialnovarstvenih programov bodo podpisnice 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 samoupravnim sporazumom, so sestavni del samoupravnih sporazumov
o temeljih planov za obdobje 1986-1990 podpisnic tega sporazuma.
II. Vsebina in obseg programov ter elementi za
usklajevanje na področju socialnega varstva
1. 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 varstva otrok uresničevale zlasti naslednje cilje:
- ustvarjanje boljših možnosti za varstvo nosečnosti,
materinstva, nego in varstvo otrok ob rojstvu in po njem,
- zagotovitev kakovostne družbene vzgoje vsem predšolskim 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:
- družbene pomoči otrokom skladno z določili samoupravnega sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih
pravic;
- vzgojni program, ki obsega pripravo otrok na osnovno
šolo - malo šolo v obsegu 180 ur v letu 1986, v vsakem
naslednjem letu pa se bo ta obseg postopoma povečeval tako,
da bi 1990. leta dosegli 420-urni program;
- vzgojo in varstvo predšolskim otrokom z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju.
2. Po načelu vzajemnosti bodo skupnosti otroškega varstva
uresničevale predvsem:
- nadomestilo osebnih dohodkov za odsotnost z dela
zavoljo poroda, nege in varstva otroka;
- nadomestilo kmeticam zavoljo poroda, nege in varstva
otroka v enakem obsegu in za enako dobo kot delavcem,
drugim delovnim ljudem in združenim kmetom, če bodo
kmetje vzajemno združevali sredstva za ta namen;
- pomoč pri opremi novorojenca.
14. člen
Za varstvo materinstva ter nego in varstvo otrok ob rojstvu
in po njem bodo skupnosti otroškega varstva zagotavljale
- nadomestilo osebnega dohodka za 365 dni. Nadomestilo
bo 100% za 246 dni, za preostalih 119 dni pa bo določeno po
uveljavitvi pravice v skladu z materialnimi možnostmi združenega dela, vendar najmanj v višini 75% nadomestila. Skupščina SRS bo z določitvijo spremembe zakona o delovnih
razmerjih, ki ureja pravico do odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta, določila tudi rok uveljavitve te pravice.
Ce starši ne izrabijo vseh dni porodniškega dopusta, sprejmejo skupnost oroškega varstva in organizacije združenega
dela dodatne ukrepe za olajšanje oziroma omogočanje varstva otroka.
Upravičenec in organizacija združenega dela se lahko
dogovorita za najprimernejšo obliko izrabe pravice do porodniškega dopusta in o osebi, ki bo to pravico uveljavila;
- nadomestilo osebnega dohodka po enakih merilih do 15.
meseca otrokove starosti za upravičenca, ki neguje in varuje ..
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dvojčka, teže telesno in duševno prizadetega otroka ali nedonošenčka, za nego in varstvo več hkrati živorojenih otrok pa
še dodatno 3 mesece za vsakega nadaljnjega otroka;
- družbeno pomoč ob porodu ter za nego in varstvo
otroka iskalkam zaposlitve, študentkam in učenkam v srednjem usmerjenem izobraževanju, ki imajo stalno prebivališče
v SR Sloveniji, za dobo 84 dni v višini 50% povprečnega
čistega osebnega dohodka vseh zaposlenih delavcev na
območju SR Slovenije v minulem letu.
15. člen
Občinske skupnosti otroškega varstva in vzgojnovarstvene
organizacije bodo zagotavljale vzgojo in varstvo predšolskih
otrok. Do konca srednjeročnega obdobja bodo vključevale v
različne organizacijske oblike vzgojnih programov vse predšolske otroke, stare več kot 3 leta. Prispevek staršev za stroške oskrbe (varstvo in prehrano) otroka v vzgojnovarstveni
organizaciji bodo določale skladno s samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic.
16. člen
Občinske skupnosti socialnega skrbstva bodo zagotavljale
in skrbele za izboljševanje družbenega varstva otrokom in
mladostnikom, ki so zavoljo različnih vzrokov prikrajšani za
normalno družinsko življenje, ustrezno obliko pomoči pa
bodo nudile tudi drugim, ki so zaradi osebnih težav težko
vključujejo v okolje in delo.
17. člen
Izobraževalne skupnosti in vzgojno-izobraževalne organizacije bodo spremljale vzgojnoizobraževalne delo učencev
ter odkrivale in preprečevale tiste pogoje, ki negativno vplivajo na učni uspeh otrok.
Sole bodo:
- zagotavljale vzgojno pomoč osebnostno in vzgojno
zanemarjenim otrokom in otrokom, ki živijo v neurejenih
družinskih razmerah;
- sodelovale pri poklicnem usmerjanju učencev ter nudile
pomoč pri iskanju štipendije;
- organizirale šolsko varstvo in prehrano ter sodelovale pri
organiziranju letovanja otrok;
- izpopolnjevale sistem izvenšolskih aktivnosti tako, da se
bodo lahko otroci vključevali v tiste dejavnosti, za katere
imajo posebna nagnenja in sposobnosti;
- predlagale bodo dodelitev socialnovarstvenih pomoči
otrokom, ki živijo v slabih materialnih in socialnih razmerah.
18. člen
Občinske skupnosti socialnega varstva in občinske izobraževalne skupnosti ter republiške skupnosti podpisnice bodo
pripravile program uvajanja organizirane prehrane za vse
šole, tako da bodo do konca srednjeročnega obdobja imeli vsi
učenci v osnovnem in usmerjenem izobraževanju organizirano prehrano.
V ta namen se bodo izobraževalne skupnosti in šole povezovale z vzgojnovarstvenimi organizacijami, domovi učencev,
socialnimi zavodi in obrati družbene prehrane, ki lahko šoli
nudijo organizirano prehrano.
Funkcionalne stroške organizirane prehrane v osnovni šoli
v usmerjenem izobraževanju bodo zagotovile izobraževalne
skupnosti.
19. člen
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 mladih za šolanje ne glede na kraj šolanja in zagotavljali kadrovsko reprodukcijo. Prizadevali si bodo za večji delež štipendistov med mladino, ki se šola, za večji delež kadrovskih štipendistov med vsemi štipendisti in za večji delež kadrovskih
štipendij za deficitarne poklice.
20. člen
S solidarnostnim združevanjem sredstev bodo udeleženci
zagotavljali relativno večji obseg štipendiranja iz združenih
sredstev na manj razvitih območjih, v občinah s slabšo
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kadrovsko strukturo in občinah, kjer je delež učencev, ki se
po končanem osnovnem šolanju ne vključijo v usmerjeno
izobraževanje, večji kot je slovensko poprečje.
21. člen
S sredstvi, ki se bodo zbrala s prispevkom vseh udeležencev samoupravnih sporazumov o štipendiranju, si bodo udeleženci prizadevali določiti takšne višine štipendij, ki bodo z
enotno dogovorjenim deležem staršev krile življenjske stroške učencev in študentov ne glede na kraj šolanja in kraj
stalnega prebivališča.
22. člen
Udeleženke bodo izpopolnile kriterije za pridobitev štipendije tako, da bodo s štipendiranjem spodbujale izobraževanje
talentiranih mladih ljudi do najvišjih stopenj zahtevnosti.
23. člen
Skupnosti za zaposlovanje iri izobraževalne skupnosti se
bodo dogovorile o sistemu regresiranja stroškov nastanitve in
prehrane učencev in študentov v domovih.
24. člen
Skupnosti za zaposlovanje bodo pri odločanju o štipendijah
iz združenih sredstev dosledno upoštevale stvarne socialne
razmere družine.
Skupnosti za zaposlovanje in organizacije združenega dela
bodo vsem učencem in študentom po končanem šolanju
zagotavljale enake možnosti za zaposlitev.
2. Družbena skrb in pomoč družini
25. člen
Podpisnice, krajevne skupnosti in organizacije združenega
dela, društva in drugi bodo pri načrtovanju in uresničevanju
programov ter dela skrbele za izboljševanje družbene skrbi in
pomoči družini.
Podpisnice bodo v svojih planih določile ukrepe za izboljševanje možnosti za nastanek in razvoj mlade družine ter za
druge ukrepe aktivnejše populacijske politike.
26. člen
Skupnosti socialnega varstva, skupnosti socialnega skrbstva, skupnosti otroškega varstva, zdravstvene skupnosti in
izobraževalne skupnsoti bodo skupaj s centri za socialno delo
in z drugimi izvajalskimi organizacijami izpopolnjevale sistem
predzakonskega, zakonskega in družinskega svetovanja,
pomoči občanom in družinam pri načrtovanju družine ter
oskrbi in vzgoji otrok, pomoči in svetovanja osebnostno in
vedensko motenim otrokom, mladini in odraslim.
Pri tem bodo določile skupne naloge in naloge posameznih
izvajalcev pri preprečevanju in odpravljanju vzrokov za družbeno negativne pojave (delomrzništvo, mladinsko prestopništvo, 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 obveznosti.
Delo bodo organizirale tako, da bo mogoče obratovalni čas
vzgojnovarstvenih organizacij in varstva v šolah usklajevati z
delovnim časom. Določile bodo tudi sistem možnega nadomeščanja krajših odsotnosti med dnevnim delom zavoljo obiska pri zdravniku ali nege obolelega otroka, invalida ali starejšega občana.
28. člen
Skupnosti za zaposlovanje bodo polletno analizirale možnosti za zaposlovanje mladih po končanem šolanju in predlagale organizacijam združenega dela ukrepe za hitro in produktivno zaposlovanje mladih.
29. člen
Organizacije združnega dela in stanovanjske skupnosti
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bodo vsako leto analizirale stanovanjske probleme in načine
reševanja stanovanjskih problemov mladih družin in sprejemale ukrepe za reševanje teh potreb.
Stanovanjske skupnosti ter drugi organi in organizacije
bodo zagotavljale ustrezen obseg stanovanjske gradnje in
povečale možnosti za pridobitev družbenega stanovanja in
določile sistem lastne udeležbe tako, da bo prilagojen materialnim in socialnim možnostim družin. Razen tega bodo pristojni organi zagotovili učinkovitejšo kontrolo nad cenami
stanovanj. Skupaj z bankami bodo stanovanjske skupnosti
določile ustreznejše kreditne pogoje za gradnjo in nakup
stanovanj za osnovno rešitev stanbvanjskega problema v primerjavi s tistimi, ko gre za izboljševanje stanovanjskeaa standarda.
Skupnost socialnega varstva Slovenije se bo povezala s
pristojnimi organi, da bi zagotovili možnosti za ugodnejše
kreditne pogoje za nakup osnovne stanovanjske opreme in
najnujnejših gospodinjskih aparatov za mlade družine.
30. člen
V skrb za družino,otroke in mladino se bodo vključevala
društva prijateljev mladine, organizacije Rdečega križa, vzgojnoizobraževalne, kulturne, telesnokulturne in druge društvene organizacije ter občani s prostovoljnim delom. Organizirali in omogočili bodo različne oblike samopomoči.
3. Socialnovarstvene pomoči
31. člen
Podpisnice bodo zagotavljale delavcem, drugim delovnim
ljudem in občanom socialnovarstvene pomoči v skladu s
samoupravnim sporazumom o uresničevanju socialnovarstvenih pravic.
Nove ali razširjene socialnovarstvene pravice bodo podpisnice uvedle le tedaj, če bo ugotovljeno, da stvarni družbeni
dohodek dopušča povečanje sredstev za zagotovitev socialnovarstvenih pravic ali če bi ugotovile, da je možno zmanjšati
ali ukiniti veljavne socialne pravice in jih nadomestiti z ustreznejšimi.
32. člen
Podpisnice bodo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije
sproti, najmanj pa enkrat na leto ugotavljale uveljavljanje
določil sporazuma o uresničevanju socialnovarstvenih pravic
in sprejele ustrezne ukrepe za njegovo uresničevanje.
Pristojni organ Skupnosti socialnega varstva Slovenije bo
vsako leto ocenil uresničevanje politike socialnega varstva in
učinkov socialnovarstvenih ukrepov, preverjal skladnost socialnega varstva z družbenoekonomskimi gibanji ter predlagal
ustrezne ukrepe.
Podpisnice soglašajo, da se bodo o višini dogovorjenih
življenjskih stroškov za družino oziroma posameznika, ki so
ena izmed podlag za določitev ravni socialne varnosti in
višine pomoči, dogovorile v Skupnsoti socialnega varstva
Slovenije. Pri tem bodo upoštevale podatke iz raziskovalnega
projekta »življenjski stroški«, ki so ga v ta namen sofinancirale, zagotovile pa bodo tudi uporabo metodologije iz tega
projekta v praksi.
4. Zaposlovanje

- 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 bodo zagotovljene vsem občinskim
skupnostim za zaposlovanje na območju SR Slovenije enake
možnosti za uresničevanje pravic osebam za čas, ko bodo
izgubile zaposlitev.
Na vseh navedenih področjih bomo solidarnostno zagotavljali kritje stroškov oziroma dela stroškov, ki bodo presegali v
posamezni občinski skupnosti za zaposlovanje oblikovana
sredstva po enotno dogovorjeni stopnji.
35. člen
Občinske skupnosti za zaposlovanje bodo zagotavljale s
sistemom solidarnosti tudi uresničevanje pravic invalidnih
oseb do delovne usposobitve in zaposlitve.
Skupnosti za zaposlovanje bodo v sodelovanju z organizacijami združenega dela in z zavodi za usposabljanje invalidov
načrtno razvijale sistem usposabljanja, preusposabljanja in
zaposlovanja invalidnih oseb s ciljem, da bi se število nezaposlenih invalidov postopoma zmanjševalo.
5. Solidarnost na stanovanjskem področju
36. člen
Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana stanovanjskih skupnosti in
planih določile obseg stanovanjske gradnje v obdobju
1986-1990 in v družbeni gradnji predvidele nezmanjšan delež
gradnje solidarnostnih stanovanj.
37. člen
V skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov
občinskih samoupravnih stanovanjskih skupnosti bodo
delavci in občani zagotovili iz dohodka sredstva v višini najmanj 1% BOD za financiranje solidarnostnih potreb. Tako
zagotovljena sredstva bodo namenjena:
- za gradnjo iri nakup solidarnostnih stanovanj,
- za reševanje stanovanjskih vprašanj starejših občanov,
upokojencev, borcev NOV in kmetov borcev NOV, invalidov,
občanov, ki so za delo nesposobni in družin z najnižjimi
dohodki, vštevši mlade družine,
- zagotavljanje specifičnih bivalnih razmer Romov,
- 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 borci NOV in kmetieborci NOV.
38. člen
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo v skladu s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 zagotavljala sredstva za sofinanciranje sanacije, adaptacije oziroma
dograditve organizacij za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in motnjami
vedenja in osebnosti po programu, ki ga bo sprejela Izobraževalna skupnost Slovenije.
6. Družbeno varstvo invalidov

33. člen
Skupnosti za zaposlovanje bodo na podlagi posebnih
samoupravnih sporazumov vsako leto sprejemale načrte
zaposlovanja, v katerih bodo uresničevale usmeritve in
naloge iz družbenih planov o politiki zaposlovanja in skupaj z
drugimi nosilci uveljavljale načelo produktivnega zaposlovanja v organizacijah združenega dela, reševale probleme tehnoloških in ekonomskih presežkov ter zaposlovanja vseh
učencev in študentov, ki končujejo usmerjeno izobraževanje.

39. člen
Republiške skupnosti - podpisnice bodo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije usklajevale izhodišča za preprečevanje nastanka invalidnosti ter za načrtovanje in uresničevanje
usposabljanja, varstva in zaposlovanja otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju ter usposabljanja in zaposlovanja odraslih invalidnih oseb in oseb z zmanjšano delovno
sposobnostjo.

34. člen
Občinske skupnosti za zaposlovanje bodo s sistemom solidarnosti zagotavljale osebam za primer brezposelnosti pravice, določene z zakonom:
- denarno nadomestilo,
- denarno pomoč,

40. člen
Pospisnice, organizacije združenega dela in društva ter
izvajalske organizacije, ki uresničujejo programe za invalidne
osebe, bodo skladno s svojo vlogo zagotavljale družbeno
varstvo invalidov tako, da bodo spodbujale aktivnosti za preprečevanje nastanka invalidnosti, usposabljanje otrok z mot-
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njami v telesnem in duševnem razvoju, rehabilitacijo invalidnih oseb, vštevši ugotavljanje njihovih zmožnosti in sposobnosti za delo, zaposlovanje invalidnih oseb, podpirale bodo
odpravljanje arhitektonskih ovir ter upoštevale specifične
potrebe za življenje in delo invalidnih oseb, da bi si tako
čimveč invalidnih oseb in oseb z zmanjšano delovno sposobnostjo zagotovilo socialno varnost s produktivnim delom in s
tem zagotovilo pogoje za kvalitetno življenje.
Podpisnice sporazuma si bodo s ciljem čimbolj racionalnega zagotavljanja socialne varnosti invalidov prizadevale za
smotrno delitev in organizacijo dela posameznih služb in
inštitucij v sistemu aktivnega invalidskega varstva in v tem
okviru za pospešen razvoj rehabilitacijske stroke.
Invalidom, ki si zavoljo narave ali stopnje invalidnosti ne
morejo z lastnim delom zagotoviti socialne varnosti, bodo
podpisnice zagotavljale primerne življenjske možnosti in razvijanje oziroma ohranjanje preostalih sposobnosti v socialnih
zavodih ali na domu.
41. člen
Zdravstvene skupnosti bodo skrbele za čimzgodnejše
odkrivanje in spremljanje prizadetosti otrok iri vključile v
svoje programe tudi sistematično skrb med nosečnostjo za
preprečevanje prizadetosti.
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije bodo
zagotovile kontinuiteto rahabilitacijskega postopka, s tem da
bodo osebe, katerih zdravljenje se bo končalo z invalidnostjo,
pravočasno vključevale v rehabilitacijske procese oziroma
aktivnosti drugih institucij, ki skrbijo za ponovno vključevanje
prizadetih oseb v normalno življenje in delo.
Skupnosti otroškega varstva, izobraževalne skupnosti in
skupnosti socialnega skrbstva bodo izpopolnjevale in razvijale vzgojnovarstvene dejavnosti za predšolske otroke, vzgojnoizobraževalne programe za šolske otroke in zavodske
dejavnosti, tako da bodo vsi otroci z motnjami v telesnem in'
duševnem razvoju vključeni v ustrezno usposabljanje. Do
konca srednjeročnega obdobja bodo razvile mobilne službe
za pomoč prizadetim otrokom in njihovim staršem na domu in
za pomoč pri reševanju vsakdanjih 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 na ta način opravljali delo.
Zavodi za usposabljanje invalidov in invalidske delavnice
bodo ob neposrednem sodelovanju in podpori organizacij
združenega dela ter posameznih samoupravnih interesnih
skupnosti skrbeli za celovito izvajanje procesov poklicne
rehabilitacije v neposrednem delovnem in življenjskem okolju. Pri tem bodo z vključevanjem dosežkov sodobne rehabilitacije skrbeli za pospeševanje strokovnega razvoja poklicne
rehabilitacije. Posodobile bodo seznam ortopedskih in tehničnih pripomočkov za invalide.
42. člen
Invalidske organizacije in druga društva bodo uresničevale
dogovorjene programe in organizirale različna oblike samopomoči in prostovoljnega dela ža pomoč invalidom in njihovim svojcem.
Skupnostim in izvajalcem bodo predlagale ukrepe za izboljšanje družbenega varstva invalidov.
7. 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 vzajemnosti in solidarnosti.
V skupnosti se bodo še nadalje združevala sredstva za
gradnjo in adaptacijo domov in stanovanj za upokojence in
invalide, ob pogoju, da bo zakon o stanovanjskem gospodarstvu dopustil tako združevanje sredstev v skupnosti.
Višina sredstev za stanovanjske potrebe upokojencev bo

odvisna od ugotovljenih potreb. Ta sredstva se bodo oblikovala po stopnji, ki ne bo višja od stopnje, ki je bila določena za
preteklo srednjeročno obdobje in se bo obračunavala
mesečno od osnove, ki jo predstavljajo izplačane pokojnine in
varstveni dodatek.
44. člen
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji si bo prizadevala za čimboljši gmotni položaj upokojencev, s tem da bo:
- zagotovila sprotno usklajevanje pokojnin v skladu z
določili zakonov, družbenega dogovora o usklajevanja pokojnin in statuta skupnosti,
- 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 in to zlasti z odmero
pokojnin od najnižje pokojninske osnove in z zagotavljanjem
varstvenega dodatka,
- v sodelovanju s skupnostmi za zaposlovanje in organizacijami združenega dela si bo prizadevala za zmanjševanje
števila invalidskih upokojitev ter za pravočasno napotitev
zavarovancev na poklicno rehabilitacijo.
45. člen
Skupnost socialnega varstva Slovenije in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji se bosta
zavzemali za postopno uveljavitev določb 25. člena zakona o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja o valorizaciji osebnih dohodkov iz prejšnjih let, po katerih
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 socialno varnost občanom, ki niso sposobni za pridobitno delo in so brez sredstev
za preživljanje, in sicer: .
- družbeno denarno pomoč, ki pomeni upravičencu edini
ali dopolnilni vir sredstev za preživljanje in
- plačilo ali doplačilo oskrbnih stroškov upravičencu, ki
prebiva 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 samostojno živeli na svojih domovih ali pri
svojcih.
Oskrba v domovih bo organizirana po načelih humanosti in
bo prilagojena starejšim občanom z ohranjenimi zmožnostmi
za aktivno življenje ter teže obolelim starostnikom.
Zdravstvene skupnosti bodo v celoti zagotovile plačilo programa zdravstvene dejavnosti v socialnih zavodih skladno z
določili samoupravnega sporazuma med zdravstvenimi in
socialnoskrbstvenimi skupnostmi.
Samoupravne interesne skupnosti, izvajalske organizacije
(socialni zavodi, centri za socialno delo) in društva v občini ter
občani s prostovoljnim delom v krajevni skupnosti bodo organizirali in zagotovili izvajanje različnih oblik skrbi in pomoči
starejšim občanom, ki ne živijo v domovih in invalidom.
8. Varstvo kmetov
48. člen
Podpisnice bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju v svojih programih opredelile in uveljavljale ukrepe za izenačevanje družbenoekonomskega položaja kmetov z delavci in drugimi delovnimi ljudmi. Socialna varnost kmetov bo odvisna od
ustvarjenega dohodka na kmetiji in od solidarnosti vseh kmetov za kmečke družine, ki si same n6 morejo zagotoviti socialne varnosti, pa tudi od družbenoekonomskih možnosti
združenega dela in splošnih razvojnih usmeritev v kmetijstva
v SR Sloveniji. Dogovorile se bodo o medletni določitvi višine
kmečkih starostnih pokojnin, če bo to potrebno glede na
gibanja osebnih dohodkov in življenjskih stroškov.
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9. Varstvo borcev
49. člen
Skupnosti bodo v sodelovanju z upravnimi organi, izvajalskimi in borčevskimi organizacijami spremljale socialni položaj borcev v občini.
Vsi ti dejavniki si bodo prizadevali zlasti za nemoteno uresničevanje temeljnega in dopolnilnega varstva borcv kot tudi
za opravljanje storitev in izvedbo programov, ki so dogovorjeni v skupnostih.
Posebno pozornost bodo namenili
- organizaciji in uresničevanju zdravstvenega varstva
borcev,
- družbeni skrbi za borce, in to predvsem z organiziranjem
pomoči na domu za ostarele in osamljene borce,
- reševanju posameznih specifičnih stanovanjskih problemov, zlasti kmetov borcev.
10. Skupna načela za določanje nadomestil osebnega
dohodka v času odsotnosti z dela

ljanje za delo v skladu s svojimi sposobnostmi ne glede na
socialni položaj družin in ne glede na to, ali se šolajo v kraju
stalnega prebivališča ali izven njega,
- ustrezno prehrano v času šolanja,
- zaposlovanje mladine po končanem šolanju,
- zaposlovanje invalidnih oseb in oseb z zmanjšano
delovno zmožnostjo,
- ukrepe za učinkovitejše reševanje stanovanjskih potreb
mladine,
- programe pomoči in skrbi za starejše občane, ki niso
zajeti, v domove,
- razvoj mobilnih služb za pomoč invalidom na domu,
- sanacije, adaptacije in dograditev organizacij za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju in motnjami vedenja in osebnosti,
- zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
- svoje programe z uvajanjem prostovoljnega dela.
IV. Usklajevanje sociainovarstvenih programov

50. člen
Skupnosti in organizacije združenega dela bodo zagotavljale nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela
zavoljo poroda, nege in varstva otroka, bolezni ali poškodbe
delavca, nege obolelega družinskega člana in zavoljo nezaposlenosti po osnovah, ki so določene z njihovimi samoupravnimi akti.
Pri tem bodo upoštevale načelo, da nadomestilo osebnega
dohodka delavca, ki je pred začetkom odsotnosti delal polni
delovni čas, ne more biti nižje od najmanjšega zneska, ki
zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, in ne višje,
kot bi bil njegov osebni dohodek, če bi delal.
Udeleženke bodo višino nadomestila praviloma določile
tako, da bo delavec za daljšo odsotnost prejemal višje nadomestilo, za krajšo odsotnost pa nižje.
Osnove oziroma nadomestila bodo udeleženke čimbolj
sproti valorizirale z odstotkom povečanja osebnega dohodka.

52. člen
Podpisnice bodo spremljale uresničevanje socialne politike
in socialnovarstenih pravic. V postopku sprejemanja letnih
planov bodo v Skupnosti socialnega varstva Slovenije usklajevale 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 reševanje sociainovarstvenih vprašanj v občinskem in republiškem
skupščinskem delegatskem sistemu.
Skupnosti socialnega varstva se bodo pri uresničevanju
socialnega varstva povezovale z družbenopolitičnimi organizacijami.
Podpisnice se bodo dogovorile o sistemu posebnih sociainovarstvenih in drugih ukrepov za reševanje kriznih razmer, ki
zadevajo širši krog delavcev, delovnih ljudi in občandv zavoljo
izgub v organizacijah združenega dela, ob prenehanju organizacije združenega dela, ob elementarnih nesrečah, itd.

III. Prednostne naloge

V. Končne določbe

51. člen
Prednostne naloge na področju socialnega varstva bodo
izhajale iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije
in iz hotenja družbe, da izboljšuje raven socialne varnosti
vseh občanov in zlasti otrok, starejših občanov in invalidov.
Podpisnice bodo kot prednostne naloge na področju socialnega varstva za obdobje 1986 do 1990 določile v svojih
programih in uresničevale:
- take ukrepe, ki bodo spodbujali k boljši produktivnosti,
večjemu dohodku in boljši socialni varnosti delavcev, delovnih ljudi in občanov,
- ukrepe za izenačevanje razvojnih možnosti otrok in mladine (da se bodo lahko vključevali v izobraževanje in usposab-

53. člen
Nadzor nad uresničevanjem tega sporazuma bo opravljala
skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
54. člen
Ta sporazum se lahko spremeni ali dopolni na pobudo
vsake podpisnice in po postopku, ki velja za njegov sprejem.
55. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga sprejme večina skupščin
podpisnic in je objavljen v Uradnem listu SRS Slovenije,
uporablja pa se od 1. 1. 1986. dalje.
UDELEŽENKE
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SAMOUPRAVNI
o skupnih

SPORAZUM

izhodiščih

za oblikovanje

samoupravnih

sporazumov o temeljih

izobraževalnih

skupnosti

za obdobje

1986-1990
Uporabniki in izvajalci, združeni v občinskih izobraževalnih skupnostih, v posebnih izobraževalnih skupnostih in v
Izobraževalni skupnosti Slovenije na podlagi 26. člena
zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list SRS, št. 1/80)

- obseg skupnih nalog posebnih izobraževalnih skupnosti
in način njihovega uresničevanja
- način združevanja sredstev za izvajanje nalog na
področju usmerjenega izobraževanja.
I. OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE

sklepamo
O SKUPNIH IZHODIŠČIH
ZA OBLIKOVANJE SAMOUPRAVNIH
SPORAZUMOV O TEMELJIH PLANOV
IZOBRAŽEVALNIH SKUPNOSTI
ZA OBDOBJE 1986-1990
1-člen
Uporabniki in izvajalci v občinskih izobraževalnih skupnostih bodo s samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih planov za obdobje 1986-1990 opredelili potrebe in interese na
področju osnovnega izobraževanja ter v skladu z možnostmi
gospodarstva na območju občine zagotovili pogoje za
izvedbo dogovorjenih programov.
Z namenom, da bi osnovnošolski mladini v vsej SR Sloveniji
zagotovili enak minimalni standard za pridobitev osnovne
izobrazbe, bodo uporabniki in izvajalci združeni v občinskih
izobraževalnih skupnostih v postopku priprave samoupravnih
sporazumov o temeljih svojih planov v Izobraževalni skupnosti Slovenije uskladili zlasti:
—< kvaliteto in obseg zagotovljenega programa osnovne
šole, ki je podlaga za solidarnost,
- način uresničevanja solidarnosti v osnovnem izobraževanju,
- način uresničevanja vzajemnosti za izgradnjo osnovnošolskega prostora v osnovnem izobraževanju;
- obseg skupnih nalog občinskih izobraževalnih skupnosti in način njihovega uresničevanja.
Uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih skupnostih bod,o s svojimi samoupravnimi sporazumi o temeljih
planov za obdobje 1986-1990 opredelili svoje potrebe in
interese na področju usmerjenega izobraževanja ter v skladu
z možnostmi združenega dela zagotovili pogoje za izvedbo
dogovorjenih programov.
Da bi uskladili vsebinske in razvojne usmeritve na področju
usmerjenega izobraževanja ter omogočili skladen gospodarski in družbeni razvoj posameznih področij združnega dela,
območij in občin, bodo uporabniki in izvajalci v posebnih
izobraževalnih skupnostih v postopku priprave svojih samoupravnih sporazumov o temeljih planov v Izobraževalni skupnosti Slovenije uskladili zlasti:
- obseg usmerjenega izobraževanja po posameznih usmeritvah glede na dogovorjen obseg sredstev družbenega proizvoda za usmerjeno izobraževanje,
- enotne osnove standardov in normativov za opravljanje
vzgojnoizobraževalnih storitev,
- razmestitev izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov
usmerjenega izobraževanja,
- merila za izračun višine povračil za vzgojnoizobraževalne storitve,
- način združevanja sredstev amortizacije,
- programe uvajanja organizirane prehrane za udeležence
izobraževanja,
poročevalec

2. člen
Samoupravne sporazume o temeljih planov občinskih izobraževalnih skupnosti bodo uporabniki in izvajalci oblikovali
v skladu z ustavno opredelitvijo (tretji odstavek 55. člena
Ustave SRS), da občiria ustanavlja osnovne šole in zagotavlja
pogoje za njihovo delo.
3. 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 uresničila preko občinskih izobraževalnih
skupnosti v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
4. člen
Osnova za opredelitev obsega solidarnosti so:
- obseg zagotavljenega programa v občinski izobraževalni
skupnosti,
- višina sredstev za bruto osebne dohodke v posamezni
občini,
- kriteriji upravičenosti do sredstev solidarnosti.
5. člen
Obseg in vrednost zagotovljenega programa, ki je osnova
za določitev obsega solidarnostnih sredstev, se za posamezno občinsko izobraževalno skupnost ugotovi na osnovi
enotnih osnov standardov in normativov za opravljanje vzgojnoizobraževalnih dejavnosti, določenih z zakonom, in meril
za vrednotenje zagotovljenega programa, ki so priloga tega
sporazuma.
6. člen
Solidarnostna sredstva prispevajo delovni ljudje in občani v
tistih občinskih izobraževalnih skupnostih, v katerih po enotni
obračunski stopnji združijo več sredstev, kot je potrebnih za
izvedbo njihovega zagotovljenega programa.
Solidarnostna sredstva prejemajo občinske izobraževalne
skupnosti, v katerih uporabniki po enotni obračunski stopnji
ne združijo dovolj sredstev za izvedbo zagotovljenega programa.
7. 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 obračunski
stopnji, in vrednostjo njihovega zagotovljenega programa;
b) občin, ki imajo nerazvite krajevne skupnosti (po zakonu),
in sicer le razliko med zneskom sredstev, zbranih po enotni
obračunski stopnji, in vrednostjo njihovega zagotovljenega
programa, znižano za 10%,
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c) občin, ki imajo nerazvite obmejne krajevne skupnosti, in
sicer le razliko med zneskom sredstev, zbranih po enotni
obračunski stopnji, in vrednostjo njihovega zagotovljenega
programa, znižano za 5%;
č) ostalih občin, ki so glede na določbe 6, člena upravičene
do solidarnostnih sredstev, in sicer le razliko med zneskom
sredstev, zbranih po enotni obračunski stopnji, in vrednostjo
njihovega zagotovljenega programa, znižano za 25%.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, občinska izobraževalna 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 Sloveniji za zadnje leto, ko je ta podatek uradno objavljen.
8. člen
Solidarnostna sredstva se združujejo v višini razlike med
zneskom sredstev, združenih po enotni obračunski stopnji, in
zneskom sredstev, potrebnih za izvedbo njihovega zagotovljenega programa, zmanjšanim za obseg sredstev, ugotovljenih po kriterijih iz 7. člena.
9. člen
Obseg solidarnostnega združevanja sredstev mora omogočiti uresničevanje zagotovljenega programa ob pogoju, da
upravičenci do solidarnostnih sredstev prevzemajo za uresničevanje zagotovljenega programa najmanj enake obveznosti
kot udeleženci, ki prispevajo sredstva za solidarnost.
10. člen
Delovni ljudje in občani, ki prispevajo sredstva solidarnosti,
bodo ta sredstva združevali po dogovorjeni prispevni stopnji v
Izobraževalni skupnosti Slovenije v skladu z letnimi planskimi
dokumenti.
11. člen
Z letnim obračunom se medsebojne pravice in obveznosti iz
naslova solidarnosti dokončno poračunajo in upoštevajo v
naslednjem letu.
12. člen
Določbe 2. do 11. člena veljajo za čas, dokler se s spremembo tega samoupravnega sporazuma sistem solidarnosti
za izvajanje z zakonom določenega obsega osnovnega izobraževanja ne opredeli drugače, vendar najdlje do 31. decembra 1986.
13. člen
Občinske izobraževalne skupnosti bodo v svojih samoupravnih sporazumih o temeljih planov opredelile obveznosti
vzajemnega združevanja sredstev za investicije v osnovnošolski prostor v obsegu, ki omogoča izgradnjo 2000 m2 nove
površine letno.
Pravico do združenih sredstev imajo osnovne šole:
1. v občinah, ki so opredeljene kot manj razvite,
2. v manj razvitih krajevnih skupnostih na obmejnih območjih,
3. v krajevnih skupnostih na manj razvitih geografskih območjih.
Investitor mora z investicijskim programom dokazati družbeno in ekonomsko upravičenost izgradnje.
Višina soudeležbe iz sredstev vzajemnosti lahko znaša največ 50% skupne investicijske vrednosti za normirani obseg
izgradnje.
Odbor za osnovno izobraževanje bo na osnovi prijav investitorjev in v okviru razpoložljivih sredstev oblikoval predlog
prioritetnega vrstnega reda izgradnje in ga predložil skupščini Izobraževalne skupnosti Slovenije v sprejem.
Z vzajemno združenimi sredstvi bo dograjen tudi Pionirski
dom v Dolenjskih Toplicah v občini Novo mesto.
Delovni ljudje in občani, združeni v občinskih izobraževalnih skupnostih, bodo sredstva za obveznosti iz prvega
odstavka tega člena, združevali v Izobraževalni skupnosti
Slovenije nepovratno, po enotni prispevni stopnji iz bruto
osebnega dohodka, oziroma iz čistega dohodka na osnovi
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posebnega samoupravnega sporazuma ali na drug način, ki
ga bodo omogočale zakonske rešitve.
14. člen
Občinske izobraževalne skupnosti bodo v samoupravnih
sporazumih o temeljih planov opredelile obveznosti združevanja 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, njihovih 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 kolikor so le-ti zaradi nizke naklade višji od stroškov izdaj učbenikov za osnovne šole,
- postopen prehod na celodnevno obliko dela v osnovnih
šolah v občinah, ki so upravičene do solidarnostnih sredstev,
in sicer največ do 10% oddelkov v letu 1990,
- sofinanciranje razvojno-inovacijskih in hospitacijskih
dejavnosti osnovnih šol ter pokrivanje dela stroškov hospitacij na opredeljenih hospitacijskih osnovnih šolah in vzgojnovarstvenih organizacijah.
Uporabniki, združeni v občinskih izobraževalnih skupnostih, bodo v Izobraževalni skupnosti Slovenije za navedene
naloge združevali sredstva po enotni prispevni stopnji iz bruto
osebnega dohodka.
II. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE
15. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni
skupnosti Slovenije uskladile obseg izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega izobraževanja na osnovi:
- tekočih in razvojnih kadrovskih potreb družbe ter interesov udeležencev izobraževanja;
- demografskih možnosti v SR Sloveniji;
- materialnih možnosti združenega dela.
Srednjeročni obseg izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov 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 usmeritvah in letih.
Posebne izobraževalne skupnosti bodo za dosego pospešene tehnološke preobrazbe, hitrejše gospodarske rasti in
višje kvalitete življenja skupaj z drugimi pristojnimi dejavniki
spodbujale aktivnosti za pripravo celovite koncepcije izobraževanja odraslih. Na osnovi razvojnih programov organizacij
združenega dela in njihovih asociacij bodo načrtovale izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev ob delu in iz dela ter
podpirale uveljavljanje sistema permanentnega izobraževanja
v združenem delu. Zavzemale se bodo za čimprejšnjo uveljavitev takega sistema zagotavljanja sredstev, ki bo omogočal
združevanje in uporabo sredstev za te namene, predvsem pa
za podiplomski in specialistični študij, kar vse bo prispevalo k
racionalizaciji dodiplomskih vzgojnoizobraževalnih programov.
16. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni
skupnosti Slovenije uskladile standarde in normative za
opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela tako, da bodo določile njihove enotne osnove.
Uskladitev standardov in normativov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti je pogoj za:
- zagotovitev ustrezne kvalitete, obsega in gospodarnosti
izvedbe programov vzgojnoizobraževalnih storitev v skladu z
razpoložljivimi sredstvi,
- zagotovitev izenačenih pogojev izobraževanja za udeležence,
- zagotovitev izenačitve pogojev dela.
17. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo razmestitev izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov uskladile v Izobražeporočevalec

valni skupnosti Slovenije na osnovi družbenega dogovora o
načelih in merilih za razmeščanje izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega izobraževanja v SR Sloveniji.
V svojih samoupravnih sporazumih o temeljih plana pa
bodo določile vzgojnoizobraževalne organizacije, ki bodo
izvajale posamezne vzgojnoizobraževalne programe oziroma
smeri.
18. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni
skupnosti Slovenije uskladile merila za ugotavljanje višine
povračila za opravljanje programa storitev, ki bodo morala i/
skladu z materialnimi možnostmi združenega dela prioritetno
zagotoviti:
- tako vrednotenje dela, potrebnega za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v skladu z enotnimi osnovami standardov in normativov ter specifičnimi zahtevami posameznih
programov, ki bo ob zahtevani kvaliteti izvajanja programov v
poprečju omogočilo izenačitev osebnih dohodkov delavcev v
usmerjenem izobraževanju s primerljivimi osebnimi dohodki
delavcev v gospodarstvu,
- potrebno višino sredstev za kritje materialnih stroškov,
ki jih terja izvajanje posameznih programov, v skladu s standdardi in normativi,
- sredstva za kfitje amortizacijskih stroškov, povezanih z
izvajanjem vzgojnoizobraževalnih programov, na osnovi zakona.
Tako usklajena merila so sestavni del samoupravnih sporazumov o temeljih planov posebnih izobraževalnih skupnosti.
19. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v svojih samoupravnih sporazumih o temeljih planov opredelile obveznost združevanja amortizacije nepremičnin, da bi na ta način omogočile obnovo in posodabljanje materialne osnove vzgojnoizobraževalnega dela.
20. člen
Izobraževalne skupnosti bodo udeležencem zagotavljale
pogoje za izobraževanje, tako da bodo:
- skupaj z ostalimi pristojnimi družbenimi dejavniki pristopile k načrtnejšemu organiziranju prehrane tako, da bi bila leta do konca srednjeročnega obdobja zagotovljena vsem udeležencem izobraževanja;
- zagotavljale sredstva za subvencioniranje vsakodnevnih
prevozov učencev in študentov;
- zagotavljale bivalne pogoje učencem in študentom v
domovih.
21. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni
skupnosti Slovenije glede na materialne možnosti združenega dela uskladile programe posodobitve učne tehnologije
in opreme vzgojnoizobraževalnih organizacij ter na tej osnovi
opredelile obseg in dinamiko združevanja sredstev prispevkov.
22. člen
Posebne izobraževalne skupnosti bodo v Izobraževalni
skupnosti Slovenije uskladile obseg nalog skupnega pomena
za usmerjeno izobraževanje, ki bodo opredeljene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Izobraževalne skupnosti

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE
AŠKERČEVA 9, LJUBLJANA
ENOTNE OSNOVE STANDARDOV
IN NORMATIVOV ZA IZVAJANJE
ZAGOTOVLJENEGA PROGRAMA
OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA,
KI SE ZAGOTAVLJA PO NAČELIH
SOLIDARNOST!
I. Standardi storitev
1. V skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list SRS št. 5/
80-13, 14. člen) in zakonom o izobraževanju in usposabljanju
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem

Slovenije. V svojih samoupravnih sporazumih o temeljih planov 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 sklopov:
- vzgojnoizobraževalni programi naravoslovno-matematične usmeritve in usmeritve osebnih storitev,
- programi podiplomskega izobrazževanja in specializacij
za potrebe kadrovske reprodukcije usmerjenega izobraževanja,
- dejavnost hospitacijskih vzgojno-izobraževalnih organizacij v usmerjenem izobraževanju,
- raziskovalno in razvojno delo v zvezi s proučevanjem
skupnih razvojnih problemov usmerjenega izobraževanja,
- računalništvo in informatika v visokošolskem izobraževalnem sistemu,
- knjižnična in informacijsko-dokumentacijska dejavnost
univerzitetnih knjižnic,
- dejavnost študentskih domov,
- sofinanciranje priprave, izdajanja in preskrbe z učbeniki
v usmerjenem izobraževanju,
- nezgodno in invalidsko zavarovanje učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi,
- nadaljnje načrtno opremljanje vzgojnoizobraževalnih organizacij.
Uporabniki, združeni v posebnih izobraževalnih skupnostih, bodo za naloge iz prejšnjega odstavka združevali sredstva po enotni prispevni stopnji iz dohodka na osnovi dohodka.
23. člen
Uporabniki v posebnih izobraževalnih skupnostih bodo
združevali sredstva za uresničevanje programov na področju
usmerjenega izobraževanja po prispevni stopnji iz dohodka
na osnovi dohodka.
Po enotni prispevni stopnji bomo združevali sredstva za
40% vrednosti usklajenega obsega vseh vzgojnoizobraževalnih programov, po diferenciranih stopnjah po posebnih izobraževalnih skupnostih pa za 60% vrednosti teh programov.
V posebni izobraževalni skupnosti za kulturo in v posebni
izobraževalni skupnosti za pedagoško usmeritev bomo po
enotni prispevni stopnji združevali sredstva za 40% usklajenega obsega vzgojnoizobraževalnih programov; razliko 20%
bodo združili uporabniki v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
V drugem delu planskega obdobja bomo na novo opredelili
vzajemnost na področju usmerjenega izobraževanja ter na tej
osnovi opredelili nov način združevanja sredstev.
24. člen
Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo skupščine najmanj 33 občinskih izobraževalnih skupnosti, skupščine najmanj 10 posebnih izobraževalnih skupnosti in skupščina Izobraževalne 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 skupnosti Slovenije.
K sporazumu lahko pristopi vsaka izobraževalna skupnost,
ki ni udeležena pri njegov? sklenitvi.

razvoju (Uradni list SRS št. 19/76) se vsem občanom v SR
Sloveniji zagotavlja uresničevanje pravice do osnovnega izobraževanja najmanj v obsegu zagotovljenega programa. Program storitev mora učencem nuditi pouk in druge oblike
vzgojnoizobraževalnega dela v takšnan obsegu in kvaliteti
kot jo določajo:
a) obvezni predmetnik z učnimi načrti za osnovne šole,
b) prilagojeni predmetnik z učnimi načrti za lažje duševno
prizadete otroke,
c) program delovnega usposabljanja,
č) predmetnik z učnimi načrti za osnovno izobraževanje
odraslih,
d) brezplačni prevoz šoloobveznih učencev oziroma njihova nastanitev v domu za učence ali pri družini v kraju
šolanja, kadar ima učenec do tega pravico po zakonu,
e) program domske vzgoje za lažje duševno prizadete
otroke v obsegu 60 ur tedensko na vzgojno skupino,
f) program domske vzgoje za učence osnovnih šol v obsegu
30 ur tedensko na vzgojno skupino,

g) programi drugih strokovnih služb iz 33. člena zakona o
izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
h) šolske ekskurzije: od 1. - 3. razreda v območju občine
do 20 km v eno smer
od 4. - 8. razreda v območju SR Slovenije do največ 120 km
v eno smer.
2. Program storitev mora učencem zagotoviti:
a) da v oddelku ni več kot 32 učencev in ne manj kot 16 s
tem, da je:
- v oddelku dvojezične šole lahko največ 24 učencev,
- v kombiniranem oddelku učencev iz dveh razredov lahko
največ 24 učencev,
- v kombiniranem oddelku učencev iz treh razredov lahko
največ 16 učencev,
- v oddelku organizacije za usposabljanje lahko največ 15
učencev, vendar v prvem razredu ne več kot 9, v drugem
oziroma tretjem razredu pa ne več kot 11;
b) da v skupini, ki se oblikuje z delitvijo oddelka, kadar to
terja učni načrt, ni več kot 20 učencev;
c) da v vzgojni skupini doma za učence osnovne šole ni več
kot 30 učencev, v domu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom za lažje duševno prizadete otroke pa
ne več kot 15 učencev;
d) da v skupini za delovno usposabljanje ni več kot 7 na
prvi, 8 na drugi in 9 na tretji stopnji delovnega usposabljanja.
3. Vzgojnoizobraževalna organizacija mora za izvajanje
pouka in drugih oblik vzgojnoizobraževalnega dela zagotoviti
zadostno število učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki
izpolnjujejo z zakonom predpisane in na podlagi zakona
določene pogoje.
II. Normativi
1. Normativi za oblikovanje oddelkov in skupin:
a) Oddelek se oblikuje praviloma za učence istega razreda
(čisti oddelek). Če ni dovolj učencev za čiste oddelke, se
oddelek oblikuje za učence dveh ali treh oddelkov (kombiniran oddelek).
b) V oddelku je praviloma toliko učencev, kolikor dopušča
standard. Manj učencev je v oddelkih lahko:
- če gre za edini oddelek istega razreda, ki ga ni mogoče
združiti v kombiniran oddelek; v organizacijah za usposabljanje je lahko najmanj 5 učencev v prvem razredu in najmanj 6
učencev od drugega razreda dalje,
- manj učencev v oddelkih je lahko tudi takrat, ko z razporeditvijo po 32 učencev istega razreda, zadnji oddelek ne bi bil
polnoštevilen,
- v šoli z italijanskim učnim jezikom ter v šoli na obmejnem in hribovitem območju je v edinem oddelku istega
razreda lahko tudi manj kot 16 učencev.
V skupini za delovno usposabljanje na prvi razvojni stopnji
mora biti vsaj 5, na drugi razvojni stopnji vsaj 6 in na tretji
razvojni stopnji vsaj 7 učencev.
2. Normativi dela pedagoških delavcev:
a) tedenska učna obveznost:
- 20 ur neposrednega vzgojnoizobraževalnega dela za
katero se zahteva najmanj višja strokovna izobrazba,
- 30 ur vzgojnega dela vzgojiteljev, za katero se zahteva
višja strokovna izobrazba;
b) priprave na pouk in drugo delo v zvezi z izvajanjem
vzgojnoizobraževalnega programa v času, ki preostane do 42
ur tedensko.
3. Normativi za druga dela v zvezi z izvajanjem programa
storitev:
a) delo ravnatelja: 42 ur tedensko na 16 oddelkov;
b) administrativna in računovodska dela: 63 ur tedensko na
16 oddelkov;
c) dela hišnika in kurjača: 42 ur tedensko na2 16 oddelkov;
č) delo snažilke: 42 ur tedensko za 600 m čistilne talne
površine;
d) delo strokovnega delavca z višjo ali visoko izobrazbo
(druge strokovne službe iz 33. člena zakona o izobraževanju
in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju) 42 ur tedensko na 16 oddelkov.
4. Normativi za ekskurzije: ena ekskurzija letno
a) 1. - 3. razred - območje občine do 20 km v eno smer,
b) 4. - 8. razred - območje SR Slovenije do 120 km v eno
smer.
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MERILA ZA VREDNOTENJE
ZAGOTOVLJENEGA PROGRAMA, KI SE
ZAGOTAVLJA PO NAČELU SOLIDARNOSTI
1. Obseg in zahtevnost vzgojnoizobraževalnega in drugega
potrebnega dela, kot tudi oblikovanje oddelkov in učnih skupin določamo na podlagi enotnih osnov standardov in normativov.
2. Vrednost zagotovljenega programa, ki temelji na obveznem predmetniku in učnem načrtu osnovne šole in drugih
pravicah učencev po zakonu o osnovni šoli, se izraža z enoto
storitve, ki jo predstavlja oddelek.
3. Izhodišče za vrednotenje vloženega dela je doseženi
poprečni osebni dohodek zaposlenih v osnovnem šolstvu v
SR Sloveniji. Pri tem se upošteva v ceni storitve opredeljena
stopnja zahtevnosti dela' ter dogovorjena razmerja v zahtevnosti tega dela.
Za delo v posebnih pogojih se količnik iz prejšnjega
odstavka poveča:
a) za delo z učenci v kombiniranem oddelku iz dveh razredov za 15%,
b) za delo z učenci v kombiniranem oddelku iz treh razredov za 20%,
c) za delo z učenci v podružničnih šolah za 20%,
d) za vodenje osnovne šole 35%,
e) za delo z učenci v organizacijah za uposabljanje za 15%,
f) za delo z učenci v delovnem usposabljanju za 25%.
4. Sredstva za skupno porabo delavcev vračunavamo v
višini poprečnih izplačanih sredstev skupne porabe v gospodarstvu v SR Sloveniji v tekočem letu za potrebno število
delavcev s polnim delovnim časom.
5. Obveznosti iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in
splošnih družbenih potreb ter druge obveznosti, ki se na
podlagi zakona krijejo iz dohodka, se upoštevajo v višini
povprečnih stopenj prispevkov v SRS za tekoče leto.
6. Sredstva rezerv so vračunana v zakonsko določeni višini.
7. Sredstva za kritje materialnih stroškov za izvajanje zagotovljenega programa se vračunajo v višini 10% od dohodka.
8. Amortizacijski stroški so vračunani v normirani višini, pri
čemer se pri izračunu upošteva:
- dogovorjene prostorske normative:
v 1 izmeni
6,6 m na učenca v osnovni šoli,
8.8 m2 na učenca v organizacijah s prilagojenim predmetnikom in 2učnim načrtom,
9.9 m na učenca v organizacijah za delovno usposabljanje;
- vrednost neto zazidane površine, po ceni, določeni v
Izobraževalni skupnosti Slovenije za novogradnje, ob koncu
preteklega leta;
- povprečno število učencev na oddelek v SRS:
25 v osnovni šoli,
10 v organizacijah s prilagojenim predmetnikom in učnim
načrtom,
8 v organizacijah za delovno usposabljanje;
- poprečni koeficienti izmene v SRS:
1,2 v osnovni šoli,
1,0 v organizacijah s prilagojenim predmetnikom in učnim
načrtom,
1,0 v organizacijah za delovno usposabljanje;
- minimalna amortizacijska stopnja osnovnih sredstev.
9. Povračilo za prevoze učencev vračunamo po dejanskih
stroških.
10. Povračilo za bivanje učencev pri družinah vračunamo
po dejanskih stroških.
11. Povračilo za ekskurzije vračunamo za razrede:
- od 1. do 3. razreda: 3.100 din na oddelek,
- od 4. do 8. razreda: 18.700 din na oddelek.

1
Razmerja v zahtevnosti dela bodo opredeljena v Samoupravnem sporazumu o
skupnih izhodiščih in nekaterih osnovah za usmerjanje pri razporejanju
dohodka in čistega dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev osnovni šol. Do uveljavitve tega sporazuma se uporabljajo v
obdobju 1981-1985 uveljavljena razmerja.
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Izobraževalne skupnosti

Slovenije za obdobje
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih, drugi delovni ljudje v samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter občani v krajevnih skupnostih, ki uresničujemo svobodno menjavo dela kot uporabniki
ali izvajalci programov storitev na področju vzgoje in izobraževanja v Izobraževalni skupnosti Slovenije
sklepamo
na podlagi 25. člena Zakona o svobodni menjavi dela na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list SRS št. 1/80)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA IZOBRAŽEVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990
I. Naloge skupnega pomena za področje vzgoje
in izobraževanja v SR Sloveniji
1. člen
Za doseganje skupnih ciljev na področju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji bomo uporabniki in izvajalci (v nadaljnjem besedilu: udeleženci), združeni v Izobraževalni skupnosti Slovenije, v obdobju 1986 do 1990 uresničevali naslednje
naloge skupnega pomena:
- obveznost SR Slovenije do šolstva narodnosti,
- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- dopolnilno šolanje otrok naših delavcev, ki so na začasnem 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 ža celotno področje vzgoje in izobraževanja v SR
Sloveniji,
- regresiranje prevozov učencev in študentov v usmerjenem izobraževanju in regresiranje skupinskih potovanj otrok
in mladostnikov,
- vzgojnoizobraževalna dejavnost strokovnih društev, njihovih zvez in družbenih organizacij.
- izdajanje pedagoškega, mladinskega in drugega tiska ter
šolske radijske oddaje in šolska televizija,
- štipendiranje za potrebe kadrovske reprodukcije na
področju vzgoje in izobraževanja in prvo preverjanje znanja,
pridobljenega s samoizobraževanjem,
- vzgojnoizobraževalne dejavnosti na mladinskih delovnih
akcijah,
- zakonske obveznosti in obveznosti iz prejšnjih srednjeročnih obdobij v zvezi z odplačili anuitet.
2. člen
. Obveznosti do šolstva narodnosti, ki jih uresničuje Izobraževalna skupnost Slovenije, obsegajo:
- zagotavljanje sredstev za kritje razlik v povračilih za
izvajanje vzgojnoizobaževalnih programov osnovnih šol z italijanskim učnim jezikom (9 šol) in dvojezičnih slovensko-

1986-1990
madžarskih šol (10 šol), na kolikor je vzgojnoizobraževalna
dejavnost v teh šolah zaradi manjšega števila učencev v
oddelkih dražja od vzgojnoizobraževalne dejavnosti v slovenskih šolah,
- zagotavljanje povračila za pouk italijanskega jezika v
slovenskih osnovnih šolah na slovensko-italijanskem narodnostno mešanem obalnem območju (10 šol),
- zagotavljanje sredstev za štipendije učencev in študentov
(20), ki se po končanem študiju zaposlijo v šolah narodnosti,
- zagotavljanje dela sredstev za plačilo stroškov udeležencev učiteljev italijanskih šol na strokovnih seminarjih in na
enoletnem izpopolnjevanju v Italiji,
- delno kritje stroškov vzgojnega svetovanja za otrdke
slovenskih staršev iz zamejstva v vzgojni posvetovalnici, glasbenega šolstva ter domske vzgoje v zamejstvu,
- kritje razlike stroškov izdaj učbenikov in delovnih zvezkov 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 Madžarsko,
- delno kritje drugih stroškov zaradi dvojezičnega poučevanja in poslovanja (posebni seminarji za učitelje, jezikovno
izpopolnjevanje v LR Madžarski, sodelovanje s šolami v LR
Madžarski ipd.),
esi
- zagotavljanje sredstev za kritje razlik v povračilih za
izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov srednjih šol z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih srednjih šol, za kolikor
je izvajanje teh programov dražje od dejavnosti v šolah s
slovenskim učnim jezikom.
Za delno kritje stroškov vzgoje in osnovnega izobraževanja
otrok Romov v Murski Soboti, Lendavi, Novem mestu, Črnomlju, Metliki, Brežicah in Krškem (dodatki pedagoškim delavcem, kosila, malice, šolske potrebščine za otroke), bomo
udeleženci združevali sredstva v višini 26.800 din na otroka
letno.
3. člen
Programe izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov 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 dpm v Ljubljani,
9. Center za rehabilitacijo sluha in govora v Ljubljani,
10. Center za usposabljanje slušno in govorno motenih Maribor,
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 PremrlaVojka, Vipava,

17. Osnovna šola v zavodu za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino dr. Marko Gerbec, Šentvid pri Stični,
18. Zavod za delovno usposabljanje mladine, Črna na Koroškem,
19. Zavod za varstvo in delovno usposabljanje mladine dr.
Marjana Borštnarja, Dornava pri Ptuju,
20. Zavod Matevža Langusa, Kamna Gorica,
v osnovni šoli
slušno in govorno
prizadeti
slepi in slabovidni
telesno prizadeti
duševno prizadeti
vederiSsko in osebnostno
'moteni
S_K_U_J?_ A_ J_:
v srednjih šolah in
poklicnem usposabljanju

168
90
296
53

198?
169
90
298
55

309
310
21 6__j_222_

1988.
173
90
301
60

1989

1990

171
90
303
42

176
90
304
65

309 ■

311
.235.

.235

308
243

Skupaj'
1986-, 9Q
857
450
1.502
295
.

1.547
4.6§1;

1986

1987

1988

1989

1990

ig86-9

slušno in govorno
prizadeti
slepi in slabovidni
telesno prizadeti
vedenjsko in osebnostno moteni

72
4-1
122

72
47
133

72
47
123

72
47
133

72
47
133

360
229
644

282

277

294

287

300

1.440

SKUPAJ

517

529

536

539

55.2

2.673

1986

1987

1988

1989

1990

fgsEfg

72
141
266

79
147
268

79
147
270

83

85

79
147
270
90

388
729
1.340
407

v domski vzgoji
slušno in govorno
prizadeti
slepi in slabovidni
telesno prizadeti
duševno prizadeti
vedenjsko in osebnostno moteni

73

79
147
266
76

447

445

454

450

456

2.252

SKUPAJ

999

1.013

1.031

1.031

1.042

5.116

v delovnem
usposabljanju

1986

1987

1988

1989

1990

težje duševno
prizadeti

389

385

388

389

391

1.952

SKUPAJ

389

385

388

389

391

1.952

1986

1987

1988

1989

1990

fgggfž

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

z mobilno specialno
pedagoško službo

30

1986,

21. Zavod za varstvo in delovno usposabljanje otrok in mladostnikov Ig pri Ljubljani.
4. člen
V organizacijah iz prejšnjega člena se bo v obdobju 1986 do
1990 izobraževalo in usposabljalo naslednje število otrok in
mladostnikov:

poročevalec

5. člen
Višino povračila za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov in programov usposabljanja bomo udeleženci ugotavljali
na osnovi meril z usklajevanje vrednosti programov vzgojnoizobraževalnih storitev v organiazcijah za izobraževanje in
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju ter enotnih osnov standardov in normativov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti v teh
organizacijah, sprejetih v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
6. člen
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 generacije, bomo za otroke naših delavcev na začasnem delu v tujini
organizirali dopolnilno vzgojo in izobraževanje v materinem
jeziku.
Naloge iz prvega odstavka obsegajo:
- dopolnilni pouk v materinščini,
- osnovno izobraževanje v materinščini,
- izvenšolske aktivnosti,
- organizirano bivanje v domovini,
- osnovno izobraževanje delavcev in
- organizirano pripravo in usposabljanje učiteljev za delo
v tujini.
Sredsetva za izvajanje teh nalog bomo udeleženci združevali v skladu s samoupravnim sporazumom o financiranju
dejavnosti vzgoje in usmerjenega izobraževanja državljanov
SFRJ, ki začasno delajo in prebivajo v tujini (Uradni list SFRJ
15/84).
8. člen
Mednarodno sodelovanje SR Slovenije na področju vzgoje
in izobraževanja, ki se uresničuje prek Izobraževalne skupnosti Slovenije, obsega:
- lektorate slovenskega jezika v tujini in tuje lektorate v SR
Sloveniji,
- seminar slovenskega jezika in program Centra za slovenski jezik na Filozofski fakulteti,
- jugoslovanski seminar za tuje slaviste,
- štipendiranje študentov iz dežel v razvoju, recipročne
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 ter družbenega dogovora o šolanju ter
strokovnem in znanstvenem izpopolnjevanju tujih državljanov
v SFRJ.
Višina povračila za naloge iz prejšnjega odstavka je določena 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 nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (Uradni list SRS, št. 8/78)
Izobraževalna skupnost Slovenije podeljevala nagrade in priznanja Staneta Žagarja.
10. člen
Strokovno, raziskovalno in razvojno delo, ki je pomembno
za razvoj celotnega področja vzgoje in izobraževanja v SR
Slvoeniji, obsega:
- raziskovalno in razvojno delo pri preobrazbi vzgojnoizobraževalnega sistema in modernizaciji vzgojnoizobraževalnega procesa,
- raziskovalno, razvojno in strokovno delo v zvezi z standardiziranjem in normiranjem izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov,
- raziskovalne, razvojne in strokovne naloge s področja
svobodne menjave dela predvsem v zvezi s planiranjem
obsega in vsebine izobraževanja ter vrednotenjem vzgojnoizobraževalnih storitev,
- raziskovalno, razvojno in strokovno delo na področju
zgodovine šolstva v SR Sloveniji, družbenopolitičnega in
obrambnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja
odraslih.
11. člen
Udeleženci bomo združevali sredstva za regresiranje dnevnih prevozov učencev in študentov v višini 40% od vrednosti
prodanih mesečnih vozovnic.
Udeleženci bomo združevali sredstva za regresiranje skupinskih potovanj otrok in mladine v skladu z družbenim dogovorom o popustih in regresih za skupinska potovanja otrok in
mladine (Uradni list SRS, št. 1/80).
12. člen
V Izobraževalni skupnosti Slovenije bomo z letnimi plani
zagotavljali sredstva ža izvajanje dela programov tistih društev oziroma njihovih zvez, katerih vzgojnoizobraževalna
dejavnost dopolnjuje vzgojnoizobraževalni proces v usmerjenem izobraževanju.

I. NALOGE SKUPNEGA POMENA ZA PODROČJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V SR SLOVENIJI
;
Naloge oz.
programi:
1. Obveznosti SRS do šolstva narodnosti

cene leta 1985
1986

283,9

2. Izobraževanje otrok
in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju
1.218,0

1978

293,5

1988

302,5

1989

1990

309,1

v mio din
1986
-1990

PovDr

let.ua
st.rasti

312,6

1.501,6

1,9

1.397,0 Ll.438,0

6.693,0

5,9

~~
1.285,0

1.355,0

3. Izobraževanje otrok
naših delavcev v
tujini

100,3

102,0

103,4

104,9

106,8

517,4

1,6

4. Mednarodno sodelovanje na podr.izobražev.

104,6

106,6108,7

110,9

113,1

543,9

2,2

poročevalec

31

5. Podeljevanje nagrad
Staneta Žagarja

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

9,0

6. Strokovno raziskovalno
delo

214,0

217,4

220,9

228,0

236,0

1.116,3

2,3

7. Regresiranje dnevnih
prevozov in skupinskih
potovanj

615,0

637,0

659,0

682,0

707,0

3-300,0

3,5

8. Dejavnost društev družbenih organizacij in
njihovih zvez

3,8

3,8

3,9

4,0

4,0

19,4

2,1

9. Sofinanciranje mladinskega in drugega tiska
ter STV

72,9

73,1

74,0

75,1

76,2

371,3

24,2

10. Štipendiranje in kritje
stroškov samoizobraževanja

lf,l

19,8

15,4

16,7

16,7

87,7

-p

11. Izobraževalna dejavnost
na mladinskih delovnih
akcijah

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

19,0

12. Anuitete za obveznosti
iz preteklih let ter
stroški plačilnega
prometa

25,8

26,8

27,8

28,6

29,4

138,4

»,1

13. Delovanje delegatskega sistema

50,7

52,0

53,0

53,5

54,0

263,2

1,9

S.O_P_A_J_:

i.r
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13. člen
V skladu z družbenim dogovorom o vlogi, razširjenju in
financiranju mladinskega periodičnega tiska (Uradni list SRS
št. 9/77) bomo združevali sredstva za sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska: Tribuna in Katedra. Kot obliko
informiranja pedagoških delavcev bomo sofinancirali tudi
izdajanje Prosvetnega delavca.
V skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi bomo udeleženci združevali sredstva za sofinanciranje
izdajanja: Enciklopedije Jugoslavije, Enciklopedije Slovenije,
Slovenske bibliografije, Titovih zbranih del in Temeljnih del
Marxa in Engelsa.
Udeleženci bomo na podlagi programa, usklajenega v Izobraževalni skupnosti Slovenije, združevali sredstva za sofinanciranje dejavnosti na področju razvijanja in delovanja
šolske televizije in šolskih radijskih oddaj.
14. člen
Udeleženci bomo združevali sredstva za kritje iztekajočih se
obveznsoti štipendiranja za potrebe kadrovske reprodukcije
na področju vzgoje in izobraževanja In za kritje stroškov
prvega preverjanja znanja, pridobljenega s samoizobraževanjem.
15. člen
Za pokritje stroškov vzgojnoizobraževalnih dejavnosti na
mladinskih delovnih akcijah bomo udeleženci združevali
sredstva v skladu z družbenimi dogovori in samoupravnimi
sporazumi.
16. člen
Udeleženci bomo združevali sredstva za poravnavo obveznosti v plačilnem prometu ter za odplačilo anuitet ža najete
kredite v preteklih srednjeročnih obdobjih.
32

17. člen
Za delovanje organov Izobraževalne skupnosti Slovenije,
njihovih delovnih teles ter koordinacijskih odborov in drugih
teles/1<i delujejo pri Izobraževalni skupnosti Slovenije, bomo
udeleženci združili 263,2 milijona din.
18. člen
Za izvedbo vseh programov, opredeljenih v tem sporazumu,
bomo udeleženci združili naslednja sredstva:
Stran 8 Tabela

:> i.<*;
19. člen
Sredstva za izvedbo vseh programov in nalog iz 18. člena
bodo udeleženci združevali po enotni prispevni stopnji iz
dohodka. Prispevne stopnje bo določila skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije z letnimi plani uresničevanja tega
sporazuma.
II. Naloge skupnega pomena za osnovno
izobraževanje
20. 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, njihovih zvez in družbenih organizacij,
- sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska,
- subvencioniranje izdaj učbenikov za učence osnovnih
šol s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom,
poročevalec

- 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, ter pokrivanje dela stroškov hospitacij na opredeljenih hospitacijskih osnovnih šolah.
21. člen
Strokovno in raziskovalno delo, ki je pomembno za razvoj
področja vzgoje in osnovnega izobraževanja, obsega aplikativne naloge za reševanje specifičnih problemov tega področja.
22. člen
Na osnovi letnih planov bomo zagotavljali sredstva za tisti
del dejavnosti posameznih strokovnih društev, njihovih zvez
in družbenih organizacij, s katerim dopolnjujejo vzgojnoizobraževalno dejavnost v osnovni šoli.
23. člen
V skladu z družbenim dogovorom o vlogi, razširjanju in
financiranju mladinskega periodičnega tiska bomo v skladu z
letnimi plani zagotavljali sredstva za sofinanciranje mladinskega periodičnega tiska kot npr.: Ciciban, Pionir, Pionirski
list, Kurirček, Otrok in družina, Tabor, TIM itd.
24. člen
Subvencionirali bomo izdaje učbenikov za učence osnovnih šol s prilagojenim predmetnikom, za kolikor so ti višji od
stroškov izdaj učbenikov za osnovne šole.
25. člen
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje celodnevne oblike
dela v osnovnih šolah v občinah, ki so upravičene do solidarnostnih sredstev, vendar največ do 10% obsega vseh oddelkov 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 vrednosti programa celodnevne osnovne šole in programa
osnovne šole.
26. člen
Na osnovi samoupravnega sporazuma o razvojno inovacijski in hospitacijski dejavnosti osnovnih šol bomo zagotavljali
sredstva za dogovorjeni del teh dejavnosti, ki jih bodo izvajale
osnovne šole, udeleženke sporazuma.
Zagotavljali bomo tudi sredstva za pokrivanje dela stroškov
hospitacij na hospitacijskih osnovnih šolah in vzgojnovarstvenih organizacijah. Hospitacijske osnovne šole bo na predlog
Zavoda SR Slovenije za šolstvo, določila skupščina Posebne
izobraževalne skupnosti za pedagoško Usmeritev.
27. člen
NALOGE SKUPNEGA POMENA ZA OSNOVNO
IZOBRAŽEVANJE
Za izvedbo vseh skupnih nalog, bomo združili naslednja sredstva:
v cenah 1985 v mio din
Naloge
1986 1987 1988 1989 1990 1986-90
1. Strokovno in raziskovalno delo
4,5
4,7
4,9
4,9
4,9
23,9
2. Dejavnost društev, zvez in
družb, organizacij
23,5 24,4 25,2 26,1 27,0
126,2
3. Sofinanciranje
mlad. periodičnega tiska
25,2 25,9 26,8 27,8 28,9
134,6
4. Sofinanc. učbenikov za učence s prilagojenim predmetnikom
1.1
1.2
1,3
1,3
1,3
6,2
5. Pospeševanje
razvoja COS
159,5 165,0 170,7 176,9 183,0
855,1
poročevalec

6. Razvojno-inovacijske in hospitacijske dejav.
osnovnih šol in
pokriv.
dela
stroškov hospit. 20,0 20,8 21,4 21,9 22,3
106,4
SKUPAJ
233,6 242,0 250,3 258,9 267,4
1.252,4
Za vse te naloge bomo uporabniki, združeni v občinskih
izobraževalnih skupnostih, združevali sredstva po enotni prispevni stopnji iz bruto osebnih dohodkov.
III. Naloge skupnega pomena za usmerjeno
izobraževanja
A. IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV
NARAVOSLOVNO-MATEMATIĆNE USMERITVE IN
USMERITVE OSEBNIH STORITEV
28. člen
Uporabniki in izvajalci, združeni v posebnih izobraževalnih
skupnostih, bomo kot nalogo skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje prek Izobraževalne skupnosti Slovenije
uresničevali izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov naravoslovno-matematične usmeritve in usmeritve osebnih storitev, kot so določeni s progamskimi zasnovami, sprejetimi na
seji skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije dne 9/21983 ter dopolnjenimi oziroma spremenjenimi na sejah dne
21/12-1983 in 7/2-1985.
29. člen
Da bi zagotovili svoje in celotne družbene potrebe po
kadrih, ki se izobražujejo po vzgojnoizobraževalnih programih naravoslovno-matematične usmeritve in usmeritve osebnih storitev, bomo vključili v izobraževanje naslednje število
učencev in študentov:
Število učencev oziroma študentov, vpisanih v 1. letnike ter
število učencev oziroma študentov, ki bodo zaključili izobraževanje v obdobju 1986-1990 (izobraževanje pred vstopom v
delu):
Srednje izobraž. Višje in visoko izobraž.
Usmeritev
Leto Štev. na Št. uč„ ki Štev. na Št. štud. ki
novo bodo zaklj.
novo bodo zaklj.
vpisanih izobražev. vpisanih izobražev.
uč.
štud.
a) Naravoslov1986
1410
1040
190
100
.no-matema1987
1470
1180
190
100
tična
1988
1410
1370
180
90
1989
1560
1400
190
95
1990
1440
1220
200
100
Skupaj
7290
6210
950
485
b) Osebne
1986
260
260
storitve
1987
260
380
1988
260
230
1989
260
230
1990
260
230
Skupaj:
1300
1330
30. člen
Glede na potrebe v organizacijah združenega dela uporabnikov, bomo v vzgojnoizobraževalne programe naravoslovnomatematične usmeritve vključevali naslednje število že zaposlenih delacev:
Vpis učencev oziroma študentov v 1. letnike naravoslovnomatematične usmeritve v obdobju 1986-1990 (izobraževanje
ob delu)
Srednje izobražev.
Višje in visoko
izobražev.
Usmeritev
Leto Število na novo
Število na novo
vpisanih učencev vpisanih študentov
Naravo1986
20
slovno1987
20
matematična 1988
20
1989
20
1990
20
Skupaj
100
33

31. člen
Vzgojnoizobraževalne programe naravoslovno-matematične usmeritve bodo izvajale naslednje vzgojnoizobraževalne
organizacije:
a) Srednje izobraževanje:
1. Srednja gradbena šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5.
maja 12, Ajdovščina
2.Srednja ekonomska, naravoslovno-matematična in pedagoška šola Brežice, Trg. dr. Ivana Ribarja 14, Brežice
3. Srednja tehniška šola Celje, Pot na Lavo 22, Celje
4. Srednja šola tehniških usmeritev in družboslovja Kočevje,
Trg zbora odposlancev 22, Kočevje
5. Srednja šola družboslovne in kovinarske usmeritve
Edvarda Kardelja, Kidričeva 20, Črnomelj
6. Srednja naravoslovno-matematična šola Jurija Vege Idrija,
Študentovska, Idrija
7. Center srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice,
Ulica bratov Ruparjev 2, Jesenice
8. Srednješolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41
a, Kamnik
9. Srednja pedagoška in naravoslovno-matematična šola
Koper, Cankarjeva 2, Koper
10. Srednja šola pedagoške, računalniške in naravoslovnomatematične usmeritve Kranj, Koroška c. 13, Kranj
11. Srednja šola kovinarske, pedagoške in ekonomske usmeritve Lendava (dvojezična), Partizanska 82. Lendava
12. Srednja naravoslovna šola Ljubljana, Peričeva 4, Ljubljana
13. Srednja naravoslovna šola Miloš Zidanšek, Trg Miloša Zidanška 1,
Maribor
14. Srednješolski center tehniško-pedagoške usmeritve Murska
Sobota, Naselje Veljka Vlahoviča 12, Murska Sobota
15. Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica, Delpinova ul. 9,
Nova Gorica,
16. Srednja šola pedagoške in tehniško-naravoslovne usmeritve Novo
mesto, Cesta herojev 5, Novo mesto
17. Srednja naravoslovno-matematična šola z italijanskim učnim jezi- '
kom Piran, Vojkova 1, Piran
18. Srednja tehniška in naravoslovna šola Postojna, Cesta v Staro vas
2, Postojna
19. SSC Dušana Kvedra Ptuj, TOZD Srednja družboslovna, ekonomska in naravoslovno-matematična šola Jožeta Lacka Ptuj, Volkmerjeva 19, Ruj
20. Srednja šola tehniško-naravoslovne in pedagoške usmeritve,
Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem
21. CSš Titivo Velenje, TOZD Srednja elektro, kovinarska in računalniška šola, Trg mladosii 3, Titovo Velenje
22. ZSC Miha Marinko Trbovlje, TOZD Srednja šola naravoslovnomatematične in ekonomske usmeritve, Gimnazijska c. 10, Trbovlje.
b) Visoko izobraževanje:
1. Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Matematika in Mehanika
2. Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, VTOZD Fizika
3. Biotehniška fakulteta, VTOZD Biologija.
32. č!en
Vzgojnoizobraževalni program usmeritve osebnih storitev
bodo izvajale naslednje vzgojnoizobraževalne organizacije:
1. Srednja šola Boris Kidrič Celje, Ljubljanska c. 17, Celje
2. Srednja šola tehniških strok in osebnih storitev, Ljubljana,
Titova 78, Ljubljana
3. Srednja tekstilna šola Maribor, Orožnova 2, Maribor
33. člen
Na osnovi sprememb v programskih zasnovah ter vzgojnoizobraževalnih programov usmerjanja izobraževanja bomo z
letnimi razpisi vpisa učencev in študentov prilagajali razmestitev izvajanja vzgojnoizobraževalnih programov naravoslovnomatematične usmeritve osebnih storitev iz 31. in 32. člena.
34. člen
Praktični pouk, proizvodno delo in delovno prakso v okviru
vzgojnoizobraževalnih programov iz 28. člena bodo izvajali
uporabniki, ki jih bo izbral strokovni svet Izobraževalne skupnosti Slovenije v skladu s kriteriji za tehnološko razvitost
organizacij združenega dela ter s kadrovskimi in materialnimi
pogoji, opredeljenimi v lzobraže\»a!ni skupnosti Slovenije.
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35. člen
Višino nagrade učencem in študentom, udeležencem praktičnega pouka, proizvodnega dela in delovne prakse določajo
OZD uporabnikov v skladu z določili družbenega dogovora o
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo.
36. člen
Izvajalci so dolžni izvajati vzgojnoizobraževalne programe v
skladu s standardi in normativi za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti.
Izvajalci lahko izvajajo določene vzgojnoizobraževalne programe nad standardom oziroma pod normativom v primerih,
ko za to zainteresirani uporabniki prevzamejo dodatne obveznosti za pokritje tako povečanih stroškov izobraževanja (27.
člen zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in
izobraževanja) na učenca oziroma študenta.
37. člen
Višino povračil za izvajanje programov storitev udeleženci
ugotavljamo s pomočjo meril za vrednotenje programov
vzgojnoizobraževalnih storitev. Izvajalci so upravičeni do
povračila iz sredstev, združenih v Izobraževalni skupnosti po
tem samoupravnem sporazumu, za opravljene programe storitev, opredeljene s planom Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Povračila za druge programe vzgojnoizobraževalnih storitev oziroma za posamične vzgojnoizobraževalne in druge
storitve pridobivajo izvajalci v svobodni menjavi dela v neposrednih odnosih z uporabniki in s prispevkom učencev oziroma študentov in drugih občanov, ki se izobražujejo.
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije določa
pogoje in merila za prispevke učencev oziroma študentov in
drugih občanov, ki se izobražujejo. Pri tem se smiselno uporabljajo merila iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
Programi vzgojnoizobraževalnih storitev se v svobodni
menjavi dela vrednotijo tako, da povračilo za program storitev, opravljen v dogovorjenem obsegu in s predvidenim rezultatom, vzgojnoizobraževalni organizaciji zagotavlja prihodek
v takšni višini, da delavci iz njega lahko:
1. pokrijejo materialne stroške, potrebne za opravljanje teh
storitev,
2. pokrijejo stroške amortizacije osnovnih sredstev, potrebnih za opravljanje teh storitev,
3. ustvarijo dohodek, ki je potreben za:
a) poravnavo obveznosti iz dohodka za zadovoljevanje
določenih skupnih in splošnih družbenih potreb ter drugih
določenih obveznosti in izdatkov iz dohodka, ustvarjenega s
povračilom,
b) oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev, udeleženih pri opravljanju storitev, v družbeno dogovorjeni višini,
c) oblikovanje sredstev rezerv v višini, predpisani z zakonom.
39. člen
Potrebni materialni stroški se priznajo v povračilo za opravljeni program storitev na podlagi normativov potroškov in
drugih normativov za materialne stroške, upoštevajoč
poprečne tržne cene normiranih materialov in storitev v preteklem letu in splošna cenovna gibanja v tekočem letu.
Potrebni amortizacijski stroški se priznajo v povračilo za
opravljanje programov storitev, po minimalnih, z zakonom
predpisanih stopnjah na vrednost osnovnih sredstev, ki jo
izkazujejo knjigovodstvo temeljne organizacije združenega
dela izvajalcev na dan 31. decembra preteklega leta.
V osnovnih sredstvih upoštevamo le tisto opremo, stroje in
nepremičnine, ki so potrebne ža izvajanje programa storitev.
Ce temeljna organizacija uporablja iste nepremičnine za izvajanje dveh ali več programov vzgojnoizobraževalnih storitev
ali drugih dejavnosti, vračunamo amortizacijo opreme, strojev
in nepremičnin v posamezen program v tolikšnem delu, kot
ustreza deležu vrednosti tega programa v skupni realizaciji
vseh progamov in drugih dejavnosti.
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- usposabljanje učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov,
- sofinanciranje vzgojnoizobraževalne dejavnosti naslednjih naravoslovnih društev: Društvo matematikov, fizikov in
astronomov SRS, Prirodoslovno društvo SRS, Astronomsko
društvo Javornik,
- sofinanciranje izdaje naravoslovnih in matematičnih
revij: Življenje in tehnika, Presek, Proteus, Obzornik za matematiko in fiziko, Zbirka Sigma.

40. člen
Izhodišče za vrednotenje vloženega dela za izvedbo programov vzgojnoizobraževalnih storitev je družbeno dogovorjena
vrednost enote enostavnega deia.
Pri tem se zahtevnost potrebnega dela množi s količniki, ki
jih za zahtevnejša dela določajo samoupravni sporazumi o
razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o delitvi
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v
dejavnostih vzgoje in izobraževanja, če s temi količniki
soglaša skupščina Skupnosti. V primeru, da skupščina Skupnosti ne soglaša s količniki iz samoupravnih sporazumov,
delegati v zboru uporabnikov in v zboru izvajalcev uskladijo
druge količnike.
Na teh izhodiščih se v povračilo za opravljeni program
vzgojnoizobraževalnih storitev priznajo sredstva za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev, potrebnih za izvedbo
programa storitev, na podlagi standardov in normativov, upoštevajoč tudi izhodišče, da povprečno izplačani osebni dohodek ria zaposlenega delavca v vzgojnoizobraževalnih organizacijah ne sme biti bistveno nižji in ne bistveno višji od
družbeno dogovorjene višine.

45. člen
Izvajalci iz 31. in 32. člena se zavezujemo, da bomo del
sredstev amortizacije v tem srednjeročnem obdobju združevali s sredstvi amortizacije drugih vzgojnoizobraževalnih
organizacij, da bi na ta način omogočili obnovo in posodabljanje materialne osnove vzgojnoizobraževalnega dela.
46. člen
Med investicijami v nepremičnine bodo imele prednost
adaptacije in rekonstrukcije naslednjih objektov:
1. Srednja pedagoška in naravoslovno-matematična šola
Koper
2. Srednja naravoslovna šola Ljubljana
3. Srednja šola Miloš Zidanšek Maribor
4. Srednja naravdslovno-matematična šola z italijanskim
učnim jezikom Piran
5. Naravoslovni srednješolski center Nova Gorica
Sredstva v ta namen bomo zagotavljali na osnovi samoupravnega sporazuma z združevanjem sredstev iz čistega
dohodka uporabnikov in iz drugih virov.

41. člen
Obveznosti iz dohodka za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatke, ki se na
podlagi zakona krijejo iz dohodka, upoštevamo v višini povprečnih stopenj prispevkov v SRS za tekoče leto.
Sredstva rezerv vračunamo v višini od vračunanega
dohodka, določeni z zakonom.
42. člen
Za program storitev, ki je opravljen v dogovorjenem
obsegu, toda z boljšim rezultatom od predvidenega, je povračilo ustrezno višje.
Za program storitev, ki je opravljen v manjšem obsegu od
samoupravno dogovorjenega ali s slabšim rezultatom od
predvidenega, je povračilo ustrezno nižje.
Obseg in kakovost opravljenih programov storitev ugotavljamo na podlagi analize učinkovitosti dela, ki so jo sveti
vzgojnoizobraževalnih organizacij dolžni predložiti vsako leto
in mora biti izdelana po merilih, določenih v skladu z zakonom.
Kakovost rezultatov opravljenih programov storitev se vrednoti na podlagi ocen pedagoške službe oziroma univerze na
način, ki je usklajen v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
43. člen
Skupna vrednost programov vzgojnoizobraževalnih storitev, ki jih bodo v obsegu, opredeljenem v 29. členu, ter ob
upoštevanju standardov in normativov za opravljanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti, izvajale vzgojnoizobraževalne
organizacije iz 31. in 32. člena, znaša po merilih iz 38. do 42.
člena:
Vrednost programov vzgojnoizobraževalnih storitev v
obdobju 1986-1990
v mio din
cene leta 1985
Leto
1986
1987
1988
1989
1990
Skupaj

B. DRUGE NALOGE
47. člen
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 923,3 milijone
din za programe podiplomskega izobraževanja in specializacij, ki so podlaga za kadrovsko reprodukcijo v usmerjenem
izobraževanju. V tem okviru bomo zagotovili tudi sredstva za
vzporedne nastavitve in stažišče.
48. 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 157,5 mio din sredstev.
43. člen
Udeleženci bomo sofinancirali računalniško in informacijsko dejavnost na področju visokega šolstva, ki jo razvijata
Računalniški center Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in
Računalniški center Univerze v Mariboru, ter omogočali računajniško usposabljanje že zaposlenih učiteljev za uporabo
računalniške tehnologije v izobraževalnem procesu. V ta
namen bomo združili 1.375,9 mio din sredstev.
50. člen
Udeleženci bomo sofinancirali programe univerzitetnih
knjižnic v skladu s posebnim samoupravnim sporazumom
med Samoupravnimi interesnimi skupnostmi in izvajalci. Zato
bomo združili 1.681,5 mio din.

Skupna vrednost programov storitev
Srednje izobraževanjeVišje in visoko izobraževanje
874,0
362,0
984,0
422,0
1.071,0
442,0
1.141,0
471,0
1.165,0
492,0
5.225,0
2.189,0

44. člen
Uporabniki in izvajalci, združeni v posebnih izobraževalnih
skupnostih, bomo združili sredstva v višini 29,2 mio din za
uresničevanje naslednjih nalog, povezanih z izvajanjem
vzgojnoizobraževalnih programov iz 28. člena:
- delo Strokovnega sveta Izobraževalne skupnosti Slovenije
- subvencioniranje izdaje učbenikov za strokovne predmete z nizko naklado,
poročevalec

51. člen
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 175,0 mio din
za delno kritje stroškov izdaj učbenikov za potrebe visokošolskega študija v skladu s programom, usklajenim v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
52. člen
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 1.763,2 mio
din za dejavnost študentskih domov, da bi omogočili znižanje
cene nastanitve in izvajanje interesnih dejavnosti.
v

53.1člen
JI.-!
..
Udeleženci bomo združevali sredstva v višini 17,0 mio din
za nezgodno in invalidsko zavarovanje učencev in študentov v
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primeru nesreče pri opravljanju proizvodnega dela oziroma
delovne prakse.

250 milijonov din letno za področje srednjega izobraževanja
in 500 milijonov din letno za področje visokega izobraževanja.

54. člen
Udeleženci bomo glede na materialne možnosti uskladili
program investicij v opremo, potrebno za izvedbo pouka
strokovno teoretičnih predmetov v višjih letnikih srednjega
izobraževanja, izvajanje praktičnega pouka ter program posodabljanja opreme za potrebe Izobraževalnega in raziskovalnega dela na področju visokega šolstva. Za ta namen bomo
združevali sredstva v višini 750 milijonov din letno, od tega

55. člen
Za dejavnost hospitacijskih srednjih šol bomo v tem
obdobju združili 40,0 milijonov din.
56. člen
Za naloge skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje,
ki so opredeljene v členih od 47. do 56. bomo udeleženci v
obdobju 1986-1990 združili naslednja sredstva:

III. NALOGE SKUPNEGA POMENA ZA USMERJENO IZOBRAŽEVANJE
Naloge

1986

v cenah
1988

1987

1. Vzfojnolzobraževalni programi:
-naravoslov.matem.
usmeritev in osebnih storitev v
srednjih šolah
874,0

1985 v mio din
1989
1990

1986-90 fovprl.st.rasU

1.071,0

1.141,0

1.165,0

5.225,0

11,2

422,0

442,0

471,0

492,0

2.189,0

9,3

5,7

5,8

6,0

6,1

29,2

2,3

g

182,7

184,5

186,3

189,0

923,3

1,4

30,2

30,9

31,5

32,1

32,8

157,5

2,1

5.Računalniška in informacijska dejavnost - 275,4

260.2

270,9

283,7

285,7

1.375,9

1,7

6.Dejavnost samostojnih
knjižnic
303 j 3

331,5

339,4

348,0

359,3

1.681,5

5,4

7.Subvencioniranje visokošolskih učbenikov
35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

175,0

8.Dejavnost študentskih
domov
271,8

335.3

383,8

385,-3

387,0

1.763,2

3,4

3,4

3,4

3,4

17,0

250,0
500,0
8,0

250,0
500,0
8,0

250,0
500,0
8,0

250,0
500,0
8,0

1.250,0
2.500,0
40,0

• 1.942,7

2.012,3

2.037,8

2.056,3

9.912,6

3433§*Z__3*5i§*3

3*642*8

3-7i3i3

-naravoslov.-matem.
usmeritve na visoki 362,0
stopnji
2.Dejavnost naravoslov.
društev ter sofinanciranje naravoslov.revij 5,6
3.Programi podiplomskega
izobraževanja
4.Strokovno in raziskovalno delo

9. Nezgodno i{i invalidsko
zavarovanje učencev
3 14
in študentov
10.Posodabljanje učne
tehnologijee
-v srednjih šolah
250,0
-v visokih šolah
500,0
11.Hospitacij.dejavnost
8,0
SKUPAJ 2-11

1.863,5

§kupaj_i-i 7

3xQ32x5

974,0

"6,0

5,2

iZi32§i6___zi4_

Sredstva za izvedbo nalog skupnega pomena za usmerjeno izobraževanje bodo združevali
udeleženci v posebnih izobraževalnih skupnosti po enotni prispevni stopnji iz dohodka.
Prispevna stopnja bo določena z letnimi plani uresničevanja tega sporazuma.
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IV. INVESTICIJE
57. člen
Udeleženci določamo kot investicije na republiški ravni na
področju usmerjenega izobraževanja:
1. Biološko središče Ljubljana v povezavi z razrešitvijo
problemov Filozofske fakultete
2. Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
3. Centralna tehnična knjižnica Maribor
4. Univerzitetna knjižnica Maribor
5. Tehniška fakulteta Maribor
Prioritetni red investicij v točkah 1., 4. in 5. določita sporazumno Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani in Univerza v
Mariboru; prioritetni vrstni red investicij v točkah 2. in 3. pa
sporazumno Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna
skupnost Slovenije in Kulturna skupnost Slovenije.

61. člen
Če združevanje sredstev ne dosega s tem sporazumom
predvidene višine ali dinamike, sprejmejo uporabniki in izvajalci program ukrepov za uskladitev obsega in pogojev nadaljnje svobodne menjave dela ter obsega odhodkov z razpoložljivimi 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 uporabniki 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.

58. člen
Na osnovi samoupravnih sporazumov o temeljih planov in
družbenega dogovora med Zvezo stanovanjskih skupnosti,
Izobraževalno skupnostjo Slovenije, Skupnostjo zdravstvenega varstva Slovenije, Skupnostjo socialnega varstva Slovenije in Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije bodo zagotovljena sredstva ter sprejet program obnove zavodov za
izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

62. 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 kvaliteti,
2. ni mogoče zagotoviti sredstev v dogovorjeni višini.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma
opravlja organ za samoupravni nadzor Izobraževalne skupnosti 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.

59. člen
Nominalno višino sredstev za posamezne naloge, opredeljene 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 periodičnih obračunih, celoletno pa po zaključnih računih.
60. člen
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije bo spremljala
uresničevanje tega sporazuma in najmanj enkrat letno analizirala njegovo uresničevanje ter o tem obveščala udeležence.
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64. člen
J(vi
Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo organi upravljanja 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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SAMOUPRAVNI
o temeljih

SPORAZUM

planov Kulturne skupnosti

Slovenije za obdobje
Na podlagi 8. člena Zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela (Uradni list SRS št. 17/79 in 115. člena Zakona
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije (Uradni list SRS št. 1/80) so delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in drugi
samoupravno organizirani delovni ljudje ter občani v krajevnih skupnostih (v nadalnjem besedilu: uporabniki) 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 nadaljnem besedilu izvajalci) 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
nadaljnem besedilu udeleženci) urejajo:
- naloge, ki ohranjajo vsaj doseženo raven razvoja kulturnih 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 pridobivajo sredstva v svobodni menjavi dela v kulturnih skupnostih;
- merila za ugotavljanje cene oziroma povračila za opravljene storitve, programe storitev oziroma dejavnosti;
- normative in standarde za materialne stroške ter sredstva
za osebne dohodke in skupno porabo;
- potrebna sredstva za izvedbo dogovorjenih nalog;
- načine spremljanja in uresničevanje 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 družbenega razvoja bodo udeleženci tega sporazuma:
- oblikovali skupne osnove kulturne politike v SR Sloveniji;
- programirali skladen razvoj kulturhih 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 dejayppsti slovenskih zdomcev in izseljencev ter njihovo povezovanje s kulturo svojega
naroda;
- skupaj z drugimi omogočili kulturni razvoj italijanske in
madžarske narodnosti v SR Sloveniji;
- omogočili razvoj kulturnega življenja pripradnikov vseh'
drugih jugo?Jpvanskih narodov in narodnosti, ki žive in delajo
v SR Sloveniji;
- spodbujali kulturno oziroma urpetr)iško ustvarjalnost kot
najpomembnejšo sestavino kulturnih dejavnosti;
- povečaJLdosegljivost kulturnih programov mladini, delavcem in občanom, zlasti izven večjih/ne^tnih središč;
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1986-1990
- skrbeli za vsebinsko bogat kulturni pretok znotraj Jugoslavije, s sosednjimi državami, deželami v razvoju in ostalim
svetom;
- omogočili razvijanje strokovnih osnov dela v kulturnih
dejavnostih;
- skrbeli za smotrno izrabo obstoječih zmogljivosti v kulturnih dejavnostih;
- pospeševali združujoče možnosti in različne oblike sodelovanja med organizacijami združenega dela s področja kulture in delavci v kulturi;
- omogočili pripravo video dokumentacije kulturnih dejavnosti;
- omogočili organiziranje in razvijanje posredovalne dejavnosti v posameznih kulturnih dejavnostih;
- razvijali knjižnično informacijske sisteme kot dele enotnega informacijskega sistema v kulturi s postopnim uvajanjem računalniške opreme;
- uveljavljali merila za svobodno menjavo dela v kulturnih
dejavnostih;
- se dogovarjali o cenah kulturnih programov z uveljavljanjem 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 najpomembnejših in najbolj ogroženih spomenikov;
- založništvo in knjižničarstvo: zlasti izdajanje izvirnih
leposlovnih in družboslovnih (posebej kulturoloških) del ter
za kulturna vprašanja specializiranega in drugega periodičnega tiska;
- kulturne stike s slovenskimi zamejci, zdomci in izseljenci
in znotraj tega še posebej spodbujanje njihove lastne ustvarjalnosti;
- kulturne dejavnosti italijanske in madžarske narodnosti v
SR Sloveniji;
- kulturno sodelovanje med narodi in narodnostmi v SFRJ;
- kulturno sodelovanje s tujino: načrtno in selektivno seznanjanje 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 narave in kulturne dediščine ter razvoj manj razvitih območij tako, da bodo v okviru
posameznih kulturnih dejavnosti omogočali zlasti:
1. Založništvo in kjinžničarstvo
- oblikovanje skupnega založniškega programa s pretehtanim in usklajenim izborom knjig na podlagi delitve dela med
založbami;
- izdajanje mladinskih, leposlovnih, družboslovnih in
humanističnih strokovnih in znanstvenih del ter druge literature s kulturnega področja;
- izhajanje revialnega tiska na temelju tehtnosti progamov
in kakovosti njihovega uresničevanja;
- izhajanje mladinskega periodičnega tiska skladno z
ustreznim družbenim dogovorom;
poročevalec

- oblikovanje enotne politike prevajanja tujih del v slovenščino ter slovenskih del v jugoslovanske in tuje jezike ter tudi
uresničevanje obojesmemih prevajalskih tokov;
- nakupovanje najpomembnejših knjižnih izdaj v splošnoizobraževalnih knjižnicah;
- v sodelovanju z drugimi skupnostimi vzpostavitev
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani kot nosilca
tehnološke posodobitve 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 pripravo in izdajanje Enciklopedije Slovenije.
Ovrednotenje programa:
1986
570

1987
590

1988
618

1989
648

1990
672

Skupaj
3.098'

2. Gledališka dejavnost
- oblikovanje skupnega gledališkega programa slovenskih
poklicnih gledališč z uveljavljanjem usklajevanja programov
med gledališči in medsebojnega vplivanja na programske
zasnove;
- spodbujanje izvirne slovenske gledališke ustvarjalnosti z
naročili in odkupi izvirnih tekstov ter nagrajevanjem najboljših slovenskih predstav;
- pospeševanje organiziranega obiska mladih;
- pokrivanje celotnega slovenskega kulturnega prostora z
gledališkimi predstavami;
- spodbujanje višjih oblik sodelovanja med gledališči,
izmenjava posameznih predstav, igralcev in drugih ustvarjalcev 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)
Ovrednotenje programa;
1986
1987
1989
757
786
816

1990
845

Skupaj
879

3. Glasbena in plesna dejavnost
■- spodbujanje glasbene in plesne ustvarjalnosti ter izvedb
novih glasbenih in plesnih del;
- spodbujanje plesne ustvarjalnosti ter izvedb novih plesnih del;
- oblikovanje skupne programske politike z uveljavljanjem
kakovostnih meril in sodobnih pogledov na razvoj glasbene
ustvarjalnosti in poustvarjalnosti;
- spodbujanje višjih oblik sodelovanja med nosilci programov na programskem, kadrovskem, tehničnem in organizacijskem področju;
- pokrivanje celotnega slovenskega kulturnega prostora s
programsko in po zvrsteh raznoliko glasbeno in plesno ponudbo;
■
- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev in
tekmovanj;
- organiziranje glasbenega založništva in ustanovitev
glasbenega založniškega oddelka pri eni od slovenskih založb;
- podpiranje izbrane proizvodnje gramofonskih plošč in
kaset;
- uveljavljanje sprejetih normativov in standardov;
- uresničevanje dogovorjenih programov organizacij
združenega dela glasbenega in plesnega področja (priloga št.
Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
764
794
823
1

1990
855

Skupaj
888

v milijon dinarjih, v cenah 1985 (velja za »se nadaljnje kvantifikacije)
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4.124

4. Varstvo naravne In kulturne dediščine
- razvijanje aktivnejših oblik varstva spomenikov z vključevanjem 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 spomenikov, 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;
- postavitev, posodobitev in dopolnjevanje temeljnih
muzejskih zbirk;
- pripravljanje dogovorjenih in vsebinsko usklajenih razstav;
- 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 dediščine (priloga št. 3);
- reševanje vsebinskih in prostorskih vprašanj, še posebej
v zvezi s predstavitvijo ljudske revolucije za novejšo zgodovino Slovencev);
- vključevanje vodnikov, inventarjev in drugih pripomočkov 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 širšega 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 dejavnost.
Ovrednotenje programa:
1986
1987 1988
1989
1990 Skupaj
od tega
705
733
759
786
818 3.801
sporne299
311
322
333
348
niško
varstvo
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 kakovostnih kriterijih, predvsem razstav, ki naj krožijo po celi
Sloveniji;
- posodabljanje in dopolnjevanje galerijskih zbirk (odkupovanje likovnih del starejše in sodobne produkcije);
- uresničevanje dogovorjenih programov organizacij
združenega dela galerijskega področja (priloga št. 5).
Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
178
185
192

1989
200

1990
207

Skupaj
962

6. Filmska dejavnost
- proizvodnjo celovečernih in kratkih filmov;
- oblikovanje enotne tehnične baze za celotno slovensko
filmsko proizvodnjo;
- programsko, kadrovsko in tehnično sodelovanje nosilcev filmskih produkcijskih programov;
- programsko, kadrovsko in tehnično povezovanje nosilcev filmskih programov z gledališči, RTV in drugimi; ;
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- povezovanje proizvajalcev, distributerjev in predvajalcev
slovenskega filma;
- podpiranje najpomembnejših republiških prireditev;
- uresničevanje dogovorjenega programa Kinoteke;
- uveljavljanej sprejetih normativov in standardov.
Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
1989
1990 Skupaj
290
303
316
342
329
1.580

- štipendiranje izjemnih talentov ter omogočanje njihovega izpopolnjevanja v tujini:
- štipendiranje nadarjenih mladih ustvarjalcev po končanem študiju.
Ovrednotenje programa: razne oblike štipendiranja in izvajanja kadrovske politike so del celovitih programov posameznih izvajalcev, zato se finančno pokrivajo v njihovih osnovnih
dejavnostih.

7. Kulturni programi radia in televizije
- 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;
- sofinanciranje dogovorjenih radijskih in televizijskih
projektov.
Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
1989
1990 Skupaj
105
111
117
122
130
585

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 in občinah, ki
imajo več kot 50% krajevnih skupnosti nerazvitih, vzpodbujali
in pospeševali kulturno dejavnost:
- pri razvoju knjižničarstva,
- pri varovanju naravne in kulturne dediščine,
- pri zagotavljanju dostopnosti kulturnih dobrin (gostovanja).
Pri sprejetju kazalcev kulturne razvitosti v skupščini Kulturne skupnosti Slovenije bodo manj razvite občine in občine
z več kot 50% nerazvitih krajevnih skupnosti upravičene do
solidarnostne pomoči pod pogojem, da po teh kazalcih ne
dosegajo republiškega povprečja in pod pogojem, da so iz
lastnih virov zagotovile za kulturne dejavnosti delež (% družbenega proizvoda), ki ni manjši od republiškega povprečja.
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, povzročijo škodo na naravni in kulturni dediščini itd.
Spisek občin, ki so upravičene do solidarnostne pomoči, je
sestavni del tega sporazuma (priloga št. 6).

8. Kulturni razvoj italijanske in madžarske narodnosti
- razvijanje stikov z matičnima narodoma z upoštevanjem
kriterijev kakovosti, pestrosti, smotrnosti, načrtnosti in ekonomičnosti;
- zagotavljanje dejavnosti kulturnih skupin;
- razvijanje založniške in knjižnične dejavnosti.
Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
1989
1990 Skupaj
24
26
28
28
30
136
9. Kulturno sodelovanje s Slovenci zunaj SR Slovenije
- pospeševali bomo kulturno dejavnost in ustvarjalnost
slovenskih zamejcev in njihovo tvorno vključevanje v slovenski 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
67
72
61
63
68
331
10. Kulturno sodelovanje
- kulturno sodelovanje v okviru SFRJ in s tujino kot pretok
ustvarjalnih in poustvarjalnih kulturnih prizadevanj in preverjenih kulturnih vrednot;
- uveljavljanje načel kakovosti, zanimivosti, pestrosti,
smotrnosti, ekonomičnosti, recipročnosti;
- uveljavljanje vsebinskih in materialnih osnov kulturnega
sodelovanja, ki so opredeljene v sprejetih samoupravnih sporazumih, družbenih dogovorih, mednarodnih programih in
drugih dogovorih;
- oblikovanje enotne metodologije načrtovanja in spremljanja vseh oblik kulturnega sodelovanja.
Ovrednotenje programa:
Razne oblike kulturnega sodelovanja so samo del celovitih
programov posameznih izvajalcev, zato se finančno pokrivajo
v njihovih osnovnih (rednih) dejavnostih.
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
nomenklature in opisa poklicev v kulturnih dejavnostih;
- štipendiranje v usmerjenem izobraževanju ter za izpopolnjevanje skladno z dolgoročnimi kadrovskimi načrti nosilcev programov;
- štipendiranje za razvoj področij potrebnih strokovnjakov
ter omogočanje njihovega izpopolnjevanja v tujini;
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Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
30
30
30

1989
30

1990
30

Skupaj
150

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 obstoječih zmogljivosti pa se zagotavljajo kot sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v povračilih za opravljene programe.
1. Sredstva se zagotavljajo za:
- naložbe v organizacijah združenega dela s področja
kulture, ki uresničujejo programe osrednjega ali matičnega
pomena (republiškega oziroma širšega pomena) in za to
nimajo ustreznih prostorov oziroma opreme;
- naložbe v prostore za kulturne dejavnosti (kulturne
domove) v manj razvitih občinah, ki takšnih prostorov še
nimajo (prostori v občinskem središču niso pogoj)
- naložbe v prostore za kulturne dejavnosti narodnosti v
narodnostno mešanih območjih, kjer takšnih prostorov še
nimajo.
V vseh primerih imajo prednost naložbe, ki so bile začete v
obdobju 1981-1985 ali prej in ki izpolnjujejo s tem sporazumom dogovorjene kriterije.
Prioritetni seznam naložb je sestavni del sporazuma (priloga št. 7). Vsaka naložba mora biti tudi v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana 1986-1990 občinske kulturne
skupnosti in v dogovoru o temeljih družbenega plana posamezne družbenopolitične skupnosti.
Če posamezna naložba s seznama ne izpolni pogojev ali
možnosti za začetek gradnje, lahko skupščina Kulturne skupnosti Slovenije uvrsti v seznam drugo naložbo po veljavnih
kriterijih.
Sredstva bodo zagotovljena z združevanjem amortizacije
OZD in s povečano amortizacijo tistih OZD, ki so nosilke
investicij.
7. člen
Udeleženci bodo zagotovili plačevanje osnovnih prispevkov
za socialno zavarovanje posameznih kulturnih delavcev, vpisanih v razvid pri Republiškem komiteju za kulturo, ki bodo
izpolnjevali splošne in posebne pogoje pravilnika o priznavanju pravice plačila socialnega zavarovanja iz družbenih sredstev.
poročevalec

Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
1989
1990 Skupaj
50
50
50
50
50
250
8. člen
Udeleženci bodo zagotovili redno delo Kulturne skupnosti
Slovenije in njenih organov, delovanje delegatskega in infor^
macijskega sistema skupnosti ter opravljanje potrebnih strokovnih, planskih in analitičnih, finančnih in dokumentacijskih
del.
Ovrednotenje programa:
1986
1987
1988
1989
1990 Skupaj
65
65
65
65
65
325

1. Založništvo in knjižničarstvo
2. Gledališka dejavnost
3. Glasba in ples
4. Varstvo naravne in kulturne dediščine
5. Likovna dejavnost
6. Filmska dejavnost
7. Narodnosti v SRS
8. Slovenci zunaj SRS
9. RTV
10. Pomoč manj razvitim
11. Prešernov sklad
12. Drugo ■
Skupaj dejavnosti
Samostojni kulturni delavci
Poslovni stroški
Skupaj
Investicije
SKUPAJ

IV. Ocena sredstev Kulturne skupnosti
Slovenije za obdobje 1986-1990
10. člen

1986

1987

1988

1989

570
757
764
705
178
290
24
61
105
30
4
37
3.525
50
65
3.640
593.2
4.233.5

590
786
794
733
185
303
26
63
111
30
4
37
3.662
50
65
3.777
1.024
4.801

618
816
823
759
192
316
28
67
117
30
4
37
3.807
50
65
3.922
1.024
4.946

648
845
855
786
200
329
28
68
122
30
4
37
3.952
50
65
4.067
805
4.872

Za program Kulturne skupnosti Slovenije iz 4., 5 6 7 8 in
9 člena udeleženci združujejo sredstva po enotni prispevni
stopnji iz BOD, ki jo bo skladno z dogovorjeno vrednostjo
letnih programov sprejemala skupščina'.
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 povečevala 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 dejansko ugotovljene stopnje po uradnih podatkih Zavoda za statistiko SRS in sicer v vsakem tromesečju tekočega leta.
2. Na tistih področjih, kjer normativi in standardi niso izdelani, kjer sodelujejo tudi OKS in drugi sofinancerji, n. pr. na
področju investicijskega vzdrževanja, bodo sredstva valorizirana v skladu z dogovorom med prizadetimi v okviru možnosti, ki jih omogoča 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 potrebnih za uresničenje programa.
1
za vrednost programa za leto 1986 |e prispevna stopnja 0,63 (od 1. maia 1986 ie
0,68).
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9. člen
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 i
4
4
4
4
4
20

1990

Skupaj
86-90

672
3.098
879
4.083
888
4.124
818
3.801
207
962
342
1.580
30
136
72
331
130
585
30
150
4
20
37
185
4.109 19.055
50
250
65
325
4.224 19.630
786 4.232.5
5.010 23.862.5

v mio din
cene 1985
Stopnje
Delež
rasti sredstev
86-90 v
%
4,2
15,8
3,8
20,8
3,8
21,0
9,2
19,4
4,1
4,9
4,2
8,1
3,8
0,7
3,8
1,7
11,8
' 30
0,8
1,0
4,9
1^3
1,7
3,8
100,0

Standard obsega:
- 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 programov, ki pridobivajo sredstva v svobodni menjavi dela v
kulturnih Skupnostih.
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 dramska gledališča,
poklicni lutkovni gledališči);
- glasbeno in plesno 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 družbenih potreb ter druge obveznosti in izdatki, ki se skladno z
zakoni pokrivajo iz dohodka,
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo,
- sredstva rezerv,
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- 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,
določenimi s samoupravnimi sporazumi, družbenimi dogovori ali zakoni.
4. Merila za sredstva za osebne dohodke in skupno porabo
so samoupravno dogovorjeni normativi in standardi in samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih ter nekaterih osnovah
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 kulturno dejavnost,
- sredstva, s katerimi se amaterskim delavcem zagotavljajo 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.

tega sporazuma, od 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 družbenega plana SR Slovenije zaradi spremembe ciljev oziroma
zaradi ukrepov za uresničevanje plana, ki niso bili predvideni
s sprejetim sporazumom o temeljih plana.
19. člen
Pri vsaki drugi spremembi ali dopolnitvi tega sporazuma so
udeleženci dolžni ugotoviti, koliko te spremembe in dopolnitve vplivajo na uresničevanje politike, dogovorjene z družbenim planom SR Slovenije, in v primerih, ko spremembe in
dopolnitve tega sporazuma bistveno vplivajo na uresničevanje 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.

VII. Uresničevanje sporazuma

22. člen
Sporazum se objavi v Poročevalcu Kulturne skupnosti Slovenije in velja od dne, ko ga sprejme skupščina Kulturne
skupnosti Slovenije.
Sestavni deli sporazuma:
- spisek organizacij iz 2., 3., 4. in 5. točke 4. člena,
- spisek kulturnih spomenikov, naravnih znamenitosti in
akcij širšega pomena iz 4. točke člena,
- seznam kulturnih spomenikov iz 4. točke člena,
- spisek občin iz 5. člena,
- prioritetni seznam naložb iz 6. člena,
- normativi in standardi za knjižnično, arhivsko, gledališko
in filmsko dejavnost (objavljeni v Poročevalcu Kulturne skupnosti Slovenije).

14. člen
Na temelju tega sporazuma bo skupščina Kulturne skupnosti 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 sporazuma in plana in
- da predlaga udeležencem ukrepe za uresničevanje sporazuma in plana oziroma dopolnitev tega samoupravnega
sporazuma.
Analizo in oceno uresničevanja ter potrebne ukrepe
sprejme skupščina pred zaključkom tekočega leta.

PRILOGA ŠT. 1
SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
S PODROČJA GLEDALIŠKE DEJAVNOSTI,
KI BODO MENJAVALE SVOJE DELO
V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE

16. člen
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je dolžna predložiti
v obravnavo uporabnikom in izvajalcem analizo o izvrševanju
planov in izpolnjevanju obveznosti iz tega samoupravnega
sporazuma s predlogom ukrepov.
Analiza iz prejšnjega odstavka vsebuje:
- oceno uresničevanja ciljev, nalog in razmerij, določenih
s sporazumom ali planom;
- oceno izvrševanja obveznosti, določenih s tem sporazumom;
- oceno pogojev in možnosti razvoja v tekočem letu ter
- predlog ukrepov in aktivnosti za uresničevanje plana
oziroma izpolnjevanje obveznosti, prevzetih v zvezi s sporazumom ali planom.

Organizacija združenega dela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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 Slovenije postopek za spremembe in dopolnitve sporazuma v
skladu z realno ocenjenimi možnostmi in pogoji za razvoj.'
Pravico in dolžnost predlagati spremembe in dopolnitve
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Delež v KSS
v%
Drama Slovenskega narodnega gledališča Ljubljana 50%
Drama Slovenskega narodnega gledališča Maribor 50%
Slovensko ljudsko gledališče Celje
50%
Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica
50%
Mestno gledališče ljubljansko
50%
Slovensko mladinsko gledališče
50%
Lutkovno gledališče Ljubljana
50%
Lutkovno gledališče
Maribor
50%
1
Cankarjev dom
50%

1

50% delež pri gledaliških programih Cankarjevega doma velja za njegovo
celotno kulturno dejavnost
poročevalec

PRILOGA ŠT. 2
SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
S PODROČJA GLASBENE IN PLESNE
DEJAVNOSTI, KI BODO MENJAVALE SVOJE
DELO V KULTURNI SKUPNOSTI SLOVENIJE
Organizacija združenega dela
1. Opera in balet Slovenskega narodnega
gledališča Ljubljana
2. Opera in balet Slovenskega narodnega
gledališča Maribor
3. Sovenska filharmonija

Delež v KSS
v%
50%
50%
50%

PRILOGA ŠT. 3
SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA
S PODROČJA VARSTVA NARAVNE IN
KULTURNE DEDIŠČINE, KI BODO MENJAVALE
SVOJE DELO V KULTURNI SKUPNOSTI
SLOVENIJE
Organizacije združenega dela
Delež v KSS
v%
1. Muzej političnih zapornikov, internirancev
in izgnancev Brestanica
50%
2. Muzej taborskega gibanja Ljutomer
50%
3. Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
50%
4. DO Spominski park Trebče
50%
5. Arhitekturni muzej
50%
6. Muzej ljudske revolucije Slovenije
50%
7. Narodni muzej
50%
8. Prirodoslovni muzej Slovenije
50%
9. Slovenski etnografski muzej
50%
10. Slovenski gledališki in filmski muzej
50%
11. Tehniški muzej Slovenije
50%
12. Restavratorski center SR Slovenije
letni program
13. Posavski muzej Brežice
33%
14. Muzej revolucije Celje
•
33%
15. Pokrajinski muzej Celje
33%
16. Mestni muzej Idrija
33%
17. Muzej Kamnik
33%
18. Pokrajinski muzej Kočevje
33%
19. Pokrajinski muzej Koper
33%
20. Gorenjski muzej Kranj
33%
21. Muzej narodne osvoboditve Maribor
33%
22. Pokrajinski muzej Maribor
33%
23. Belokranjski muzej Metlika
33%
24. Pokrajinski muzej Murska Sobota
33%
25. Goriški muzej Nova Gorica
33%
26. Dolenjski muzej Novo mesto
33%
27. Kraška muzejska zbirka Postojna
33%
28. Pokrajinski muzej Ptuj
33%
29. Muzeji radovljiške občine Radovljica
33%
30. Koroški pokrajinski muzej revolucije Slovenj Gradec
33%
31. Loški muzej Škofja Loka
33%
32. Revirski muzej ljudske revolucije Trbovlje
33%
33. Muzej slovenskih premogovnikov Titovo
Velenje
33%
34. Mestni muzej Ljubljana
33%
PRILOGA ŠT. 4
SPISEK KULTURNIH SPOMENIKOV, NARAVNIH
ZNAMENITOSTI IN AKCIJ ŠIRŠEGA POMENA,
KATERIH OBNOVO BO SOFINANCIRALA
KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE
Ime spomenika in občine
Delež KSS v %
I. KULTURNI SPOMENIKI
A. ARHEOLOŠKI
1. Rifnik, Šentjur pri Celju, Celje
80
2. Vranje, Ajdovski gradeč, Sevnica
50
3. Ajdna nad Žirovnico, Jesenice
50

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Radovljica, trg ob ž. c., Radovljica
"
Samostan Stična, Grosuplje
Hajdina, Ptuj
Gomilsko, grobišče Podlože, Ptuj
Neolitska naselbina Rabeljča vas, Ptuj
Rimsko naselje Betnava, Maribor
Colatio, Rimska naselbina, Slovenj Gradec
Legen, Prazgodovinsko grobišče, Slovenj Gradec
Hajdina, Rimski gradbeni objekt, Ptuj
Vurberk, Rimski vodovod, Ptuj
Bratinova hiša Ajdovščina, Ajdovščina
Hrušica - Limes, Ajdovščina
Temnica sv. Ambroža, Nova Gorica
Kobarid - gradič, Tolmin
Most na Soči, naselje, Tolmin
Kučar, p.oznoantično naselje, Metlika
Groblje, antična naselbina, Novo mesto
Zidani gaber, poznoantična utrdba, Novo mesto
Gor. Gradišče, prazgodov. grdišče, Novo mesto
Vinji vrh, prazgodovinsko gradišče, Novo mesto
Rodine, antična stavba, Trebnje
Beli križ, prazgodovinsko grob., Trebnje
Simov zaliv, Izola
Kolomban, Hrvatini, Koper

B. GRADOVI
1. Celjski grad, Celje
2. Grad, Velenje
3. Grad, Sevnica
4. Podsreda, Grad, Šmarje pri Jelšah
5. Grad Slovenske Konjice
6. Grad Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah
7. Grad Lembergt 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 Kostanjevica, 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 Štatenberg, Slovenska Bistrica
36. Grad Hrastovec, Lenart
37. Grad Betnava, Maribor
38. Grad Fala, Maribor
39. Grad Rače, MaHbor
40. Grad Negova, Gornja Radgona
41. Križevniški grad, Velika Nedelja, Ormož
42. Železne dveri, Vinogradniški dvorec, Ljutomer
43. Kungota, Graščina ravno polje, Ptuj
44. Mestni grad, razvaline, Dravograd
45. Bukovje, razvaline gradu, Dravograd
46. Lože, grad, Ajdovščina
47. Trilek, grad, Ajdovščina
48. Velike Zabije, grad, Ajdovščina
49. Vipavski križ, grad, Ajdovščina
50. Vipava, graščina Lantieti, Ajdovščina
51. Jablanica, graščina, Ilirska Bistrica
52. Prem, grad, Ilirska Bistrica
53. Branik - grad Rihemberk, Nova Gorica
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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
80
50
80
50
80
50
50
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
50
50
50
50
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
43

i

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Dobrovo, grad, Nova Gorica
Vogrsko, graščina Božici, Nova Gorica
Planina, grad Haasberg, Postojna
Štanjel, grad, Sežana
Bizeljsko, grad, Brežice
Pišece, grad, Brežice
Adlešiči, grad Pobrežje, Črnomelj
Gradac, grad s parkom, Metlika
Orehovica, Gracarjevturn, Novo mesto
Karteljevo, grad Hmeljnik, Novo mesto
Soteska, grad, Novo mesto
Soteska, Hudičev turn, Novo mesto
Žužemberk, grad, Novo mesto

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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, Ptuj
50
17. Prešernova 11, Ptuj
50
18. Prešernova 13, Ptuj
50
19. Prešernova 15, Ptuj
50
20. Slovenski trg, mestni stolp, Ruj
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 hiša 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. Solinarska2, Percauz, Koper
50
34. Nekdanji frančiškanski samostan, Piran
50
35. Tartinijevo gledališče, Piran
50
36. Gregorčičeva 8, Piran
50
37. Tomšičev trg 1, Celje
50
D. SAKRALNI SPOMENIKI
1. P. c. sv. Ane Teharje, Celje
2. Žička kartuzija, Slovenske Konjice
3. Ž. c. Sladka gora, Šmarje pri Jelšah
4. Predenca Kalvarija, Šmarje pri Jelšah
5. P. sv. Križa Svibno, Laško
6. Ž. c. Solčava, Mozirje
7. Katedrala, Gornji grad, Mozirje
8. P. c. Jakob nad Preddvorom, Kranj
9. P. c. Janeza KrstnikaSp. Otok, Radovljica
10. P. c. sv. Tomaža v Ratečah, Jesenice
11. P. c. sv. Marka Vrba, Jesenice
12. Groblje pri Domžalah, Domžale
13. P. c. sv. Luke, Prapreče pri Lukovici, Domžale
14. P. c. sv. Valentina^Limbarska gora, Domžale
15. P. c. sv. Primoža, Crna, Kamnik
16. P. c. sv. Ahaca, Turjak, Ljubiana
17. P. c. sv. Primoža in FelicijanaZgonče, Ljubljana
18. P. c. sv. Nikolaja Visoko nad Kureščkom, Ljubljana
19. P. c. sv. Nikolaja Jeprca, Ljubljana
20. P. c. sv. Petra Dvor, Ljubljana
21. P. c. Ribjek pri Osilnici, Kočevje
22. Cistercianski samostan Stična, Grosuplje
23. Samostan Stična, cerkev, Grusuplje
24. P. c. Marijinega vnebovzetja, Muljava, Grosuplje
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P. c. sv. Martina, Draga pri Stični, Grosuplje
P. c. pri Ambrusu, Kamen vrh, Grosuplje
Samostanski kompleks, Kostanjevica, Krško
Cerkev sv. Jakoba, Kostanjevica, Krško
P. c. sv. Miklavža, Kostanjevica, Krško
Kapucinski samostan Krško, Krško
P. c. sv. Andreja, Gosteče, Škofja Loka
Župna cerkev, Ruše, Maribor
Minoritski samostan Ptuj, Ptuj
Župna cerkev Ljutomer, Ljutomer
P. c. sv. Trije kralji, Benedikt, Lenart
Kostnica, Libeliče, Dravograd
P. c. sv. Andreja Vrhovlje pri Kožbani, Nova Gorica
P. c. sv. Križa, Kojsko, Nova Gorica
P. c. Žalostne matere Božje, Predjama, Postojna
P. c. sv. Martina Šilen-tabor, Postojna
Ž. c. sv. Florijana, Orehek, Postojna
Ž. c. sv. Nikolaja, Avber, Sežana
P. c. sv. Helene, Gradišče, Sežana
P. c. Žalostne matere božje, Tomaj, Sežana
P. c. sv. Egidija, Sveto, Sežana
P. c. sv. Vida, Dravograd, Dravograd
Stara župna cerkev Turnišče, Lendava
Župna cerkev Brezno, Radlje ob Dravi
Stara ž. c. v Murski Soboti, Murska Sobota
P. c. sv. Ane, Leše, Ravne na Koroškem
P. c. Janeza Krstnika, Poljane, Ravne na Koroškem
P. c. sv. Pankracija, Stari trg, Slovenj Gradec
P. c. sv. Jerneja, Cerkno, Idrija
P. c. sv. Helene, Prem, Ilirska Bistrica
P. c. sv. Treh kraljev, Sižid, Tolmin
P. c. Device Marije, Polje, Bovec, Tolmin
Grajska kapela Mokrice, Brežice
P. c. sv. Roka, Brežice
_
P. c. sv. Jakoba, Naklo-Rodine, Črnomelj
Samostan Pleterje, Novo mesto
Kapiteljska cerkev sv. Nikolaja, Novo mesto
P. c. sv. Jurija, Šentjurij, Novo mesto
P. c. sv. Neže, Lopata, Novo mesto
P. c. sv. Križa, Prevole, Novo mesto
Ž. c. sv. Ruperta, Šentrupert, Trebnje
Kapele križevega pota, grinje-Vesela gora, Trebnje
P. c. sv. Frančiška Ksaverija, Brinje-Vesela gora,
Trebnje
68. P. c. sv. Antona, Jelševec, Trebnje
69. Marija Alietska, Izola
70. P. c. sv. Petra in Pavla, Gažon, Koper
71. P. c. sv. Nazarja, Glem, Koper
72. P. c. sv. Andreja, Koštabona, Koper
73. Ž. c. sv. Jurija, Piran
74. P. c. sv. Štefana, Zanigrad
E. JAVNI SPOMENIKI, ZNAMENJA VODNJAKI
1. Znamenja Leveč in Drešinja vas, Žalec
2. Baročno znamenje Zalog pri Cerkljah, Kranj
3. Plečnikov vodnjak in arkade, Kranj
4. Robov vodnjak, Ljubljana
5. Kužno znamenje, Glavni trg, Maribor-Rotovž, Maribor
6. Znamenje pri Martinovi cerkvi, Metlika
7. Vaška kapela, Viška vas, Novo mesto
F. UTRDBENA ARHITEKTURA
1. Mestno obzidje v Kranju, Kranj
2. Taborni stolp gradišče nad Lukovico, Domžale
3. Taborno obzidjeTabor nad Ihanom, Domžale
4. Tabor Šmarna gora, Ljubljana
5. Tabor nad Cerovim pri Grosuplju, Grosuplje
6. Tabor Šmarje-Sap, Grosuplje
7. Stolp v mestnem obzidju, Slovenska Bistrica
8. Naselje Vipavski križ, Ajdovščina
9. Tabor nad Črničami, Črniče, Ajdovščina
10. Jugovzhodno obzidje od št. 32-53 in hiša št. 16,
Šmartno, Nova Gorica
11. Naselje Štanjel, Sežana
12. Trdnjava Kluže, Tolmin
_
13. Obrambni stolp, Stoničeva hiša, Črnomelj
14. Obrambni stolp, Muzejska 12, Novo mesto
15. Obrambni stolp, Mokronog, Trebnje
16. Mestno obzidje, Piran, Piran
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17.
18.
19.
20.

Tabor Kubed, Koper
Tabor Hrastovlje, Koper
Stolp Podpeč, Koper
Gradin - v gradu, Koper
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G. ETNOLOŠKI SPOMENIKI
1. Živičev mlin, Šmarje pri Jelšah
2. Spominski muzej Rogatec, Šmarje pri Jelšah
3. Kunšperk 14, Šmarje pri Jelšah
4. Podolševa 20, Mozirje
5. Kavčnikova domačija, Zavodje 43, Velenje
6. Robanov kot 33, 29, Mozirje
7. Zgornja Bela 35, Kranj
8. Studor 16, Radovljica
9. Liznjakova domačija, Kranjska gora, Jesenice
10. Primožkova kašča Pristava, Tržič
11. Gorjuše pri Dobu, Domžale
12. Zg. Palovče 5, Kamnik
13. Butaličeva hiša, Mekinje, Kamnik
14. Kmečke freske Kranj, Radovljica, Jesenice,
Tržič, Kamnik, Domžale
15. Kmečka hiša Dol 5 pri Sori, Ljubljana
16. Planica 28, Tezno, Maribor
17. Fram 72, Tezno, Maribor
18. Viničarija, Nadbišec 18, Lenart
19. Uj Tomazs, Lendava
20. Vinska klet Gomila, Ormož
21. Vinska klet, Ljutomer
22. Kukava 61, Ptuj
23. Pacinješt. 1, Ptuj
'
24. Jeznikova dimnica Šentjanž nad Dravčami,
Radlje ob Dravi
25. Radlje pod Perkolico, Radlje ob Dravi
26. Kurtnik, Brdinje št. 4, Ravne na Koroškem
27. Podkraj št. 28, Ravne na Koroškem
28. Ludranski vrh 23, Ravne na Koroškem
29. Pri Miklavžu, Mislinja289, Slovenj Gradec
30. Šmartno na Pohorju št. 12, Slovenska Bistrica
31. Šmartno na Pohorju št. 14, Slovenska Bistrica
32. Gojače št. 66, Ajdovščina
33. Kovk št. 29, Ajdovščina
34. Vrtovin št. 84, Ajdovščina
35. Bazoviška 4, Idrija, Idrija
36. Kmečke freske, Idrija
37. Čufarjeva domačija št. 5, Dol. Novaki, Idrija
38. Podgrad št. 66, Ilirska Bistrica
39. Šmartno št. 21, Nova Gorica
40. Kanal, Pionirska 8, Nova Gorica
41. Planina št. 56 (freske, dvorec), Postojna
42. Nadanje seio 54, Ribnica, Postojna
43. Naselje Štanjel, Sežana
44. Matavun št. 10, Spahnjenca, Sežana
45. Griže št. 7, kompleks, Sežana
46. Kobdilj št. 50, Sežana
47. Gregorčičeva 8, Manfredova 12, Ambient Kobarid,
Tolmin
48. Kmečke freske, Tolmin
49. Kmečka domačija Križe 5, Brežice
50. Kmečki dvor Žuniči 5, Črnomelj
51. Kmečka domačija Prilozje, Metlika
52. Stara mestna arhit. Bara Juričina, Metlika
53. Kmečka hiša, Šmarje 6, Novo mesto
54. Dularjev mlin, Dvor na Krki, Novo mesto
55. Andrejeva in Benkova hiša, Črni Kal, Koper
56. Podpeč št. 5, Koper
57. Solinarska hiša, Sečovlje, Strunjan, Piran
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H. SPOMENIKI DELAVSKEGA GIBANJA IN LJUDSKE
REVOLUCIJE TER DRUGI ZGODOVINSKI SPOMENIKI
1. Trebče kompleks hiše Titove matere
Šmarje pri Jelšah
2. Sedlarjevo Vrenkov mlin, Šmarje pri Jelšah
3. Kidričeva domačija Knežec, Šmarje pri Jelšah
4. KolarjevadomačijaTrebče, Šmarje pri Jelšah
5. Bolnica Košuta v Komatevri, Kranj
6. Goreljek na Pokljuki, Radovljica
7. Bolnica na Mežaklji, Jesenice
8. Kosova graščina, Jesenice
9. Taborišče Ljubelj, Tržič
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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. Spomenik I. svetovne vojne Kamnik, Kamik
50
16. Grad Turjak, Ljubljana
50
17. Borovniški viadukt, Vrhnika
50
18. Grad Brestanica, Krško
50
19. Prevalje, hiše 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 IO OF Doblička gora, Črnomelj
50
28. "Spomenik I. svetovne vojne Prečna, Novo mesto
50
29. Objekti Baze 20, Baza 20, Novo mesto
50
30. Bolnica Jelendol, Partizanski Rog, Novo mesto
50
31. Spomenik NOB, Čvibelj, Žužemberk, Novo mesto
50
I. DOMOVI POMEMBNIH UUDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Aškerčeva domačija, Senožete 1, Laško
Ul. skladateljev Ipavcev 27, Šentjur pri Celju
Prešernov gaj, Kranj
Spomenik S. Jenka na Podreči, Kranj ,
Spomenik D. Jenku Dvorje, Kranj
Finžgarjeva hiša Doslovče, Jesenice
Grad Bogenšperk, Litija
_
Tavčarjeva domačija Visoko, Škofja Loka
Grobnica Anastazija Gruna Leskovec, Krško
Valvasorjeva hiša, Krško
Soba generala Maistra, Zavrh, Lenart
Rojstna hiša Stanka Vraza, Cerovec, Ormož
Meškova domačija Ključarovci, Ormož
Kerenčičeva domačija Jastrebci, Ormož
Bevkova domačija Zakojca, Idrija
Slap ob Idrijci št. 5. Tolmin
Trdinova hiša Streliška 2, Novo mesto
Kapela P. P. Glavarja Lanšprež, Trebnje
Tartinijeva hiša, Piran
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J. TEHNIŠKI SPOMENIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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20.
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22.
23.

Skomarje 1, Slovenske Konjice
Vigenjc v Kamni Gorici, Radovljica
Strojeva kovačija Grabče, Radovljica
Kasarna Stara Sava, Jesenice
Rake na Mošeniku, Tržič
Plavž Železniki, Škofja Loka
Kovačija Sp; Slemen, Ruše, Maribor
Vodni mlin Žabjak, Ptuj
Fužine, Hubelj, Ajdovščina
Klauže na Idrijci, Idrija
Klauže na Belci, Idrija
Mlin, Dolenji Novaki, Idrija
Tomšičeva žaga Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica
Steske - Pekel, Nova Gorica
Švinkov mlin Anhovo, Nova Gorica
Most, Tabor (Dornberg), Lavrica, Nova Gorica
Tišlarjev mlin Žeje, Postojna
Kovačija in žaga, Buje št. 1, Postojna
Ledenica Kačiče, Sežana
Apnenca Čezsoča, Tolmin
Mlin Porezen, Tolmin
Plavž železolivarne Dvor, Novo mesto
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

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
50
50
50

poročevalec

45

»

1

>

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Proštijska cerkev, Ptuj
P. c. sv. Janeza, Janževski vrh, Radlje ob Dravi
P. c. sv. Petra, Ribičje (Gortina), Radlje ob Dravi
Ž. c. Vuzenica, Radlje ob Dravi
Ž. c. Grad, Murska Sobota
P. c. sv. Kozma in Damijana, Podbrje, Ajdovščina
P. c. Marije Snežne, Nadavče, Nova Gorica
Znamenje, Podgorje, Sežana
Nagrobnik, Volčji grad, Sežana
P. c. sv. Jožefa, Veliki Vinji vrh, Novo mesto
Ž. c. sv. Jerneja, Šentjernej, Novo mesto
P. c Marijinega vnebovzetja, Dol. Straža, Novo mesto
Kmečka hiša, Skrljevo 6, Trebnje
P. c. sv. Florijana, Račje selo, Trebnje
P. c. sv. Miklavža, Koper
Ž. c. Marijinega prikazanja, Strunjan
P. c. sv. Marije Magdalene, Smokvice,

II. NARAVNE ZNAMENITOSTI
1. Jama Gruska, Šmarje pri Jelšah
2. Dvor Hotemež, Radeče, Laško
3. Novo Celje, Žalec
4. Trebče Šmarje pri Jelšah
5. Grajski park v Radovljici, Radovljica
,
6. Grajski park na Kolovcu, 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
4. Logaška planota, Planinsko polje, Logatec
5. Historično jedro, Višnja Gora, Grosuplje
6. Mestno jedro Kostanjevica, Krško
7. Krajinski park Mura, Lendava, Ljutomer, M. Sobota
8. Ogrožene rastline v Pomurju, Gor. Radgona
Ljutomer, Murska Sobota
9. Regijski park Pohorje, Maribor,...
10. Izola-mesto, Izola
11. Črni kal (ali Hrastovlje), Koper
12. Občina Piran
13. Zavarovanje rastlin koroških občin Ravne, Slovenj
Gradec, Dravograd, Radlje ob Dravi
14. Vipavski križ - naselje, Ajdovščina
15. Idrija (občina), Idrija
46
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kanal - naselje, Nova Gorica
Sežana - občina, Sežana
Trško naselje Šentrupert, Trebnje
Vaško naselje Stari trg, Črnomelj
Soline Strunjan, Piran
Obzidje Piran
Sevnica
Trebče, Šmarje pri Jelšah
Desni in levi breg Save, Kranj
Župna cerkev, Kranj
Ruralno naselje Studor, Radovljica
Laško, Tržič
Črni graben, Domžale
Moravška dolina, Domžale
Tuhinjska dolina, Kamnik
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PRILOGA ŠT. 5
SPISEK ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA S
PODROČJA LIKOVNE DEJAVNOSTI, KI BODO
MENJAVALE SVOJE DELO V KULTURNI
SKUPNOSTI SLOVENIJE
Organizacija združenega dela
1. Narodna galerija
2. Moderna galerija
3. Pilonova galerija Ajdovščina
4. Galerija Božidarja Jakca Kostanjevica
5. Galerija Murska Sobota
6. Obalne galerije Piran
7. Umetnostni paviljon Slovenj Gradec
8. Umetnostna galerija Maribor

Delež KSS v %
50%
50%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
(od 1. 1. 1987)

PRILOGA ŠT. 6
SPISEK MANJ RAZVITIH OBČIN
Občine
1. Gornja Radgona
2. Kočevje
3. Lenart
4. Lendava
5. Ljutomer
6. Ormož
7. Radlje ob Dravi
8. Šentjur pri Celju
9. Šmarje pri Jelšah

PRILOGA ŠT. 7
PRIORITETNI SPISEK NALOŽB
1. Slovensko narodno gledališče Maribor (prenova in
gradnja)
2. Narodni muzej Ljubljana (prenova celotne zgradbe)
3.» Muzej ljudske revolucije Slovenije (novogradnja)
4. Tartinijeva hiša Piran (prenova celotne zgradbe)
5. Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (prenova dvoran in drugih prostorov)
6. Narodna galerija Ljubljana (prenova in ureditev dodatnih
prostorov)
7. Pokrajinski arhiv Nova Gorica (novogradnja)
8. Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica (novogradnja
prizidka)
9. Usposobitev prostorov za kulturne dejavnosti narodnosti
v SRS (Koper, Izola, Matvanjevci, Dobrovnik)
10. Slovenski gledališki in filmski muzej Ljubljana (odkup in
ureditev novih prostorov)
11. Arhitekturni muzej Slovenije (prenova prostorov).
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Priprave Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990 so se začele
že v letu 1983. Tedaj je skupščina Kulturne skupnosti Slovenije (oktober) sprejela poročilo o uresničevanju Samoupravnega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1981-1985 za
prve dve leti in z oceno za leto 1983. V oktobru 1984 je bila
dana v javno razpravo Okvirna usmeritev razvoja kulturnih
dejavnosti v SR Sloveniji v letih od 1986 do 1990. Besedilo je
skupščina skupaj z dopolnilnimi predlogi tudi sprejela. V
decembru 1984 so na Republiški konferenci SZDL organizirali
regijske posvete o nadaljnem razvoju kulturnih dejavnosti v
naši republiki. Razen okvirnih usmeritev so bila za posvete
pripravljena še naslednja gradiva: Pregled zmogljivosti na
področju kulture po občinah v SR Sloveniji, Teze za dolgoročni načrt razvoja kulturnih dejavnosti v Sloveniji v obdobju
1986-2000 (obe gradivi je pripravila strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije) in Pregled glasbenega in likovnega
posredovanja po slovenskih občinah (Republiški komite za
kulturo). Skupno poročilo posvetov, stališča organov Kulturne skupnosti Slovenije v zvezi z okvirnimi usmeritvami in
Nekatere možnosti razvoja kulturnih dejavnosti ob upoštevanju združujočih možnosti med OZD s področja kulture šo bila
temeljna gradiva, ki so bila upoštevana pri pripravi osnutka
Samoupravnega sporazuma o temeljih plana za naslednje
petletno obdobje. Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je
osnutek sprejela na 12. seji zbora uporabnikov in zbora izvajalcev 8. maja 1985. Mesec dni prej je bil dan v javno razpravo,
pred sejo skupščine pa je skupnost organizirala še posvete s
predstavniki občinskih kulturnih skupnosti.
Po 12. seji skupščine so njeni organi pripravili besedilo
predloga in ga skupaj z drugim gradivom objavili v 21. številki
Poročevalca Kulturne skupnosti Slovenije. Na 13. skupni seji
zbora uporabnikov in zbora izvajalcev skupščine Kulturne
skupnosti Slovenije (17. julija 1985) pa so delegati sklenili, da
besedilo sporazuma ni mogoče obravnavati kot predlog, ker
je bilo v nekaterih členih nedodelano oz. posamezne razvojne
rešitve po mnenju večine niso bile sprejemljive. Skupščina je
zato predlog prekvalificirala v osnutek in ga po razpravi skupaj z dopolnilnimi predlogi vrnila svojim organom (odborom),
da pripravijo predlog.
Besedilo predloga je bilo za obravnavo na skupščini izoblikovano na skupni seji odbora za skladen razvoj kulturnih
dejavnosti ter odbora za načrtovanje in normativna vprašanja
dne 20. 11. 1985. Na isti seji je bil tudi oblikovan prioritetni
spisek naložb s področja kulture za naslednje srednjeročno
obdobje. Skupščina KSS je dokument sprejela na 14. seji 26.
februarja 1986.
Kvantifikacije v sporazumu temeljijo na podatkih Analize
razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1990. Povprečna stopnja rasti sredstev za to obdobje je 3,8%. Izhodišče
izračuna sredstev skupnosti v naslednjih petih letih pa je
realizacija v letu 1984 in finančna realizacija skupnosti za leto
1985. Od leta 1986 se bodo sredstva skupnosti povečevala
skladno z rastjo družbenega proizvoda. Materialna razmerja

poročevalec

med posameznimi dejavnostmi so v novem sporazumu nekoliko spremenjena. Skladno s sklepi organov skupnosti in
priporočili drugih ustanov so podvojena sredstva za spomeniško varstvo, povečana pa za kulturni razvoj narodnosti v SR
Sloveniji, kulturno sodelovanje s Slovenci zunaj naše republike in za pomoč manj razvitim. Ob danih materialnih osnovah nova razmerja oziroma povečana sredstva pomenijo, da v
3,8% rast sredstev ni bilo mogoče zajeti celotnega programa
investicij, ki ga bomo pokrili s povečano in združeno amortizacijo OZD. Kot popolnoma nova obveznost pa se pojavljajo v
sporazumu samostojni kulturni delavci s sredstvi za plačevanje nekaterih prispevkov. Investicijsko vzdrževalna dela so v
ceni programov, vendar je glede na dejanske potrebe sredstev nekajkrat premalo.
Posebej bi veljalo opozoriti še na naslednje:
1. Med prednostnimi nalogami v 3. členu je v ospredju
varstvo naravne in kulturne dediščine, posebej varstvo najpomembnejših in najbolj ogroženih spomenikov. Iz spiska v
prilogi je razvidno,-da je takšnih spomenikov trikrat več kot v
prejšnjem srednjeročnem obdobju. Kljub podvojenim sredstvom vseh načrtovanih nalog ne bo mogoče izpeljati, zato
naj bi po predlogu odbora za skladen razvoj kulturnih dejavnosti Skupnost zavodov za spomeniško varstvo pripravila
vsako leto usklajen program spomeniškovarstvenih posegov,
kijih bo mogoče uresničiti z letnimi sredstvi občinskih kulturnih skupnosti, Kulturne skupnosti Slovenije in drugih virov.
Glede na spisek organizacij združenega dela s področja
varstva naravne in kulturne dediščine v sporazumu
1981-1985 je dodan samo Republiški restavratorski center. O
morebitnih spremembah se bomo dogovarjali tedaj, ko bo
sprejeta muzejska mreža ter normativi in standardi za to
področje.
2. Plačevanje osnovnih prispevkov za socialno zavarovanje
samostojnih kulturnih delavcev je kot nova naloga v celoti
prenešena iz proračuna v Kulturno skupnost Slovenije. Sredstva so zajeta v globalni rasti in seveda bremenijo obstoječe
programe. Prenos pomeni uresničenje 9. člena Zakona o
samostojnih kulturnih delavcih, po katerem se plačevanje
prispevkov samostojnih kulturnih delavcev za zdravstveno,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zavarovanje za
primer začasne brezposelnosti prenese iz upravne v samoupravno sfero. Z 31. 12. 1985 prenehata veljrti Zakon o prispevku SRS za socialno zavarovanje samost )jnih umetnikov
in uredba o republiški komisiji za zavarovanje samostojnih
umetnikov. V Kulturni skupnosti Slovenije bomo sprejeli pravilnik o priznavanju pravice plačila socialnega zavarovanja iz
družbenih sredstev in imenovali ustrezno komisijo.
4. Postavka »drugo« v tabeli ocene sredstev obsega tiste
programe, ki jih ni mogoče razvrstiti po področjih oziroma
programe, ki jih vsebinsko ni mogoče v naprej opredeliti. To
so: prireditve skupnega jugoslovanskega pomena (udeležba
slovenskih predstavnikov), raziskovalne in obsežnejše analitske naloge, tekoče valorizacije štipendij, ki jih podeljuje Kulturna skupnost Slovenije.
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SAMOUPRAVNI
o temeljih

SPORAZUM

planov Skupnosti

pokojninskega

in

zavarovanja v SR

invalidskega
Sloveniji za obdobje

1986-1990
Na podlagi 113. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št.
1/80), 112. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83), 9. člena zakona o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 23/82), 15. člena zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79), 245.
člena statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 40/83) sklenemo delavci v združenem delu, delovni ljudje, ki samostojno opravljamo dejavnost z osebnim delom z delovnimi
sredstvi, ki so lastnina občanov, delovni ljudje, ki z osebnim
delom samostojno opravljamo poklicno dejavnost, delavci,
ki smo v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z
drugimi nosilci samostojnega osebnega dela, združeni in
drugi kmetje, delavci in delovni ljudje, ki smo uveljavili
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v
nadaljevanju besedila: udeleženci)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
o temeljih plana Skupnosti
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje
f
1986-1990
1.člen
Udeleženci s tem samoupravnim sporazumom opredeljujemo temelje plana Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990. Pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v pokojninskem
in invalidskem zavarovanju izhajamo iz ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki temelji na zakonu o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: republiški zakon) in samoupravnih
splošnih aktih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: skupnost).
S tem samoupravnim sporazumom se določijo: nadaljnji
razvoj, cilji, naloge, skupne potrebe in interesi ter obseg
sredstev, potrebnih za uresničevanje pravic, obveznosti in
odgovornosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
2. člen
Udeleženci sklenemo ta samoupravni sporazum tako, da ga
sprejemamo:
- delavci v organizacijah združenega dela in skupnostih
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 dejavnost 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 skupnostih 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 materialnimi možnostmi družbe in porastom družbene produktivnosti dela in družbenega dohodka, ustvarjenega z upravljanjem
in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi.
4. člen
Udeleženci bomo v skupnosti po načelih vzajemnosti, solidarnosti in minulega dela uresničevali pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so določene v zakonih
in samoupravnih splošnih aktih skupnosti ter zagotavljali pravočasno in celovito realizacijo teh pravic in sicer:
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 uživalcem 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 prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo,
b) nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razporeditev 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 skrajšanim
delovnim časom,
d) nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu,
- pravico do invalidske pokojnine,
- pravico do družinske pokojnine,
- 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 pokojnine,
- pravico oziroma materialne pogoje za zdravstveno varstvo uživalcev pokojnin in otroško varstvo otrok uživalcev
pokojnin, ki živijo v drugih republikah,
- pravico do preživnine po zakonu o preživninskem varstvu kmetov,
- druge pravice, opredeljene v zakonih in samoupravnih
splošnih aktih skupnosti.
5. člen
V skladu z ustavo, zakonom o združenem delu in zakonom
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: ZTPPIZ) bomo udeleženci tega sporazuma obravnavali pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot
sestavni del združenega dela, pokojnino pa kot prejemek, ki
izvira iz minulega dela in ki je po svojem značaju nadaljevanje
osebnega dohodka. S tem v zvezi bomo podprli družbena
prizadevanja, da se bodo v prihodnje sredstva za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje izkazovala v sklopu osebne porabe
in se bo temu ustrezno prilagodila družbena evidenca.
V skladu s 107. členom ZTPPIZ bomo v celoti in dosledno
realizirali sprotno usklajevanje pokojnin z rastjo osebnih
dohodkov in v ta namen zagotovili že v prvem letu izvajanja
tega sporazuma potrebna dodatna sredstva.
V skladu z obveznostmi 106. člena ZTPPIZ in določili družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990, bomo omogočili tudi prehod na valorizacijo osebnih dohodkov pri izračunavanju pokojninske osnove glede na raven osebnih
dohodkov v zadnjem letu zavarovančevega dela, na način kot
to določa 25. člen ZTPPIZ.
V ta namen bomo udeleženci tega sporazuma zagotovili
tudi potrebna dodatna sredstva, pri čemer bomo sredstva za
navedene obveznosti realizirali z višjo prispevno stopnjo, tako
da bo njen manjši del bremenil (bruto) osebne dohodke, večji
del pa dohodek organizacij združenega dela.
6. člen
Upoštevaje razvojne naloge iz 5. člena tega sporazuma, doseženo stopnjo razvoja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in sprejeto politiko družbenoekonomskega razvoja v republiki se bomo udeleženci sporazuma pri izvajanju dejavnosti
skupnosti zavzemali v srednjeročnem obdobju za uresničevanje tudi naslednjih ciljev in nalog:
- 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 zavarovancev in delavcev, ki so uveljavili pravice,
- za ustrezni gmotni položaj uživalcev pravic, še posebej
pa uživalcev pravic z najnižjimi pokojninami,
- za usklajevanje pokojnin skladno z zakonom in družbenim dogovorom
- za ustrezno raven družbenega standarda uživalcev pravic in za pospeševanje rekreacije uživalcev pravic,
- za preprečevanje invalidnosti zavarovancev in za sodelovanje z organizacijami združenega dela, posebnimi organizacijami za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb zlasti
Zavoda za rehabilitacijo invalidov, drugimi 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
opravljenje 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 skupnosti kot nosilcu informacijske službe za področje pokojninskega 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 samozaščite v skupnosti.
7. člen
Udeleženci bomo v skupnosti združevali sredstva za sofinanciranje izgradnje domov za upokojence ter sanacijo teh
domov v višini do 1,5% od osnove, ki jo predstavljajo izplačana sredstva za starostne, invalidske in družinske pokojnine
ter varstvene dodatke k tem pokojninam. Višina odstotka bo
odvisna od ugotovljenih potreb in materialnih možnosti in ga
bo vsako leto določila skupščina skupnosti ob sprejemu
finančnega načrta.
8. člen
Glede na razvojne načrte zavodov za rehabilitacijo, usposabljanje ter zaposlovanje invalidov, bomo udeleženci tega
sporazuma, upoštevaje realne možnosti skupnosti, sodelovali
pri realizaciji teh načrtov v skladu z ustreznim predhodnim
dogovorom vseh SIS s tega področja ter v skladu z enotno
dogovorjeno družbeno usmeritvijo.
9. člen
Elementi, ki opredeljujejo program dejavnosti skupnosti, so
naslednji:
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1. program dejavnosti skupnosti, ki ga opredeljujejo
veljavni predpisi, in rast števila uživalcev, ki bo predvidoma
naslednja:
Vrsta
Povprečo število
Povprečne
uživalcev
stopnje rasti
1986
19901986-1990 (v
%)
a) Pokojnine (skupaj)
282.300 315.000
2.8
- starostne
142.000 160.500
3,4
- invalidske
69.300
77.000
2,6
- družinske
71.000 77.500
2.0
b) Starostne in družinske
pokojnine kmetov
33.900 27.000
5,4
c) Denarna nadomestila
na podlagi invalid, varstva
(skupaj)
27.400 36.600
7,4
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. tekoče usklajevanje pokojnin z rastjo osebnih dohodkov;
3. usklajevanje nadomestil osebnega dohodka, kmečkih
pokojnin, nadomestila za telesno okvaro in dodatka za pomoč
in postrežbo skladno z zakoni in statutom skupnosti;
4. postopen prehod od 1. 1. 1987 leta na odmero pokojnine
od pokojninske osnove valorizirane na zadnje leto dela;
5. usklajevanje pokojnin uveljavljenih v različnih obdobjih;
6. 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 1985 na 56.000 v letu 1990 ali povprečno letno za
6,8%;
7. delež vseh odhodkov skupnosti za izvajanje zavarovanja
v skupnih odhodkih se bo znižal od 1,83% v letu 1986 na
1,53% v letu 1990 v skladu s stabilizacijskimi prizadevanji;
8. delež sredstev >za delo strokovne službe skupnosti v
skupnih odhodkih skupnosti pa se bo, ob smotrnem poslovanju ter z modernizacijo in realizacijo poslovanja, zmanjšal od
0,94% v letu 1986 na 0,76 v letu 1990;
9. za uveljavljanje interesov udeležencev sporazumevanja
in nalog v družbenem sistemu informiranja bomo ob modernizaciji postopkov poslovanja in tehnične opreme na podlagi
sprejetega integriranega informacijskega sistema skupnosti
ter zakonske obveznosti pri izgradnji družbenega informacijskega sistema zagotavljali ustrezne materialne pogoje v
skladu z materialnimi rtiožnostmi.
n>$2
10. člen
Potrebna sredstva za realizacijo programa dejavnosti skupnosti bodo znašala:
mio din
leta 1986
163.570
leta 1987
177.686
leta 1988
192.064
leta 1989
207.669
leta 1990
220.299
Povprečna realna stopnja rasti sredstev bo v obdobju
1986—1990 znašala 10,9%. Potrebna sredstva za realizacijo
programa dejavnosti se bodo združevala v skupnosti s prispevki iz osebnih dohodkov, prispevki iz dohodka in drugimi
prispevki ter povračili družbenopolitičnih skupnosti, zlasti
federacije za pravice borcev NOV in drugimi prihodki.
11. člen
Udeleženci soglašamo, da bomo v obdobju 1986 do 1990 za
realizacijo programa dejavnosti združili s prispevki 95,7%
potrebnih sredstev in sicer:
mio din
leta 1986
156.569
leta 1987
170.081
leta 1988
183.844
leta 1989
198.781
leta 1990
210.870
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12. člen
Vire sredstev, osnove za obračunavanje in plačevanje prispevkov ter prispevne stopnje za leto 1986 določa do konca
aprila zakon o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za območje SR Slovenije
(Ur. I. SR Slovenije, štev. 43/85) od 1. 5. 1986 dalje pa ta
samoupravni sporazum in sicer:
1. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz
(bruto) osebnega dohodka zavarovancev po stopnji 13,7% od
osnove njihovega (bruto) osebnega dohodka;
2. prispevek za nesreče pri delu in poklicne bolezni zavarovancev iz dohodka temeljne in druge organizacije združenega
dela in delovne skupnosti po stopnji 3,6% od osnove (bruto)
osebnega dohodka zavarovancev za polni delovni čas, skrajšani delovni čas, krajši delovni čas od polnega delovnega
časa in za delo prek polnega delovnega časa;
3. prispevek 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 zavarovancev, ki
opravljajo dela in naloge, za katere se zavarovalna doba šteje
s povečanjem;
4. posebni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz dohodka temeljnih in drugih organizacij združenega
dela s področij gospodarstva, in sicer:
a) po stopnji 0,5% za tiste, ki opravljajo naslednje dejavnosti:
- 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 (0112),
- 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),
- prekladalne storitve (0608),
- gostinstvo (0801),
£
- turistično posredovanje (0802), ™
- obrtne storitve i popravila (0901),
- osebne storitve in storitve gospodinjstvom (0902),
- urejanje naselja in prostora (1001),
- stanovanjska dejavnost (1002),
- komunalna dejavnost (1003),
b) po stopnji 2,5% pa tiste, ki opravljajo vse druge dejavnosti.
Osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevka predstavljajo sredstva poslovnega sklada (konto 900 in 901) po
stanju, ki je izkazano v zaključnem računu za preteklo leto v
bilanci stanja, zmanjšana za:
- stanje vplačanih a nevrnjenih sredstev posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih
republik in SAP Kosovo;
- stanje združenih sredstev v organizacijah združenega
dela na območju 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 pomenijo proizvodno rezervo jugoslovanske ljudske armade;
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- sredstva, prenesena na temeljne organizacije združenega dela po zakonu o prenosu sredstev, pravic in obveznosti
SR Slovenije za investicije v gospodarstvu na določene
temeljne 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 znesku
26.250 din in po stopnji 10% od odmerne osnove (katastrski
dohodek, dohodek iz gozda);
6. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje, ki
imajo dohodek od kmetijstva in katerih katastrski dohodek
presega 4.305 din in niso zavarovani iz 10., 11. in 153. člena
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (združeni in drugi kmetje ter kmetje iz 5. točke tega
sklepa) po stopnji 7,3% od odmerne osnove.
Prispevek po stopnjah iz 1. in 2. točke plačujejo od (bruto)
zavarovalne osnove oziroma (bruto) osebnega dohodka:
- kmetje, zavezanci davka iz dohodka od kmetijske dejavnosti, 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 5.
točke;
- 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 invalidsko zavarovani.
Prispevek po stopnjah iz 3. točke plačujejo tisti zavezanci iz
druge alinee tega odstavka, če opravljajo dela in naloge, za
katera se zavarovalna doba šteje s povečanjem.
Prispevka po stopnjah iz 1. in 2. točke 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 dohodkov.
13. člen
Osnove in viri za obračunavanje in plačevanje prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje veljajo do spremembe
ustreznih predpisov.
14. člen
Pooblaščamo skupščino skupnosti, da sprejme in objavi
vsako leto, pred iztekom leta na osnovi valoriziranega programa ugotovitveni sklep o stopnjah prispevkov za naslednje
leto, upoštevajoč pri tem takratna ekonomska gibanja ter
ocene in cilje, določene v dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije in letnih resolucijah o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije.
15. člen
Udeleženci soglašamo, da skupnost višino sredstev, ki smo
jo določili v 8. 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 povprečno
realno rastjo osebnih dohodkov.
16. 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 usklajevala 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;
poročevalec

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. Zneski pa se med letom tekoče usklajujejo kot se redno usklajujejo pokojnine;
5. sredstva za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo
delovnih invalidov bodo odvisna od gibanj, ki vplivajo na
število in višino denarnih nadomestil ter obveznosti po zakonih in samoupravnih sporazumih;
6. sredstva za rekreacijo se bodo oblikovala v višini do 1,5%
od osnove načrtovanih sredstev za pokojnine in varstvene
dodatke, razen od pokojnin starostnega zavarovanja kmetov.
Razdelitev teh sredstev na enkratni letni znesek za rekreacijo
in za rekreativno dejavnost skupnega pomena za vse uživalce
pokojnin v republiki določi vsako leto skupščina skupnosti v
skladu s statutom. Enkratni znesek za rekreacijo se vsako leto
uskladi glede na porast poprečnih nominalnih osebnih
dohodkov vseh zaposlenih v SR Sloveniji v preteklem letu;
7. višina prispevka za zdravstveno varstvo uživalcev pokojnin, ki živijo v drugih republikah, bo odvisna od ustreznih
predpisov v teh republikah, za otroško varstvo otrok uživalcev
pokojnin, ki živijo v drugih republikah pa od predpisov, ki
veljajo v SR Sloveniji.
17. člen
Pri zagotavljanju sredstev za povečane obveznosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi pridobivanja in uveljavljanja pravic do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji, sodelujejo v skladu z zakonom oziroma odlokom
skupščine družbenopolitične skupnosti tudi družbenopolitične skupnosti.
18. člen
Udeleženci soglašamo, da bomo v planiranem obdobju v
skupnosti združili tudi sredstva, ki bodo zagotavljala likvidnost skupnosti in s tem tudi ekonomsko varnost upokojencev.
Rezervna in obratna sredstva se bodo letno načrtovala in
oblikovala iz druženih sredstev po tem sporazumu postopoma, vse dokler ne bodo znašala vsaj 8% načrtovanih letnih
odhodkov, uporabljala pa se bodo v skladu z zakonom in
samoupravnimi splošnimi akti skupnosti.

19. člen
V primeru, da se bo zaradi drugačnih ekonomskih gibanj od
načrtovanih združilo v skupnosti več sredstev, kot je določeno s tem samoupravnim sporazumom bo skupnost vrnila
presežek združenemu delu, tako da bo znižala prispevno
stopnjo ali se za določeno obdobje odpovedala plačilu prispevkov.
20. člen
Vsi zneski v tem samoupravnem sporazumu so izračunani v
cenah leta 1985 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 preračunali zneski iz tega samoupravnega sporazuma.
21. člen
Ta samoupravni sporazum je osnova za izdelavo srednjeročnega plana skupnosti za obdobje 1986-1990 ter letnih
planov skupnosti.
22. 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.
23. člen
Morebitne spremembe oziroma dopolnitve tega sporazuma
bo skupnost sprejemala po enakem postopku in na način, kot
to velja za sprejem tega samoupravnega sporazuma.
24. 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. 4. 1986.
25. člen
Ce samoupravni sporazum ni sklenjen, ali pa ga sklene le
del udeležencev, določi skupščina SR Slovenije stopnje prispevkov za vse zavarovance ali le za tiste zavarovance, ki
samoupravnega sporazuma niso sklenili.

OBRAZLOŽITEV
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti temelji na zakonu o sistemu družbenega planiranja in o
družbenem planu SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 1/80), na
zveznem in republiškem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. list SFRJ, št. 23/82 in SRS, št. 27/83) na
statutu skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Ur. list SRS, št. 40/83) ter na elementih in usmeritvah opredeljenih v analizi razvojnih možnosti skupnosti v obdobju od leta
1986-1990.
Pri pripravi predloga samoupravnega sporazuma o temeljih
plana skupnosti so bili upoštevani bilančni okviri razvoja SR
Slovenije v obdobju 1986-1990 ter drugi republiški dokumenti za naslednje srednjeročno obdobje.
Pri oceni potrebnih sredstev za uresničevanje razvojnih
usmeritev skupnosti, so bile upoštevane povprečne realne
stopnje rasti družbenega proizvoda 3,5%, zaposlenosti v združenem delu 1,2% in osebnih dohodkov 1%. Poleg navedenih
stopenj rasti so bile upoštevane tudi naslednje stopnje rasti
uživalcev posameznih pravic:
- povprečno število uživalcev starostnih, invalidskih in
družinskih pokojnin se bo povečalo od 282.300 v letu 1986 na
315.000 v letu 1990 ali povprečno letno za 2,8%. Pri tem se bo
povečalo povprečno število uživalcev starostnih pokojnin za
3,4%, invalidskih pokojnin za 2,6% in družinskih za 2,0%.
Povprečno število uživalcev kmečkih pokojnin priznanih po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov pa se bo znižalo od
33.900 v letu 1986 na 27.000 v letu 1990 ali povprečno letno za
-5,4%;
- število uživalcev denarnih nadomestil na podlagi invalidskega varstva, denarnih nadomestil za telesno okvaro (invaporočevalec

lidnin) ter dodatka za pomoč in postrežbo se bo povečalo od
78.150 v letu 1986 na 96.600 v letu 1990 ali povprečno letno za
5,4;
Pri oceni potrebnih sredstev je bilo upoštevano, da bo
življenjski standard uživalcev pokojnin in drugih denarnih
dajatev rastel skladno z rastjo življenjskega standarda delavcev v združenem delu. Pri tem je upoštevano, da se v letu 1986
v celoti realizira 30. člen zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju:
ZTPPIZ), ki določa tekoče usklajevanje pokojnin med letom
glede na rast povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih,
ter od 1. 1. 1987 dalje tudi postopno realizacijo 25. člena
navedenega zakona, ki določa valorizacijo osebnih dohodkov
pri oblikovanju pokojninske osnove na zadnje leto dela.
Takojšnja uresničitev tega člena zakona bi pomenila, da bi
se pokojnine povprečno zvišale za 17,8%, kar pa bi občutno
zvišalo prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zato je Skupščina SFRJ sprejela po hitrem postopku
spremembe in dopolnitve ZTPPIZ v katerem je določila postopen prehod realizacije 25. člena navedenega zakona in sicer
tako, da se bodo pokojnine od 1. 1. 1987 dalje povečevale za
četrtino celotnega porasta, s tem pa bo v celoti uresničen 25.
člen zakona v letu 1990.
Potrebna višina dodatnih sredstev za realizacijo 25. člena
ZTPPIZ ter povprečna višina prispevnih stopenj preračunanih
na maso bruto osebnih dohodkov je prikazala v naslednji
tabeli:
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Leto
1
1985
1986
1987
1988
1989
1990

- cene leta 1985
zneski v mio din
Združena sredstva s
Povprečne prispevne
prispevki
stopnje
Masaža osnov, za 25. čl. Skupaj
3:2
4:2
5:2
bruto OD program
8
741.900 125.970
125.970 17.0
17,0
758.300 156.569
156.569 20,6
20,6
775.100 163.679 6.402 170.081 21.1
0,8 21,9
792.200 170.530 13.314 183.844 21,5
1,7 23,2
809.700 178.013 20.768 198.781 22,0
2,5 24,5
827.700 182.074 28.796 210.870 22,0
3,5 25,5

V drugi polovici leta 1985 so se likvidnostne razmere skupnosti zopet zaostrile. Zato je za naslednje srednjeročno
obdobje predvideno postopno oblikovanje rezervnih in obratnih sredstev, tako da bi se od leta 1986, ko naj bi znašala 3,7%
zvišale v letu 1990 na 8,0% letnih odhodkov. Ta sredstva so
potrebna skupnosti zato, ker izplačuje večinoma vse pokojnine mesečno vnaprej, prihodki od prispevkov pa pritekajo za
nazaj, pa tudi dinamika dotoka sredstev med letom ni skladna
z izplačevanjem obveznosti skupnosti.
Vsi zneski v predlogu samoupravnega sporazuma in v prikazanih tabelah v tej obrazložitvi so izračunani na podlagi
ocen realnih stopenj rasti, to je brez upoštevanja inflacijskih
gibanj ter izraženi v cenah leta 1985. Zato bo potrebno vsako
leto te zneske oz. vrednost programa skupnosti preračunati
(valorizirati) na tekoče (nominalne) cene, predvsem skladno z
rastjo povprečnih nominalnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih.
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana
določa v 12. členu vire in osnove združevanja sredstev za leto
1986 pa tudi prispevne stopnje. Zakon o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti
za območje SR Slovenije (Ur. list SR Slovenije, štev. 43/85)
določa v prvem členu, da se plačujejo prispevki za financiranje družbenih dejavnosti, po tem zakonu, vse do uveljavitve
samoupravnih sporazumov o temeljih planov, najdalje pa do
30. 6. 1986. Glede na to, da predvidevamo, da bo možno
sprejeti ta samoupravni sporazum do konca aprila tega leta,
bodo veljale stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje navedene v 12. členu samoupravnega sporazuma
od 1. 5. 1986 dalje. Za leto 1986 je predvideno, da se bo
predvsem zaradi obveznosti iz 30. člena ZTPPIZ zvišala povprečna prispevna stopnja prispevka iz (bruto) osebnega
dohodka od 12,54% kolikor je znašala v letu 1985 na 13,55%
(od 1. 1. do 30. 4. 1986 13,10% in od 1. 5. 1986 do konca leta
13,7%), prav tako pa se bo zvišala povprečna stopnja prispevka iz dohodka za nesreče pri delu od 2,7% na 3,36% (od
1.1. do 30. 4.1986 2,7% in od 1. 5.1986 do konca leta 3,6%). V
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letu 1986 se zvišuje tudi stopnja posebnega prispevka iz
dohodka, ki se obračunava od osnove sredstev poslovnega
sklada od 0,27% na 0,50% ter od 1,27% na 2,50%. Pri izračunu
stopenj kmečkih prispevkov, ki se plačujejo od katastrskega
dohodka je upoštevano, da se je s 1. 1. 1986 zvišal katastrski
dohodek za 2,1 krat.
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti vsebuje osnovne elemente, ki so nujni za opredelitev
skupnih ciljev in nalog pri razvoju skupnosti od leta
1986-1990. Le tako bodo lahko bolje in učinkoviteje, uveljavljeni interesi udeležencev sporazumevanja oziroma vseh
delovnih ljudi in občanov pri enem izmed pomembnejših
družbenih področij, s katerim se zagotavlja ekonomska in
socialna varnost precejšnjemu delu prebivalstva.
Predvideno je, da bodo potrebna sredstva za uresničevanje
razvojnih usmeritev oblilkovana in razporejena tako, kot je
prikazano v naslednji tabeli:
POTREBNA SREDSTVA ZA URESNIČEVANJE
RAZVOJNIH USMERITEV SPIZ V OBDOBJU
1986-1990
- zneski v mio din
- cene leta 1985
Zap.
Vrsta
št. prihodkov odhodkov
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
I.PRIHODKI
Združena
sredstva s
prispevki
Povračila
federacije
Drugi prihodki
Skupaj (1 do 3)
II. ODHODKI
Denarne
dajatve
Denarna
nadomestila
Prispevki
Izvajanje
zavarovanja
Skupaj (5 do 8)
za sklade

1985

1986

3

4

1990Skupaj a letna struktur86-90stopnja ni delež
rasti
v%
v%
5
T
7
~8

125.970156.569210.870920.145

10,8

95,72

5.167 6.952 9.363 40.856

12,6

4,25

65
49
66 287
131.202163.570220.299961.288

0,4
10,9

0,03
100,00

120.040151.207205.500887.620

11,3

93,82

4.551 4.965 7.077 29.822

9,2

3,15

5.149 2.177 2.996 12.871 -10,3
2.880 2.947 3.360 15.749
3,1

1,36
1,67

132.600161.296218.933946.062
(-1.418) 2.274 1.366 15.226

10,5

100,00
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SAMOUPRAVNI
o temeljih

plana

SPORAZUM
Raziskovalne skupnosti

Slovenije za srednjeročno 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. člen Samoupravnega
sporazumna o ustanovitvi in delovanju Raziskovalne skupnosti Slovenije 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 (Ur. I. SRS,
št. 26/84),
sklepamo
V Raziskovalni skupnosti Slovenije, delavci v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela, v delovnih skupnostih
ter delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih skupaj z
delavci v raziskovalnih organizacijah,
z namenom opredeljevati in zagotavljati za uresničevanje
družbenih razvojnih usmeritev in ciljev in dolgoročnih ter
srednjeročnih planov ter skladno z ugotovljenimi elementi za
pripravo tega sporazuma potreben obseg, strukturo, kakovost
raziskovalnih zmogljivosti in njihovo družbeno-razvojno namembnost.
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA RAZISKOVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990
1. člen
Za oblikovanje skupnih osnov in uresničevanje določenih
skupnih interesov urejamo uporabniki in izvajalci (v nadaljnjem besedilu: udeleženci) s tem samoupravnim sporazumom naslednje:
- osnovne usmeritve razvoja raziskovalne dejavnosti v
Raziskovalni skupnosti Slovenije;
- raziskovalni program, program naložb v modernizacijo,
Sklad Borisa Kidriča in program skupnih nalog občinskih in
posebnih raziskovalnih skupnosti, program RTV, program
odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega pomena;
- osnove in merila za oblikovanje sredstev za izpopolnjevanje obveznosti v svobodni menjavi dela;
- obseg potrebnih sredstev, način in instrumente njihovega 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
naslednje raziskovalne cilje:
- ustvarjanje in pridobivanje znanja, potrebnega za družbeni razvoj in še posebej za gospodarski razvoj in enakopravno vključevanje v mednarodne znanstvene tokove in
menjavo dela, kot tudi ustvarjanje znanja, potrebnega za
ohranitev in poglabljanje nacionalne identitete in samoupravnega socialističnega razvoja in hkratno:
- usposabljanje kadrov, ki bodo sposobni nositi inovacijsko prestrukturiranje gospodarstva in širše družbe, ki je
potrebno za enakopravnejše vključevanje v mednarodno delitev dela in obnovo ter pomladitev raziskovalnega kadra;
poročevalec

- obnovitev in posodobitev raziskovalne opreme in druge
raziskovalne infrastrukture (informacijski sistemi, strokovna
literatura itd.) kot potreben pogoj za doseganje znanstvenih,
aplikativnih in razvojnih ciljev raziskovalne dejavnosti v SR
Sloveniji;
- raziskave za preskrbo z domačimi energetskimi in mineralnimi surovinami.
3. člen
V okviru raziskovalnega programa bomo zagotovili sredstva
za razvoj temeljnih raziskav v naravoslovnih, tehniških,
biotehniških in medicinskih vedah, ki so posebnega 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 raziskovalnih področij, kjer imamo realne možnosti, da se enakopravno vključimo v mednarodno delitev dela ter pospeševanje
povezovanja raziskovalnega dela v jugoslovanskem in svetovnem merilu.
4. člen
Udeleženci sporazuma bomo tudi zagptavljali sredstva, da
bodo mentorsko usposobljeni raziskovalci kot eno od svojih
osnovnih nalog ob temeljnem in dolgoročno usmerjenem
raziskovalnem delu do leta 1990 usposobili 2000 raziskovalcev. Ta inovativni kader bo v času pridobivanja specialistične
oziroma znanstvene kvalifikacije (specializacija, magisterij,
doktorat) osvojil znanstveno in raziskovalno 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 raziskovalcev, od katerih se bo
pretežna večina kot specialisti vključila v razreševanje razvojne problematike združenega dela, del tega inovativnega
kadra pa bo namenjen obnovi in pomladitvi raziskovalnega
potenciala in razreševanju problematike in informacijsko
dokumentacijskemu področju.
Za programe opredeljene v 3. in 4. členu tega sporazuma se
bodo zagotavljala sredstva po naslednji dinamiki:
Leto
Sredstva

1986

1987

1988

1989

1990 Skupaj
86-90
8.214 10.138 10.915 11.618 11.840 52.725

5. člen
Udeleženci sporazuma bomo zagotovili pogoje, da se bodo
mladi perspektivni kadri iz OZD in diplomanti iz VTO vključevali v znanstveno usposabljanje. Ustvarili bomo tudi pogoje za
prednostno zaposlovanje inovativno usposobljenih raziskovalcev in njihovo vključevanje v razreševanje razvojne problematike OZD.
6. člen
Udeleženci sporazuma bomo za obnovo in posodabljanje
raziskovalne opreme v raziskovalnih organizacijah, kjer bo
dostopna vsem izvajalcem temeljnega raziskovalnega programa in razvojne dejavnosti, namenili 6.419 mio din.
Posebne izobraževalne skupnosti pa bodo za potrebe raziskovalnega dela v okviru pedagoškega procesa v visokem šolstvu
namenile za raziskovalno opremo 4.625 mio din.
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Raziskovalna skupnost Slovenije in Izobraževalna skupnost
Slovenije bosta za izvedbo prvega odstavka tega člena pripravili usklajen program opremljanja »ter razporeditev opreme
vezale predvsem na tiste programe, ki krepijo vzgojo raziskovalno usposobljenih delavcev in s tem podpirajo inovacijsko
delo na skupnih razvojnih projektih. Obseg teh sredstev pa se
bo povečal z dodatnim združevanjem s strani nosilcev razvojnih projektov.
Udeleženci sporazuma bomo v RSS zagotavljali sredstva po
naslednji dinamiki:
v mio din - cene 1985
LETO
1986
1987 1988
1989
1990 Skupaj
86/90
Sredstva
1.110 1.191 1.271 1.378 T469 6.419
7. člen
V Raziskovalni skupnosti Slovenije bomo v obdobju
1986-1990 podpirali usmeritve, ki izhajajo iz opredelitev v
Osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990, da se kot posebni skupni program obravnavajo
nacionalno pomembne investicije, kot so zlasti:
- Muzej ljudske revolucije Slovenije
- Centralna tehniška knjižnica
- Narodna in univerzitetna knjižnica - študijski depo
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti
- Univerzitetna knjižnica Maribor.
Te investicije bi bilo potrebno obravnavati posebej in zato
tudi zagotoviti takšno finančno konstrukcijo, ki ne bi obremenjevala virov samoupravnih interesnih skupnosti.
V program investicij pa bodo vključene tudi dogovorjene
širitve in obnove kot tudi izgradnja novih prostorov (Biološko
središče, Naravoslovno-tehnološki center, itd.), potrebnih za
usposabljanje inovacijskih kadrov za dogovorjeno obnovo in
pretok.
Izvajalske in uporabniške organizacije bodo za celovite
programe opredeljene v 6. in 7. členu tega sporazuma pripravile in sprejele samoupravne sporazume o združevanju sredstev amortizacije.
8. člen
Udeleženci sporazuma bomo zagotovili sredstva za Sklad
Borisa Kidriča iz katerega podeljujemo nagrade za izredno
pomembne raziskovalne dosežke, uspešno življenjsko delo
na področju raziskovalne dejavnosti ter pomembne izume in
tehnične izboljšave. Za te namene bomo letno zagotovili 10
mio din.
9. člen
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 raziskovalnih programov in projektov, zlasti:
- usklajevanje medrepubliškega sodelovanja na raziskovalnem področju kot sestavine lastnih usmerjenih raziskovalnih programov oz. možnosti za doseganje kadrovskih ciljev in
projektnih rezultatov,
- zagotavljanje in usklajevanje vključevanja v mednarodno
znanstveno raziskovanje za potrebe pospeševanja lastnega
razvoja,
- usposabljanje raziskovalnih kadrov, ki niso zajeti v členu
4. tega sporazuma,
- sofinanciranje znanstvenega tiska,
- sofinanciranje sistema znanstveno-tehnološkega informiranja in razvoja te dejavnosti,
■ - sofinanciranje vzdrževanja velike raziskovalne opreme,
- sofinanciranje mladinske raziskovalne ustvarjalnosti,
- zagotavljanje letno dogovorjenega deleža sredstev v inovacijski sklad,
- pokrivanje obveznosti, ki jih je RSS prevzela z družbenimi dogovori katerih veljavnost bo trajala tudi v obdobju
1986-1990.
Udeleženci tega sporazuma bomo za te programe namenjali sredstva po naslednji dinamiki:
v mio din - cene 1985
LETO
1986 1987 1988
1989
1990 Skupaj
86/90
Sredstva
1..32 1.397 1.585 ~ 1.746 1.937 7.797
Za programe opredeljene v tem členu bodo 925 mio din
združile posebne raziskovalne skupnosti in 420 mio din
občinske raziskovalne skupnosti.

10. člen
Raziskovalna skupnost Slovenije bo sodelovala pri vsebinski bogatitvi programov radia in televizije s tem, da bo skupaj
z RTV in drugimi skupnostmi sprejemala letne programe
ustreznih oddaj (predstavitev raziskovalnega dela in rezultatov raziskovanj itd.) in sofinancirala delovanje RTV.
Za te namene bomo letno zagotovili 16 mio din.
11. člen
V Enoti za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega
pomena se bodo sredstva namenjala raziskovalni dejavnosti s
ciljem ugotavljanja perspektivnih zalog energetskih in drugih
mineralnih surovin ter pitnih in mineralnih vod.
Udeleženci bomo za te namene zagotovili sredstva po naslednji dinamiki:
v mio din - cene 1985
Skupaj
Leto
1986
1987 1988
1989
1990 86/90
Sredstva
1.202 T347 1.508 1.689 1.893 7.639
12. člen
Udeleženci bomo pokrili stroške delovanja RSS in stroške
za opravljanje strokovnih razvojno planskih in analitičnih
opravil, finančnih, dokumentacijskih in administrativnih del.
Za te namene bomo zagotovili sredstva po naslednji dinamiki:
v mio din - cene 1985
Sredstva
Leto
1986 1987 1988 1989
1990 86/90
Sredstva"
135
141
146
152
157
731
13. člen
Za realizacijo ciljev tega sporazuma bosta skupščini RSS in
Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega
pomena sprejeli metodologijo za oblikovanje in izvajanje programov RSS in Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin
splošnega pomena ter urejanje odnosov med udeleženci sporazuma.
14. člen
Za izvedbo programov in nalog opredeljenih s tem sporazumom bomo udeleženci zagotovili naslednja sredstva:
Sredstva 1986-1990 v mio din
cene 1985
A. Program RSS
- raziskovalni program, vključno
z usposabljanjem novih raziskovalcev
52.725
- obnova in posodabljanje raziskovalne opreme
6.419
•— Sklad B. Kidriča
50
- Program skupnih nalog in INDOK dejavnost
7.797
- Program RTV
80
- stroški delovanja RSS
392
- povračilo za strokovno delo
339
Skupaj:
67.802
Sredstva se bodo združevala po naslednji letni dinamiki:
LETO
mio din - cene 1985
1986
10.617
1987
12.893
1988
13.950
1989
14.913
1990
15.429
Skupaj:
67.802
Sredstva 1986-1990 v
mio din - cene 1985
B. Program Enote za odkrivanje in raziskovanje
surovin splošnega pomena
7.639
Sredstva se bodo združevala po naslednji letni dinamiki:
LETO
mio din - cene 1985
1986
1-202
1987
1-347
1988
1-508
1989
1-689
1990
1 -893
Skupaj:
7.639

C. Investicije
Obseg sredstev bo dogovorjen na osnovi izraženih družbenih potreb in razpoložljivih sredstev opredeljenih v Dogovoru
o temeljih družbenega plana SRS za obdobje 1986-1990.
15. člen
Potrebna sredstva bomo udeleženci zagotavljali iz dohodka
temeljnih organizacij in delovnih skupnosti. Osnova za določanje prispevka TOZD je dohodek. Za vsako leto pooblaščamo skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije in Enote za
odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena, da na
podlagi rezultatov zaključnega računa, revalorizirane vrednosti programov in planiranega dohodka določita prispevni
stopnji za naslednje leto.
16. člen
Glede na planiran deflator sredstev za leto 1986 bomo podpisniki v letu 1986 zagotovili naslednji obseg sredstev (cene
1986):
Raziskovalna skupnost Slovenije po stopnji
0,80%
- za njene programe dela (program A)
15.925 mio din
- za program Enote (program B)
1.803 mio din
Skupaj:
17.728 mio din
17. člen
Prispevke za izvedbo programov, določenih s tem samoupravnim sporazumom oziroma z drugimi samoupravnimi akti
(obveznosti), nakazujemo mesečno, dokončno pa obračunamo po zaključnih računih podpisnikov v marcu naslednjega leta.
Ce v Raziskovalni skupnosti Slovenije in Enoti za odkrivanje
in raziskovanje surovin splošnega pomena ugotovimo presežek vplačil nad vrednostjo dogovorjenih programov, bomo
vplačevanje začasno ustavili. pri večjih presežkih pa se bomo
odločili za ustrezno zniževanje že sprejetih letnih stopenj
združevanja sredstev.
18. člen
Vrednost programov, ki smo jih sprejeli udeleženci tega
samoupravnega sporazuma o temeljih plana po cenah iz leta
1985 bomo letno povečevali skladno z rastjo cen raziskovalnih storitev.

cih, spremembe raziskovalnih potreb in prednostnih ciljev ter
nedoseganja pričakovanih raziskovalnih in kadrovskih rezultatov, morajo organi Raziskovalne skupnosti Slovenije 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 raziskovalnih področjih, kjer se vsled spremembe prednostnih
ciljev v družbenem planu SR Slovenije zmanjšajo raziskovalne potrebe ter uskladitev programa skupnih nalog z novim
obsegom raziskovalnega programa:
- organi RSS in Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena bodo v sodelovanju z organi družbenopolitičnih skupnosti zagotovili pripravo premostitvenih
ukrepov za stabilnejši priliv sredstev.
21. člen
j
Kadar organi RSS in Enotć 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.
22. 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.
23. 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 obveznosti. Vse sporne
zadeve se lahko predložijo tudi posebni komisiji za razrešitev
sporov, njen sklep predstavlja za kršilca pravnomočno
obvezo in poravnavo obveznosti. V nasprotnem primeru pa so
organi Raziskovalne skupnosti Slovenije in Enote za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena dolžni zahtevati izpolnitev obveznosti tudi s pomočjo sodišča združenega
dela za področje raziskovalne dejavnosti.

19. člen
Enotne osnove za vrednotenje raziskovalnega dela predstavljajo:
- merila in kriteriji za vrednotenje raziskovalnih dosežkov
in kvalitetno usposobljenih kadrov,
- enotne osnove meril za vrednotenje cene raziskovalne
ure.
Vrednost elementov v tem sporazumu revalorizira vsako
leto skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije skladno z
rastjo materialnih stroškov, amortizacije, BOD in dohodka v
gospodarstvu.

24. člen
Samoupravni sporazum prične veljati, koi ga podpišeta več
kot dve tretjini podpisnikov iz vrst uporabnikov in več kot dve
tretjini iz vrst proizvajalcev.
Ugotovitveni sklep o veljavnosti samoupravnega sporazuma 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.

20. člen
Če nastanejo na raziskovalnem področju motnje zaradi
nepredvidenih sprememb v gibanju dohodka pri uporabnikih,
sprememb materialnih in kadrovskih sposobnosti pri izvajal-

25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma
opravljata Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije in
njen Odbor samoupravne delavske kontrole.

RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE
LJUBLJANA
OBRAZLOZITEV
predloga Samoupravnega sporazuma o temeljih plana
nitosti mednarodne delitve dela in razvoja znanosti ter bolje
Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990
izkoristiti svoje naravne danosti, geografski položaj, ustvarjalSkupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je na seji dne
nost in delavnost. Potrebno je posodobiti znanje vseh delav5. novembra 1985 obravnavala in sprejela predlog Samoucev, še zlasti tistih , ki naj bi bili nosilci nove proizvodnje.
pravnega sporazuma o temeljih plana Raziskovalne skupnosti
Treba je nabaviti in razviti sodobno opremo, se povezati v
za obdobje 1986-1990.
okviru SRS in SFRJ in se usmeriti na tista področja prozvodPri oblikovanju predloga samoupravnega sporazuma je bilo
nje, kjer v svetovnem merilu tudi pri majhnih serijah lahko z
upoštevano zlasti dejstvo, da bomo iz težkega zaostajanja za
znanjem in s strokovno delovno silo dosegamo ekonomske
razvitim svetom izšli le pod pogojem, da se bomo odločili za
rezultate.
znanstveno-intenzivno usmeritev razvoja v tistih smereh, kjer
Predlagana znanstveno-intenzivna usmeritev razvoja, ki
imamo realne možnosti, da se enakopravno vključimo v medtemelji na dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije
narodne tokove. Pri tem moramo upoštevati objektivne zakoin na dolgoročnem družbenem planu SR Slovenije do leta
poročevalec
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2000, pa zahteva ustrezno prerazporeditev družbenega kapitala, zmanjšanje zaostajanja naše znanosti za razvojem v
svetu, večjo povezanost raziskovalnega dela v jugoslovanskem in svetovnem merilu, primerno mrežo raziskovalnih
organizacij in zadostna sredstva za doseganje postavljenih
ciljev. Zaostajanje za svetovnim tehnološkim razvojem je tako,
da je potreben količinski in kakovostni skok pri prehodu v
novo srednjeročno obdobje.
Da bi raziskovalna dejavnost s svojimi rezultati lahko omogočila hitrejši tehnološki, ekonomski in celotni družbeni razvoj, predlagamo, da se v skupni program RSS, ki zajema
temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovno-matematičnih, tehniških, biotehniških, medicinskih, družbošlovnih in
humanističnih vedah, potrebnih za skladen družbeni razvoj,
nameni pomembno vlogo nacionalnemu programu raziskav
za preseganje tehnološkega zaostajanja. Ta program zajema:
a) Intenziviranje raziskovalne dejavnosti, da bi zmanjšali
zaostajanje naše znanosti za razvojem v svetu. Medtem ko
sedaj na nekaterih področjih zaostajamo celo za deset let in
več, naj bi to zaostajanje na strateških področjih zmanjšali do
leta 1990 na polovico, na katerih, za nas posebno pomembnih
področjih, pa naj bi ujeli korak s svetom. Do leta 2000 naj bi
zmanjšali zaostanek na večini ključnih področjih našega razvoja na dve do tri leta. To velja seveda v povprečju za tiste
panoge, ki so nosilke znanstvene in tehnološke revolucije in
ne velja za posamezne ožje raziskave, kjer že sedaj ponekod
dosegamo evropsko ali svetovno raven. Predlagano zmanjševanje znanstvenega in tehnološkega zaostajanja bi bilo
našemu gospodarstvu, da se enakopravneje vključuje v svetovno menjavo dela in omogočilo, da do leta 1990 bistveno
povečamo izvoz končnih izdelkov in ne le polizdelkov in
surovin. Razvoj novih tehnologij, kot so npr. mikroelektronika, optoelektronika, kibernetika, teleinformatika, novi materiali in biotehnologija, je potreben ne zato, da bi postali veliki
izvozniki mikroeiektronskih vezij ali robotov, temveč zato, da
bi s temi tehnologijami in boljšo tehnologijo upravljanja lahko
podprli vso ostalo proizvodnjo in dosegli, da bi bili v svetu
konkurenčni.
b)Raziskave za vzgojo inovacijskih kadrov, ki naj bi do leta
1990 obnovile inovacijski sistem z 2000 novimi raziskovalci in
omogočile, da do leta 2000 dosežemo v delitvi dela na inovacijskih funkcijah vsaj današnjo kadrovsko raven v razvitih
industrijskih družbah. Celotni inovacijski pčtencial v SRS bi
se tako do leta 1990 povečal s sedanjih 5000 na 7000 delavcev, pri čemer bi se število raziskovalcev, preračunanih na
polni delovni čas (FTE) v skupnem programu RSS, povečalo
od sedanjih 573 (v registru raziskovalcev je bilo v letu 1984
vpisanih 4783 raziskovalcev, od tega 1101 doktorjev znanosti)
na 866 v letu 1986 in na 1000 v letu 1990. Ta mentorski
potencial bo vzgajal vrsto novih raziskovalcev in jih uvajal v
mešane raziskovalno-razvojne skupine, v katerih se bodo
osnovne raziskave povezovale z uporabnimi in razvojnimi in
prenašalo znanje, pridobljeno pri osnovnih raziskavah, v
gospodarsko prakso in povečanje inovacijskega dohodka.
Predpostavljamo, da se bodo v naslednjem srednjeročnem
obdobju vključevali v inovacijsko prenovo poleg diplomantov
visokih šol v enakem ali večjem obsegu tudi delavci, ki že
sedaj delajo v razvojni dejavnosti, vendar so zaradi hitrega
tehnološkega napredka izgubili stik s tehnološkim razvojem v
svetu. Lahko pa ga obnovijo z občasnim vračanjem v znanstveno delo na ustreznih disciplinarnih področjih, kjer bodo

imeli možnost komuniciranja s centri znanstvenega ter tehnološkega razvoja v svetu in imeli dostop do najnovejših informacij, ki jih lahko dobimo le v osnovnih, ne pa tudi v uporabnih in razvojnih raziskavah. Brez usposabljanja za sprotni stik
s svetovno zakladnico tehnoloških informacij in temeljnih
znanj namreč ni možno izkazovati inovacijske sposobnosti
nasproti konkurentom na svetovnem trgu, ki svojo tehnološko
premoč danes praviloma črpajo iz tovrstnega stalnega stika
med osnovnimi raziskavami in tehnologijo.
c) Vzpostavitev znanstveno-tehnološkega informacijskega sistema, ki bo ob zadostnem številu usposobljenih
inovacijskih kadrov, izšolanih ob osnovnih raziskavah, kjer
veljajo le mednarodni standardi, omogočil učinkovit prenos
tehnologije. Vzpostavitev tega sistema vključuje tudi šolanje
mladih raziskovalcev v velikih svetovnih znanstvenih in tehnoloških centrih in preseganje informacijske odrezanosti z
nabavo strokovnih knjig in revij ter priključitev na sodobne
baze podatkov.
d) Obnovo raziskovalne opreme v naslednjih dveh petletnih obdobjih, saj uspešno vključevanje v sodobne tokove
znanosti in na inovacijah temelječi razvoj proizvajalnih sil
zahteva ne le izdelano strategijo razvoja, temveč tudi ustrezno
infrastrukturo in še posebej raziskovalno opremo.
Nacionalni program raziskav za preseganje tehnološkega
zaostajanja je neločljivo povezan s programom temeljnih raziskav v RRS in predstavlja osnovo za uresničevanje aplikativnih raziskovalnih programov, ki jih delavci organizacij združenega dela oblikujejo v PoRS-ih.
Da bi dosegli navedene cilje, bi morala sredstva za raziskovalno dejavnost v naslednjem srednjeročnem obdobju naraščati hitreje od družbenega proizvoda do tedaj, ko bi dosegli,
da ta sredstva znašajo 2,7% družbenega proizvoda. Od teh
sredstev naj bi v RSS, PoRS in ORS združevali nekaj več od
tretjine. Tako naj bi leta 1986 celotna sredstva za raziskave
znašala 1,8% družbenega proizvoda, leta 1990 pa 2,7% družbenega proizvoda. Združena sredstva RSS, PoRS in ORS pa
bi leta 1986 znašala okoli 0,73% družbenega proizvoda in leta
1990 0,9% družbenega proizvoda. Za nacionalni program za
preseganje tehnološkega zaostajanja bi v letu 1986 namenili
0,35% družbenega proizvoda, leta 1990 pa 0,5% družbenega
proizvoda.
Hkrati bi morali okrepiti ekonomske spodbude za uporabo
novega znanja, ker brez tega novo znanje ne bo opredmeteno.
Prav tako se morajo povezati raziskovalne institucije v
mrežo s centri za družboslovne, tehniške, naravoslovne,
biotehniške, medicinske in humanistične vede ter uvesti
strožje kriterije ocenjevanja kvalitete in družbenega pomena
raziskav.
Skupni program RSS naj bi bil v celoti namenjen temeljnim
in dolgoročnim raziskavam v naravoslovno-matematičnih,
tehniških, biotehniških, medicinskih, družboslovnih in humanističnih vedah, potrebnih za skladen družbeni razvoj v SRS
in SFRJ ter raziskavam za preseganje tehnološkega zaostajanja, program posebnih raziskovalnih skupnosti naj bi bil
predvsem namenjen razvojnim potrebam združenega dela,
program občinskih raziskovalnih skupnosti pa naj bi izražal
specifične potrebe po raziskovalni dejavnosti v posameznih
občinah ali regijah. Vsi ti programi tvorijo skupen in povezan
sistem infrastrukturnih raziskav, ki usklajeni v okviru SFRJ
skupaj z neposredno svobodno menjavo dela zadovoljujejo
družbene inovacijske potrebe.
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