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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. decembra 1978 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
ponedeljek, 25. decembra 
1978. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

- predlog resolucije o poli- 
tiki izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 v letu 1979 (ESA 
151); 

- predlog zakona o združe- 
vanju kmetov (ESA 1079); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (ESA 141); 

- predlog odloka o pristopu 
Skupščine SR Slovenije k 
družbenemu dogovoru o pri- 
dobivanju sredstev za osebno 
in skupno porabo ter o skup- 
nih osnovah in merilih za dolo- 
čanje osebnih dohodkov in 
drugih osebnih prejemkov de- 
legatov ter voljenih in imeno- 
vanih funkcionarjev s predlo- 
gom tega družbenega dogovo- 
ra (ESA 192) 

- osnutek programov dela 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za leto 1979. (ESA 93). 

Zbor združenega dela in 
zbor občin pa bosta obravna- 
vala tudi: 

- predlog zakona o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1979 
(ESA 150); 

- predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1979; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah o 
uvedbi in stopnjah republiških 
davkov in taks; 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopenj, odbitnih postavk in 
olajšav za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela v letu 1979 (ESA 
145); 

- predlog zakona o spre- 
membi zakona o prispevku 

odjemalcev električne energije 
na nizki napetosti za financira- 
nje energetskih objektov (ESA 
111); 

- predlog zakona o vodnsrn 
prispevku za leto 1978, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma (ESA 191); 

- predlog zakona o sodnih 
taksah (ESA 77); 

- .predlog zakona o spre- 
membi zakona o prekrških 
(ESA 136); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o kmetijskih zemljiščih 
(ESA 1081); 

- predlog zakona o inter- 
vencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane (ESA 1083); 

- predlog stališč, sklepov in 
priporočil za oblikovanje in 
izvajanje politike na področju 
družbene prehrane v SR Slo- 
veniji (ESA 113); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o vojaških invalidih (ESA 
59); 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o sloven- 
skih vojnih dobrovoljcih iz 
vojn 1912 in 1918 (ESA 60). 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor bosta 
obravnavala: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o delovnih razmerjih (ESA 
140). 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- osnutek zakona o zagoto- 
vitvi sredstev federacije za do- 
datno vlogo Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 
je za povečanje kapitala me- 
dnarodne finančne korpora- 
cije. 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
6. decembra 1978 

temeljev kreditne politike v le- 
tu 1979 (ESA 181); 

- osnutka odloka o skupni 
devizni politiki Jugoslavije v 
letu 1979 (ESA 170); 

- osnutka projekcije plačil- 
ne bilance Jugoslavije za leto 
1979 (ESA 184); 

- osnutka projekcije deviz- 
ne bilance Jugoslavije za leto 
1979 (ESA 185) 

- osnutka zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih od- 
hodkov federacije za leto 1979 
(ESA 161); 

- osnutka odloka o določi- 
tvi prihodkov od carin in dru- 
gih uvoznih davščin in poseb- 

nih davščin pri uvozu kmetij- 
skih in živilskih proizvodov, ki 
se v letu 1979 odstopajo Inte- 
resni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
(ESA 162); 

- osnutka odloka o spre- 
membah in dopolnitvah odlo- 
ka o določitvi prihodkov od ca- 
rin in drugih uvoznih davščin, 
ki se v letu 1978 odstopajo In- 
teresni skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino 
(ESA 148); 

- osnutka odloka o določi- 
tvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1979 
(ESA 163). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
23. novembra 1978 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so najprej na skupnem zase- 
danju-poslušali uvodno obra- 

sednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Po obravnavi osnutka reso- 
lucije o politiki izvajanja druž- 
benega plana SR Slovenije za 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela 

Franc Vičar, Rudolf Leiner, Ivo Klobučar, Miroslav 
Brečko, Vinko Dah, Stanislav Jereb, Zofija Guštin, Viktor 
Zgonik, Nela Lipušček, Stanko Jaki, Franc Huber, Franc 
Maček, Drago Koroša, Albin Vidmar, Ivan Košenina, Gior- 
gio Miani, Ivan Kastrevc, Janez Rejic, Viktor Seitl, Viktor 
Strgar, Franc Rakuša, Avgust Punčuh, Ciril Grili, Savo 
Vuk, Vitja Rode, Drago Uzar, Jože Pacek, Marjan Sramel, 
Teodor Jagodnik, Teodor Štrukelj, Draga Žagar, Marko 
Matkovič, Albin Vidmar, Franci Polak, Gregor Meze, 
Edvard Gale, Maks Frnazarič, Slavko Kovačič, Miloš Han- 
žič, Anton Kugonič. 

Zbor občin 

Marjan Simič, Janko Kolarič, Bogdan Birsa, Anica Hor- 
jak, Franc Svetelj, Bruno Podreka, Tone Mikeln, Viktor 
Nusdorfer, Janez Pezdič, Boris Čop, Vladimir Janjič, Jože 
Sedelšek, Mirko Belac, Davorin Škarabot, Silvo Gorenc, 
Stane Božič, Štefan Mlinarič, Zlatko Novak, Jože Kolbl, Edi 
Herman, Lojze Gostenčnik, Miran Ahtik, Anica Novak, Mi- 
ran Marusig, Zdravko Praznik. Dr. Anton Fazarinc, Mariia 
Zupančič-Vičar, Štefan Korošec, Viljem Petek, Janez Pi- 
škur, Janez Ocepek, Mira Škerjanc, Slavica Robida, Franc 
Bricelj, Tatjana Štirn, Mirko Čadonič, Franc Mrcina, Mar- 
jan Oblak, dr. Lojze Ude. 

Družbenopolitični zbor 

Igor Uršič, Dino Pucer, Geza Bačič, Vida Mikuž, Viktor 
Stopar, Štefan Štrok, Majda Gaspari, Angelca Vrbnjak, 
Zoran Polič, Zvone Dragan, Marko Bule, Jože Zakonjšek, 
Jože Globačnik, Andrej Grahor, Janez Japelj, MiroGošnik, 
Lojzka Čotar, Vlado Janžič, Stane Markič. 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za sredo 6. de- 

cembra 1978, je razširjen z 
obravnavo: 

- osnutka odloka o ciljih in 
nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih 

zložitev k osnutku resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdob- 
je 1976-1980 v letu 1979, ki jo 
je podal Vitja Rode, podpred- 

obdobje 1976-1980 v letu 
1979 s temeljnimi razvojnimi 
nalogami v letu 1979 in opre- 
delitvijo njihovih nosilcev, s 
spremljajočimi gradivi, ki je 
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potekala na ločenih sejah, sta 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin sprejela sklep, Družbe- 
nopolitični zbor pa je sprejel 
stališča in predloge (Sklep, 
stališča in predloge objavlja- 
mo v tej številki »Poroče- 
valca«). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so dali soglasje k 

- osnutku resolucije o poli- 
tiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1976 do leta 1980 v letu 
1979.(Stališča in pripombe ob- 
javljamo v tej številki »Poroče- 
valca«). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa sta sprejela 
tudi: 

- predlog izhodišč za sesta- 
vo proračuna SR Slovenije za 
leto 1979; 
- predlog za izdajo zakona 

o določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za republi- 
ški davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela v 
letu 1979, z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona 
o zajamčenem osebnem do- 
hodku; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju, z 
osnutkom zakona 
Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča 

- predlog odloka o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupšči- 

ne SR Slovenije, da sklene 
družbeni dogovor o dograditvi 

zdravstveno-rekreacijskega 
centra za vojaške invalide in 
udeležence NOV v Strunjanu; 
- odločbo Ustavnega sodi- 

šča SR Slovenije o ugotovitvi, 
da 14. člen zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sodnih taksah ni v skladu 
z ustavo SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin pa nista sprejela 
predloga za obvezno razlago 
1. in 4. odstavka 37. člena za- 
kona o poslovnih stavbah in 
poslovnih prostorih. 

Oba zbora sta dala soglasje 
tudi k: 

- osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o kontroli kakovosti kmetij- 
skih in živilskih proizvodov v 
zunanjetrgovinskem prometu; 

- osnutku zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o zveznih upravnih taksah; 
- osnutku zakona o spre- 

membah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhod- 
kov federacije za leto 1978. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča)* 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 

osnutka resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo 
njihovih nosilcev, s spremljajočimi gradivi 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah 23. 
novembra 1978 ob obravnavi osnutka 
resolucije o politiki izvajanja družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 s temeljnimi ra- 
zvojnimi nalogami v letu 1979 in oprede- 
litvijo njihovih nosilcev, s spremljajoči- 
mi gradivi, na podlagi 1. odstavka 244. 
člena v zvezi z 242. členom in drugim 
odstavkom 237. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije sprejema 

osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 v letu 1979 s temeljnimi 
razvojnimi nalogami v letu 1979 in opre- 
delitvijo njihovih nosilcev, vključno s 
predloženimi novimi rešitvami na po- 
dročju zadovljevanja skupnih potreb v 
družbenih dejavnostih in zlasti nove reši- 
tve o uresničevanju solidranosti na teh 
področjih. Pri tem poudarja, da morajo 
biti skupna prizadevanja usmerjena v hi- 
trejše uveljavljanje samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov na vseh rav- 
neh in na vseh področjih družbene re- 
produkcije. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je Izvršni svet pri pripravi osnutka resolu- 
cije izhajal iz sklepa zborov Skupščine 
SR Slovenije z dne 26. julija 1978, spreje- 
tega ob obravnavi poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 v letih 1976, 1977 in 
1978. Skupščina pa hkrati ugotavlja, da 
je osnutek pri opredeljevanju ukrepov na 
nekaterih področjih še vedno preveč de- 

klarativen in je zato treba določneje 
opredeliti politiko in ukrepe, ki po presoji 
izvršnega sveta lahko zagotovijo dosle- 
dnejše izvajanje dogovorjenih skupnih 
razvojnih usmeritev. Skupščina poudar- 
ja, da z resolucijo dogovorjen razvoj ter- 
ja, da vsi nosilci družbene reprodukcije, 
zlasti pa udeleženci dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije, dosle- 
dno uresničujejo sprejete obveznosti in 
naloge. V skladu s tem naj Izvršni svet kot 
udeleženec dogovora o temeljih plana po 
potrebi nastopi kot pobudnik tako za 
učinkovitejše uresničevanje skupnih ra- 
zvojnih nalog, kot tudi morebitne spre- 
membe ali dopolnitve tega dogovora. 

2. Skupščina SR Slovenije nalaga 
Izvršnemu svetu, da pri pripravi predloga 
resolucije: 
- predlaga konkretnejše ukrepe za za- 

gotovitev hitrejšega in stabilnejšega 
družbenega in ekonomskega razvoja, pri 
čemer je treba zlasti z ukrepi za dosle- 
dnejše uresničevanje sistema samo- 
upravnega družbenega planiranja zago- 
tavljati pogoje, da bo delavec odločal o 
vseh tokovih družbene reprodukcije in o 
pogojih za ustvarjanje in razporejanje 
dohodka; 

■ - za zagotovitev odločujoče vloge de- 
lavcev v prizadevanjih za uveljavitev nove 
mednarodne ekonomske ureditve ter za 
njihovo vlogo v mednarodnih odnosih in 
s tem tudi njihovo vključevanje v medna- 
rodne gospodarske tokove, določneje 
opredeli politiko na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino, pri čemer je treba 
uveljavljati zlasti ustreznejšo preusmeri- 
tev pri skupnem nastopanju na mednaro- 
dnih trgih, to terja ustreznejšo samou- 
pravno organiziranost in povezanost 
združenega dela v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije; 

- upošteva realna gibanja tokov me- 
dnarodne menjave in vedno večja zapira- 

nja trgov in tudi druge oblike protekcio- 
nizma ter v teh okvirih opredeli rast izvo- 
za, ki bo nadomestila investicijsko pov- 
praševanje in postala glavni spodbujeva- 
lec dinamične in stabilne gospodarske 
rasti; tej ključni usmeritvi morajo biti v 
celoti podrejeni ukrepi tekoče ekonom- 
ske politike, pri čemer mora biti uveljav- 
ljeno načelo, da boljši izvozni rezultati 
zagotavljajo tudi sorazmerno večji uvoz, 
saj bi v nasprotnem primeru restriktivni 
ukrepi vodili v počasnejšo gospodarsko 
rast; to pa narekuje, da se združeno delo 
v Samoupravni interesni skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino ustrezneje in 
konkretneje sporazumeva o nalogah in 
ukrepih za zagotovitev skladnejšega gi- 
banja izvoza in uvoza, tako na ravni SR 
Slovenije, kot tudi v okviru SFRJ Jugo- 
slavije; 

- na področju investicijskih vlaganj 
podrobneje opredeli ukrepe, ki bodo pre- 
prečevali vlaganja iz nekvalitetnih virov, 
ki bodo spodbujali povečevanje samo- 
upravnega združevanja sredstev, ki bodo 
združena sredstva v bankah v še večji 
meri usmerjali v skupna vlaganja in ki 
bodo zagotovili učinkovitejše dogovarja- 
nje o izgradnji novih zmogljivosti ter pre- 
prečili podvajanje; to narekuje opredeli- 
tev ustreznih razmerij med lastnimi, 
združenimi in kreditnimi sredstvi in opre- 
delitev načina in kriterijev za komentira- 
nje kreditov; ob opredeljevanju spodbud 
za ustreznejšo strukturo vlaganj upošte- 
va različno objektivno pogojeno osnovo 
v okviru teh razmerij (npr. manj razviti); 
oceni vzroke, zaradi katerih kljub znani 
splošni družbeni podpori obotavljajoče 
ustanavljamo interne banke in predlaga 
ustrezne ukrepe za uresničitev dogovor- 
jenih ciljev na tem področju; 

- natančneje opredeli ukrepe in njiho- 
ve nosilce za povečanje produktivnosti, z 
doslednejšim uveljavljanjem nagrajeva- 
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nja po delu, večjo izrabo znanja, inventiv- 
nosti, domače tehnologije, boljše organi- 
zacije dela ipd.; v zvezi z uresničevanjem 
nagrajevanja po rezultatih živega in mi- 
nulega dela opredeli v dogovoru z Zvezo 
sindikatov Slovenije rok za sklenitev 
družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah in merilih za razporejanje sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo (115. 
člena zakona o združenem delu) in pri 
tem uveljavlja takšno politiko razporeja- 
nja sredstev za osebne dohodke, ki bo v 
večji meri odvisna od rasti produktivnosti 
in manj od gibanj življenjskih stroškov; 
opredeli tudi ukrepe, ki bodo omogočali, 
da bo akumulativna sposobnost temeljila 
bolj na porastu produktivnosti in manj na 
ukrepih tekoče ekonomske politike, zla- 
sti politike cen; 

- pri opredeljevanju obsega skupne 
porabe dosledno upošteva spremembe v 
sistemu solidarnosti za področje družbe- 
nih dejavnosti (aneksi k samoupravnim 
sporazumom o temeljih planov), kar pa 
ne sme voditi v rast skupne porabe nad 
raven rasti družbenega proizvoda; opre- 
deli potrebne spremljajoče ukrepe za za- 
gotovitev skladne rasti vseh oblik porabe 
in konkretnejše spodbude za rast dohod- 
ka kot materialnega temelja za dogovor- 

jeni razvoj; v okviru stabilizacijske politi- 
ke posebej opredeli ukrepe za varčevanje 
na vseh ravneh; 
- določneje opredeli nosilce ključnih 

aktivnosti pri zagotavljanju hitrejšega 
vlaganja v kapitalno intenzivno gospo- 
darstvo, zlasti na manj razvitih območjih; 
temu primerno opredeli politiko zaposlo- 
vanja, zagotavljanja življenjskih pogojev 
pri zaposlovanju in širše kriterije v zvezi z 
vlaganjem sredstev delavcev, začasno 
zaposlenih v tujini, za zagotovitev večjih 
možnosti za njihovo zaposlitev, npr. tudi 
vlaganje v stanovanjsko izgradnjo; 

- glede oblikovanja politike cen izhaja 
iz nadpovprečnega prenosa rasti cen v 
letu 1978 in določneje opredeli ukrepe, ki 
bodo zagotovili skladnejši porast živ- 
ljenjskih stroškov, obenem pa izločili 
kratkoročne ukrepe, ki so doslej spodbu- 
jali le domače povpraševanje; opredeli 
smernice za selektivno zadrževanje cen 
storitev; v okviru družbeno dogovorjenih 
usmeritev glede gospodarjenja s stano- 
vanjskim skladom in intenziviranjem sta- 
novanjske izgradnje upošteva, da te 
usmeritve terjajo izjemno obravnavo cen 
stanarin; 

3. Pri pripravi predloga resolucije naj 
Izvršni svet poleg ključnih opredelitev iz 

tega sklepa upošteva tudi stališča in 
predloge Družbenopolitičnega zbora ter 
prouči in v skladu z načelnimi opredeli- 
tvami v tem sklepu upošteva še mnenja, 
stališča, predloge in pripombe delovnih 
teles skuščine in zborov, temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, nji- 
hovih asociacij, pripombe skupin delega- 
tov, občinskih skupščin, samoupravnih 
interesnih skupnosti ter drugih družbe- 
nih subjektov in konkretne pripombe in 
predloge iz razprave delegatov na sejah 
zborov, upoštevaje tudi rezultate usklaje- 
vanja temeljnih razvojnih usmeritev v 
osnutku resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdob- 
je od leta 1976-1980 v letu 1979. 

4. Zbor združenega dela poziva delav- 
ce v temeljnih organizacijah združenega 
dela in njihovih asociacijah, da proučijo 
uresničevanje svojih planskih dokumen- 
tov in da pri sprejemanju razvojnih usme- 
ritev za leto 1979 upoštevajo skupne na- 
loge, opredeljene v politiki družbenoeko- 
nomskega razvojain se obenem zavze- 
majo za dosledno uresničevanje obezno- 
sti, ki so jih sprejeli s samoupravnimi 
sporazumi oziroma dogovori o temeljih 
planov asocicij združenega dela, samou- 
pravnih interesnih skupnostii in družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije je ob obravnavi osnutka reso- 
lucije o politiki izvajanja družbene- 
ga plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1979 s temeljnimi 

razvojnimi nalogami v letu 1979 in 
opredelitvijo njihovih nosilcev, s 
spremljajočimi gradivi sprejel sklep 
v enakem besedilu kot Zbor združe- 
nega dela, le da se besedilo pod 
točko 4 glasi: 

4. Zbor občin poziva občinske skup- 
ščine, da proučijo uresničevanje svojih 

planskih dokumentov in da pri sprejema- 
nju razvojnih usmeritev za leto 1979 upo- 
števajo skupne naloge, opredeljene v po- 
litiki družbenoekonomskega razvoja in 
se obenem zavzemajo za dosledno ure- 
sničevanje obveznosti, sprejetih s sa- 
moupravnimi sporazumi oziroma dogo- 
vori o temeljih planov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter svojih planov. 

STALIŠČA IN PREDLOGI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka resolu- 

cije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1979 s temeljnimi razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih nosilcev 

Družbenopolitični zbor je na 10. seji 
dne 23. novembra 1978 obravnaval 
osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 v letu 1979 s temeljni- 
mi razvojnimi nalogami v letu 1979 in 
opredelitvijo njihovih nosilcev in na 
podlagi predloga odbora za družbenoe- 
konomske odnose in upoštevajoč raz- 
pravo v zboru, v skladu z 88. členom 
Poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA IN PREDLOGE 

1. Družbenopolitični zbor meni, da 
osnutek resolucije v načelu izhaja iz pou- 
darkov in usmeritev, ki jih je Skupščina 
SR Slovenije sprejela ob obravnavi poro- 
čila Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije o izvajanju družbenega plana v letu 
1978, v mesecu juliju 1978. Nosilcem 

družbenega planiranja je bilo na osnovi 
usmeritve sklepov Skupščine SR Slove- 
nije v pripravah za aktivnosti v letu 1979 
omogočeno, da so ocenjevali svoj polo- 
žaj in svoje razvojne možnosti ter naloge 
v družbenem in ekonomskem razvoju in 
da so na tej osnovi pripravljali svoje plan- 
ske dokumente. 

2. Kljub temu, da smo v treh letih ure- 
sničevanja družbenega plana dosegli ne- 
katere pomembne uspehe, bi bilo treba 
še naprej terjati od nosilcev razvojne po- 
litike, vključno s politično izvršilnimi or- 
gani družbenopolitičnih skupnosti, večjo 
pozornost za konkretizacijo pobud sub- 
jektov družbenega planiranja, ki naj po 
potrebi predlože tudi konkretne predloge 
za spremembo dogovora o temeljih druž- 
benega plana, sporazumov o temeljih 
planov in tudi družbenega plana, kar bo 
zagotovilo boljše pogoje za dinamično in 
stabilno gospodarsko rast ter uresničitev 
dogovorjenih ciljev in s tem olajšalo pre- 

hod v naslednje plansko obdobje. 
3. Za hitrejši in stabilnejši družbeni in 

ekonomski razvoj je pomembna nadalj- 
nja preobrazba socialističnih samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov 
na vseh področjih družbene reprodukci- 
je. Za uresničitev tega cilja pa bo treba v 
vse večji meri uveljavljati vlogo in odlo- 
čanje delavca kot osnovnega nosilca in- 
teresov. Pri tem bo treba posvetiti poseb- 
no pozornost hitrejši preobrazbi družbe- 
noekonomskih odnosov na področju: 
razširjene reprodukcije; socialističnega 
družbenega gospodarjenja v sferi denar- 
ja, kredita in bančništva; gospodarjenja s 
skupnim prihodkom med proizvodnimi in 
trgovinskimi temeljnimi organizacijami 
združenega dela., ekonomskim odnosom 
s tujino in uveljavljanju načel svobodne 
menjave dela ter stimulativnejšo delitev 
dohodka in osebnega dohodka glede na 
ustvarjeni dohodek te ter doseženo pro- 
duktivnost dela. 
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4. Osnutek resolucije je še vedno v 
preveliki meri pripravljen po dosedanjih 
shemah pisanih ekstenzivno in preveč 
načelno in se zato ponavljajo posamezne 
določbe družbenega plana, resolucij iz 
prejšnjih let, pa tudi načelne opredelitve 
Skupščine SR Slovenije, ki so bile spreje- 
te ob obravnavi polletnih gibanj 26. julija 
1978. Zaradi tega se na nekaterih po- 
dročjih pogreša potrebna konkretizacija 
politike, smernic in ustreznih ukrepov, s 
katerimi je treba nastopiti v prihodnjem 
letu za uresničevanje srednjeročnega 
družbenega plana. Iz priloge tudi ni ra- 
zvidno kdaj in kako bodo posamezni no- 
silci konkretizirali te širše naloge in kakš- 
ni bodo njihovi konkretni ukrepi. 

Glede na te ugotovitve je treba konkre- 
tizirati predložene usmeritve zlasti na po- 
dročjih, ki niso dovolj razdelana, če ho- 
čemo, da bo resolucija skupni dogovor 
vseh nosilcev družbenega planiranja. Ta 
temeljna usmeritev mora postati obveza 
za pripravo programa srednjeročnega ra- 
zvoja kakor tudi za pripravo vseh nadalj- 
njih letnih resolucij. 

4.1. Glede povečane produktivnosti in 
uveljavljanja tudi drugih kakovostnih de- 
javnikov gospodarjenja, ki pogojujejo 
stabilnejšo gospodarsko rast, je sicer 
osnutek resolucije dokaj obširen, vendar 
še vedno preveč načelen in ne vsebuje 
konkretnih ukrepov za uresničitev teh 
načel. Zato bo treba do predloga resolu- 
cije opredeliti vsestransko družbeno ak- 
tivnost, v kateri morajo vsi subjekti druž- 
benega planiranja oceniti dosežene re- 
zultate in na tej podlagi sprejeti konkret- 
ne ukrepe in vzpodbude za smotrnejšo 
organizacijo dela, boljšo izrabo delovne- 
ga časa, racionalnejšo uporabo energije 
in surovin, racionalnejše zaposlovanje in 
smotrnejšo uporabo znanja in inovacij in 
sklepih vseh subjektov gospodarjenja je 
lahko stvarni prispevek k stabilnejšemu 
razvoju in tudi pri uresničevanju nalog p 
večjem vključevanju v mednarodno me- 
njavo. 

4.2. Za zagotovitev odločujoče vloge 
delavcev v prizadevanjih za uveljavitev 
nove mednarodne ekonomske ureditve 
ter za njihovo vlogo v mednarodnih od- 
nosih in s tem tudi njihovo vključevanje v 
mednarodne gospodarske tokove, bo 
treba v resoluciji natančneje opredeliti 
ukrepe, ki naj zagotove nadaljnjo ek- 
spanzijo našega gospodarstva pri vklju- 
čevanju v mednarodno menjavo, kar naj 
nadomesti letošnjo visoko investicijsko 
aktivnost, ki je bila poglavitni nosilec go- 
spodarske rasti v letošnjem letu. Prav 
tako bo treba skladno s predvidevanji 
višje stopnje rasti, zlasti v medrepubli- 
škem dogovarjanju, sprejeti ukrepe za 
ustvarjanje pogojev za dosego predvide- 
ne visoke gospodarske rasti. Opredeliti 
bo treba tudi do kdaj bo združeno delo v 
okviru samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino sprejelo 
samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov o obsegu in regionalni usmerjenosti 
izvoza. Predlog resolucije bo moral vse- 
bovati tudi takšne ukrepe kreditno-mo- 
netarne politike, ki bodo v medrepubli- 
škem dogovarjanju omogočili usmeritev 
začrtanih ciljev na področju zunanje tr- 
govinske menjave. Opredeliti bo treba tu- 
di ukrepe, ki naj zagotove povečanje ne- 
blagovnega priliva deviznega prihodka. S 

tega vidika pa je treba tudi presoditi ra- 
zvojno politiko dejavnosti, ki naj zagoto- 
ve takšno usmeritev. 

4.3. Osnovna načela glede uresniče- 
vanja sistema samoupravnega družbene- 
ga planiranja so v osnutku resolucije 
opredeljena tako, kot so bila sprejeta v 
sklepu Skupščine SR Slovenije ob go- 
spodarskih gibanjih, pogreša pa se opre- 
delitev konkretnejših ukrepov za zagoto 
vi te v predloženih usmeritev. 

4.3.1. Predlagatelj v svoji analizi spre- 
memb v strukturi gospodarstva navaja 
pregled kasnitev pri izgradnji objektov 
skupnega pomena v SR Sloveniji glede 
na dogovor o temeljih plana, kar je prikaz 
dejanskega stanja. Pri tem pa ni predlo- 
žen tudi prikaz objektivnih in subjektiv- 
nih vzrokov za zaostajanje ali odstopanje 
posameznih nosilcev ključnih razvojnih 
nalog. Manjka tudi analiza vzrokov za 

ekonomsko neopravičeno povečanje kre- 
ditne odvisnosti ob hkratnem zmanjševa- 
nju lastnih virov. Prav tako niso konkreti- 
zirani ukrepi, s katerimi bi zagotovili 
ustreznejše razmerje med lastnimi sred- 
stvi investitorja, združenimi sredstvi in 
kreditnimi sredstvi, vključno z vzpodbu- 
dami za ustreznejšo strukturo teh virov 
vlaganj. Pri tem bi moral biti posebej 
opredeljen minimum lastnih sredstev 
oziroma združenih sredstev kot pogoj za 
pridobitev investicijskih kreditov, pri če- 
mer je treba upoštevati dogovorjene ra- 
zvojne prioritete, pri katerih bi morala biti 
ta razmerja nekoliko ugodnejša (manj ra- 
zviti), kot tudi položaj tistih dejavnosti, ki 
so glede na usmeritve družbenega plana, 
del svojega dohodka usmerjale v razvoj 
ključnih dejavnikov (npr. predelovalna 
industrija). Prav tako bo treba proučiti 
tudi vzroke za neučinkovitost nekaterih 
investicij, za kar je pogost vzrok v preve- 
likem zadolževanju doma ali v tujini. Pri 
tem pa ne gre zanemariti dejstva, da so 
pogosto tuji krediti, po pogojih glede na 
roke odplačevanja, ugodnejši kot do- 
mači. 

4.3.2. Zaostajanje pri uresničevanju 
odnosov, v svobodni menjavi dela, razšir- 
jeni reprodukciji, razporejanju dohodka 
in nagrajevanju po živem in minulem de- 
lu, terja določitev konkretnih nalog in 
smernic za sprejem nujno potrebnih 
ukrepov na teh področjih. Zato bi bilo 
treba v resoluciji določiti tudi rok, v kate- 
rem bo sklenjen družbeni dogovor iz 115. 
člena zakona o združenem delu, vključno 
z družbenopolitično aktivnostjo na tem 
področju. Prav tako bodo morali biti do- 
ločeni tudi roki za sprejem tistih norma- 
tivnih aktov iz pristojnosti republike, ki 
izhajajo iz že sprejetih sistemskih zako- 
nov, kot tudi drugih aktov, ki zaradi zaka- 
snitve sistemske ureditve v okviru federa- 
cije krnijo možnosti delavcev za njihovo 
celovito odločanje o vseh tokovih druž- 
bene reprodukcije in razporejanje do- 
hodka. 

4.3.3. V osnutku resolucije je v poglav- 
ju, ki se nanaša na področje politike cen, 
premalo upoštevano dejstvo, da bomo v 
naslednje leto prenesli nadpovprečno 
stopnjo rasti cen iz leta 1978. Zato bo 
treba v resoluciji določneje opredeliti 
ukrepe vseh nosilcev družbene repro- 
dukcije, ki so potrebni za zagotovitev 

skladnejših gibanj rasti cen. Zlasti bo tre- 
ba izločiti vplive, ki so doslej spodbujali 
le domače povpraševanje. S tega vidika 
bo treba določneje opredeliti tudi ukrepe 
za vzpodbujanje rasti produktivnosti, saj 
bodo sicer z resolucijo opredeljeno poli- 
tiko cen morali zagotoviti le administra- 
tivni ukrepi, čeprav se slednjim v nekate- 
rih primerih ne bo moč izogibati. Pri 
opredeljevanju rasti cen in usklajevanju 
obvez v federaciji bo treba upoštevati 
tudi končne opredelitve o postopnem 
predhodu na ekonomske stanarine v SR 
Sloveniji. 

4.3.4. Kljub nekaterim pomembnim 
uspehom pri uresničevanju skupnih na- 
porov za skladnejši regionalni razvoj v 
SR Sloveniji bi morali biti v resoluciji 
določneje opredeljeni nosilci tistih ključ- 
nih aktivnosti, ki v procesu samouprav- 
nega združevanja sredstev zagotavljajo 
pospešeno investicijsko izgradnjo zmog- 
ljivosti, ki bodo ob ustreznih spremljajo- 
čih vzpodbudah omogčale racionalno 
rast zaposlovanja in razvoj tistih dejavno- 
sti, ki so posebej pomembne za razvoj 
teh območij (kmetijstvo, predelovalna in- 
dustrija, drobno gospodarstvo), vključno 
z angažiranjem sredstev delavcev zača- 
sno zaposlenih v tujini, saj njihova vlaga- 
nja v stanovanjsko izgradnjo in v objekte 
družbenega standarda zmanjšujejo po- 
trebno angažiranje sredstev organizacij 
združenega dela. 

Pri tem pa je ponovno potrebno pou- 
dariti, da razvoj kmetijske proizvodnje, 
predelovalne industirje zlasti pa združe- 
vanje sredstev za ta vlaganja ni samo 
interes organizacij združenega dela iz 
manj razvitih in ostalih območij, temveč 
je to eno od temeljnih vprašanj celotnega 
nadaljnjega družbenega razvoja, kar se 
mora ustrezno odraziti tudi v delovanju 
in aktivnosti vseh družbenopolitičnih 
skupnosti. 

4.3.5. V zvezi z gibanji splošne in 
skupne porabe osnutek resolucije ostaja 
na presplošnih usmeritvah o zaostajanju 
vseh oblik porabe za rastjo dohodka. Ni- 
so pa vgrajene vzpodbude za povečanje 
dohodka kot materialnega temelja za 
družbeno dogovorjeni razvoj tudi na po- 
dročju družbenih dejavnosti. Manjkajo 
tudi ukrepi, ki bi nezadovoljiva gibanja 
vseh oblik porabe uskladili. Kljub temu, 
da je predvideno, da bodo družbenopoli- 
tične skupnosti sprejemale ukrepe druž- 
benega varstva zoper kršilce dogovorje- 
nih razmerij, bi verjetno kazalo nekatere 
od možnih ukrepov tudi navesti, glede na 
pomen resolucije kot skupne razvojne 
usmeritve. 

4.3.6. Usmeritev in ukrepi za skladnej- 
šo rast osebne porabe bi morali biti v 
večji meri postavljeni v funkcijo rasti pro- 
duktivnosti in povečanju dohodka in v 
manjši meri upoštevati rast življenjskih 
stroškov, saj se ob usklajevanju osebnih 
dohodkov z gibanjem življenjskih stro- 
škov rušijo razmerja v sredstvih za oseb- 
no porabo in sredstvi za razširitev mate- 
rialne osnove dela, glede na predvideno 
rast realnega osebnega dohodka. 

4.3.7. V predlogu resolucije bo treba 
tudi konkretneje opredeliti ukrepe za 
okrepitev proizvodnje in hitrejši razvoj 
surovinske osnove vključno s pospeše- 
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nim razvojem strojegradnje, glede na 
predlagano usmeritev za večje vključeva- 
nje v mednarodne gospodarske tokove. 

4.4. Glede samoupravnega združeva- 
nja sredstev in družbenega gospodarje- 
nja z njimi, pri čemer močno zaostajamo, 
se v osnutku resolucije ponavljajo že 
sprejete usmeritve, ni pa dovolj konkret- 
nih ukrepov, ki bi prispevali k hitrejšemu 
oblikovanju internih bank ter k preobra- 

zbi bančništva v celoti. Nujno bi bilo tre- 
ba tudi oceniti vzroke zaradi katerih kljub 
znani splošni družbeni podpori, obotav- 
ljajoče ustanavljamo interne banke. Zato 
bi bilo treba v predlogu resolucije name- 
niti posebno poglavje tej pomembni sferi 
družbene reprodukcije, ki pa bo morala 
vsebovati tudi ustrezne ukrepe za uresni- 
čitev dogovorjenih ciljev. 

4.5. Resolucija mora opradeliti tudi 
potrebne družbene in znanstveno stro- 

kovne aktivnosti, ki bodo v naslednjem 
letu temelj priprav družbenega plana za 
naslednje srednjeročno plansko obdob- 
je, pri čemer je treba upoštevati, da bo do 
konca leta ta program aktivnosti tudi pri- 
pravljen. 

5. Itee konkretne dopolnitve in predlo- 
gi k osnutku resolucije, ki so bile izraže- 
ne v razpravi na seji Družbenopolitičnega 
zbora, bodo predložene pristojnima zbo- 
roma in predlagatelju. 

STALIŠČA IN PRIPOMBE 
Skupščine Socialistične republike Slovenije k osnutku resolucije o politiki uresni- 

čevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v letu 
1979 

STALIŠČA IN PRIPOMBE 

k osnutku resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od teta 1976 do leta 1980 v letu 

1979 

A. Načelna stališča in pripombe 

1. Skupščina SR Slovenije soglaša z 
usmeritvijo, da naj ekonomska politika za 
1979. leto zasleduje takšen gospodarski 
razvoj, da se bo popolneje uresničevala 
politika ekonomske stabilizacije. V zad- 
njih treh letih so pomembni elementi ne- 
stabilnosti prišli še posebej do izraza. Pri 
tem je eden od bistvenih elementov ra- 
zmeroma ugodna notranja konjunktura, 
spodbujena z ambicijami, ki presegajo 
realne možnosti in ki ni zasnovana na 
dejansko ustvarjenem dohodku. V tej 
zvezi je potrebno ponovno oceniti pre- 
dvidevanja, da bodo investicije v osnov- 
na sredstva v prihodnjem letu najbolj di- 
namična komponenta povpraševanja in 
da bo rast teh celo hitrejša od rasti druž- 
benega proizvoda. 

V zvezi s predvidevanji na področju, 
investicijske dejavnosti Skupščina SR 
Slovenije opozarja na zmanjševanje ce- 
lotne učinkovitosti investiranja, saj je v 
prvih treh letih obseg investicij višji od 
predvidevanj, gospodarska rast pa nižja. 
Obseg investicij, kakršen je bil dosežen v 
dosedanjem razvoju, ziasti pa v letoš- 
njem letu, glede izvora sredstev kaže, da 
pomemben del teh temelji na nekvalitet- 
nih virih, ki spodbujajo inflacijo. Glede 
tega kaže posebej opozoriti, da je okoli 
26% vseh virov kratkoročnega značaja, 
kot tudi na dejstvo, da se v primerni deli- 
tvi družbenega proizvoda izloča razme- 
roma majhen delež za investicije, med- 
tem ko je delež vlaganja v družbenem 
proizvodu zelo visok in kaže tendenco še 
nadaljnjega naraščanja. 

Tudi osebna, skupna in splošna pora- 
ba so nad rastjo družbenega proizvoda in 
produktivnosti dela, takšno rast pa je 
spodbujala tudi politika kreditiranja. 

Glede na to, da investicijsko in notra- 
nje povpraševanje v 1979. letu ne bosta 
mogla v taki meri vplivati kot dosedaj na 

dinamično gospodarsko rast, Skupščina 
SR Slovenije meni, da je potrebno za 
1979. leto predvideti nekaj nižjo stopnjo 
rasti. 

2. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
treba pri nadaljnjem oblikovanju resolu- 
cije podrobneje analizirati vlogo in real- 
ne možnosti glavnih pospeševalcev go- 
spodarske rasti, glede na to, da se oce- 
njuje, da domače investicijsko povpraše- 
vanje te vloge v prihodnjem letu ne bo 
moglo več opraviti. V takšni situaciji bi 
moral ob poudarjeni počasnejši rasti 
vseh oblik notranje porabe v letu 1979 
postati glavni pospeševalec gospodarske 
rasti izvoz, če hočemo, da se bodo ra- 
zvojni cilji uresničili kot so predvideni v 
resoluciji, to je, da bo družbeni proizvod 
narastel za okoli 6%, oziroma industrij- 
ska proizvodnja za okoli 7%. Zaradi tega 
mora izvoz blaga dobiti bistveno drugač- 
no vlogo ob podpori vseh elementov te- 
koče ekonomske politike. Za pospeševa- 
nje izvoza bi bilo potrebno zgraditi na 
novih osnovah sistem pospeševanja 
izvoza, ki mora izhajati iz neposrednega 
povezovanja organizacij združenega de- 
la, združevanja dela in sredstev za skup- 
no ustvarjanje deviznega priliva, skupen 
nastop, odgovornost in kritje rizika z na- 
mensko preusmeritvijo proizvodnje v 
proizvodnjo za izvoz. 

Analize kažejo, da vrsta investicij v pro- 
izvodnjo surovin in reprodukcijskega 
materiala, s katerimi naj bi že v preteklih 
letih nadomestili uvoz, še ni realiziranih, 
vrsta pa jih še ni pričela obratovati. Zato 
niso uresničene vse strukturne spre- 
membe, s katerimi bi bilo omogočeno 
nadomeščanje uvoženega reprodukcij- 
skega materiala in surovin z domačimi 
proizvodi. Ker so se tudi zaloge repro- 
dukcijskega materiala iz uvoza preneše- 
ne iz leta 1977, v letu 1978 bolj ali manj 
izčrpale, s temi zalogami ni mogoče ra- 
čunati. Iz teh razlogov se ocenjuje, da bo 
potrebno v letu 1979 za doseganje 7% 
rasti industrijske proizvodnje uvoziti več 
reprodukcijskega materiala kot je to pre- 
dvideno z osnutkom resolucije. 

Iz navedenega izhaja, da bi bilo potreb- 
no v resoluciji opredeliti ekonomske od- 
nose s tujino kot enega od osnovnih de- 

javnikov družbenoekonomskega odnosa 
nasploh, zlasti pa dejavnika, ki je najbolj 
neposredno povezan z realizacijo temelj- 
nih ciljev srednjeročnega plana kot so na 
primer: 

- zagotovitev dinamične stopnje rasti 
ob stabilnejšem notranjem trgu; 

- nenehno večanje produktivnosti de- 
la in kakovostnih dejavnikov gospodarje- 
nja; 

- hitrejši razvoj lastne tehnologije, si- 
cer bi se ta razvijala predvsem za pla- 
sman na domačem trgu; 

- hitrejši razvoj nezadostno razvitih 
republik in avtonomne pokrajine Kosovo, 
ki bi sicer brez večje vključitve na izvoz 
bil še počasnejši; 

- zagotavljanje ugodnejših pogojev za 
angažiranje dopolnilne akumulacije iz 
tujine, saj se lahko le z večjim izvozom 
zagotavljajo devizna sredstva. 

Izhajajoč iz tega Skupščina SR Slove- 
nije predlaga hitrejšo rast izvoza od rasti 
proizvodnje, to je realno stopnjo rasti 
izvoza blaga 7%, ob predvideni 6% rasti 
družbenega proizvoda ter 4-5% realne? 
povečanje uvoza surovin in reprodukcij- 
skega materiala, ki je nujen za predvide- 
no 7% povečanje industrijske proizvod- 
nje. 

V okviru usmeritve, da je predvideno 
stopnjo gospodarske rasti mogoče zago- 
toviti le z višjo stopnjo rasti izvoza od 
rasti družbenega proizvoda, je treba po- 
novno presoditi tudi politiko tečaja di- 
narja, saj dosedanji ukrepi na tem po- 
dročju ne dajejo ustreznih rezultatov. 
Neskladja bi bilo mogoče omiliti z real- 
nejšim tečajem dinarja. S tem v zvezi je 
pri projekciji plačilnih in deviznih pozicij 
republik oziroma pokrajin v enotnih bi- 
lancah Jugoslavije potrebno izhajati iz 
letošnjih planiranih obveznosti in ne iz 
dejanskih rezultatov, saj bi drugačna od- 
ločitev nagrajevala tistega, ki ni uresni- 
čeval sprejetih obveznosti in nasprotno. 
Temu mora biti podrejena tekoča eko- 
nomska politika v okviru sprejetih sploš- 
nih ekonomskih instrumentov. 

V osnutku resolucije je še vedno pre- 
več prisoten plačilno-bilančni vidik eko- 
nomskih odnosov s tujino, prav tako pa 
ni sprejemljiva usmeritev na nadomesti- 
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tev uvoza za vsako ceno, saj bi morala le- 
ta sloneti na kriterijih racionalnosti in 
večje učinkovitosti. V končnem besedilu 
resolucije bo treba utemeljiti in opredeliti 
kriterije za nadomestitev uvoza. Pri poli- 
tiki uvoza bo treba sedanji zgolj bilančni 
pristop nadomestiti z ukrepi, ki bodo za- 
gotovili zmanjšanje uvoznih dajatev v pri- 
merih, ko gre za uvoz, ki je namenjen 
izvozu. 

3. Skupščina SR Slovenije ocenjuje, 
da je naslednje bistveno vprašanje eko- 
nomske politike za 1979. leto zagotovitev 
pogojev, da še bo notranja konjunktura 
gibala v realnih okvirih. 

V zvezi z investicijami Skupščina SR 
Slovenije opozarja na potrebo po selek- 
tivni reviziji investicijskih planov in uskla- 
ditvi teh z realnimi možnostmi. Pri tem ne 
bi smele imeti v vseh primerih absolutno 
prednost investicije na področju dejav- 
nosti posebnega pomena, temveč pred- 
vsem že začete investicije, investicije, ki 
prispevajo k izboljšavi plačilno-bilančnih 
pozicij in k večji učinkovitosti investira- 
nja. To hkrati pomeni, da mora biti vsaka 
investicija obravnavana posebej, saj bi 
splošne omejitve lahko bistveno vplivale 
na predvideno gospodarsko rast. Vse 
predvidene investicije je potrebno uskla- 
diti s srednjeročnim planom na osnovi 
kriterijev, ki so definirani v njem (energi- 
ja, surovine, prodaja, zaščita okolja itd.); 
vse druge investicije pa je potrebno zelo 
selektivno ponovno preveriti. Investicije v 
dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena so dobile in imajo posebno druž- 
beno podporo, vendar je tudi tu treba 
vztrajati na dogovorjenih kriterijih v sred- 
njeročnem planu. Zaradi nekaterih zao- 
stajanj oziroma novih vzpodbud pa ni 
razlogov, da bi se za te investicije uvelja- 
vil vzporedni ekonomski sistem: 

Glede cen Skupščina SR Slovenije so- 
glaša z usmeritvijo, naj bi cene v letu 
1979 rasle počasneje kot v letu 1978, ob 
tem pa poudarja, da je realnost 11% rasti 
cen vprašljiva, ker osnovna žarišča infla- 
cije še niso razrešena in se v leto 1979 
prenašajo pritiski in zahteve za nadaljnje 
povečanje cen. 

Doslej prevladujoča restriktivna in ne- 
dosledna politika cen ob neobvladovanju 
razmerij v razporejanju dohodka ni spod- 
bujala zainteresiranosti za učinkovito go- 
spodarjenje na podlagi kakovostnih de- 
javnikov razvoja. Pri tem skupščina ugo- 
tavlja, da predvideni ukrepi za obvlado- 
vanje porasta cen ostajajo vse preveč na 
dosedanjih načelih in zato niso jasne 
usmeritve za obvladovanje cen z eko- 
nomskimi sredstvi. Kolikor bomo z re- 
striktivno politiko cen tudi v prihodnjem 
letu vzdrževali neskladje med dejansko 
in potencialno inflacijo, bo to vplivalo na 
nadaljnje zmanjševanje akumulativne 
sposobnosti gospodarstva. Glede na pre- 
dvideno medrepubliško dogovarjanje na 
področju politike cen skupščina meni, da 
bi moral biti dogovor obravnavan hkrati s 
sprejemanjem resolucije. V okviru tega 
dogovora naj bi cene industrijskih izdel- 
kov rastle selektivno, vendar v poprečju 
nekoliko hitreje, cene kmetijskih proiz- 
vodov in storitev pa nekoliko počasneje 
kot v letu 1978. 

V okviru prizadevanj za ekonomsko 
stabilizacijo se je potrebno zavzemati za 
bolj opredeljeno emisijsko in kreditno 
politiko. Z ukrepi za izvajanje kreditno- 

monetarne politike je treba zagotoviti, da 
bo denarna masa spremljala doseženo 
stopnjo rasti družbenega proizvoda. V 
zvezi s tem je treba določneje opredeliti 
tokove primarnega denarja, namenjene- 
ga monetizaciji realnih blagovnih tokov. 
Kreditno-monetarna politika naj hkrati 
zagotovi kreditiranje v srednjeročnem 
planu opredeljenih selektivnih ciljev in 
nalog, brez njihovega dodatnega širje- 
nja, pri tem pa naj konkretno opredeli pri 
katerih se lahko stopnja kreditiranja tudi 
zmanjša. V tem smislu je nujno potrebno 
prilagoditi tudi strukturo obveznih rezerv 
pri Narodni banki Jugoslavije. Z dogovo- 
rom poslovnih bank je treba zagotoviti, 
da se kratkoročna sredstva ne bodo upo- 
rabljala za investicije in da se bo s po- 
trošniškimi krediti pospeševala prodaja 
blaga, ki ga ni dovolj na trgu in tista 
proizvodnja, ki je opredeljena v razvojnih 
ciljih srednjeročnega plana. Na ta način 
bo mogoče zagotoviti večje ravnovesje 
med blagovnimi in denarnimi tokovi. To 
bo hkrati zmanjšalo dosedanje prelivanje 
dohodka med gospodarskimi panogami 
in družbenopolitičnimi skupnostmi zara- 
di različne strukture kreditov in primarne 
emisije in strukture obvezne rezerve pri 
Narodni banki Jugoslavije. 

Zvezni izvršni svet naj prouči in kon- 
kretno predlaga ali je v 1979. letu potreb- 
no s kreditno-monetarno politiko podpi- 
rati uvoz iz socialističnih dežel in zaloge 
metalov zaradi dekonjunkture na svetov- 
nem trgu. Stališče v zvezi s tem je potreb- 
no v resoluciji ustrezno opredeliti. 

V zvezi s proračunom federacije Skup- 
ščina SR Slovenije meni, da naj se njego- 
vo gibanje v večji meri uskladi s stanjem 
in gibanjem gospodarstva. Skladno s tem 
naj bo delež emisije za proračunsko po- 
rabo nižji, glede sredstev za spodbujanje 
izvoza pa naj se zagotovi takšen delež, ki 
bo omogočal uresničevanje sprejete po- 
litike pospeševanja izvoza. V okviru pro- 
grama štednje naj se predvsem zagotovi 
racionalnejša uporaba sredstev. 

Predloženo besedilo resolucije naj se v 
celoti uskladi z določili zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije, resolucije za nasled- 
nja obdobja pa naj se pripravijo dosledno 
v skladu s citiranim zakonom. Resolucija 
naj dejansko pomeni izvedbeni akt izva- 
janja srednjeročnega plana za predvide- 
no leto in naj vsebuje: 

- ocene na katerih področjih v izvrše- 
vanju plana zaostajamo; 

- smeri delovanja ekonomske politike 
s konkretizacijo ukrepov, ki so v pristoj- 
nosti federacije; 

- napotila ostalim subjektom samo- 
upravnega planiranja (OZD, republike in 
pokrajini) za tista vprašanja, ki so v njiho- 
vi pristojnosti pa je zaradi uresničevanja 
skupno dogovorjenega razvoja nujno po- 
trebno enotno delovati. 

V skladu z navedenimi načelnimi stali- 
šči in pripombami predlagamo k besedi- 
lu predloženega osnutka resolucije še 
naslednje. 

B. Konkretne pripombe in predloge 

Stran 2, točka d., tretja alinea in stran 
3, prva alinea: 

Podpiramo usmeritev, da je treba inve- 
sticijsko porabo v prihodnjem letu spra- 

viti v realne okvire, vendar pa poudarja- 
mo, skladno s splošnimi pripombami, da 
usmeritev v točki 8. na strani 24, kjer je 
navedeno, da bodo investicije v osnovna 
sredstva porasle za 7% ni usklajena s to 
trditvijo! 

Stran 3, druga in četrta alinea: 
Ti dve alinei naj se spremenita, kot 

sledi: 
»- zlasti s povečevanjem izvoza blaga 

in storitev in s povečanim deviznim prili- 
vom doseči, da bo deficit v plačilni bilan- 
ci manjši kot v letu 1978, 

- v odvisnosti od deviznega priliva 
urejevati obseg zadolževanja v tujini in 
stopnjo zadolženosti države do tujine za- 
radi njunega postopnega zmanjševanja.« 

Stran 3, tretja alinea: 
Menimo, da takšna usmeritev sama po 

sebi ne zagotavlja večje stabilnosti cen, 
zato naj se celotna alinea glasi: 

>— z bolj usklajenimi blagovno-denar- 
nimi odnosi in na osnovi sprememb v 
delitvi dohodka, kot tudi z drugimi ukre- 
pi, ustvariti pogoje, da bo rast cen in 
življenjskih stroškov v letu 1979 nižja kot 
v letu 1978.« 

Stran 7. in 8. točka 3., prvi odstavek: 
V drugi vrsti na osmi strani za besedo 

»strukturi« dodati »na večji izvozni 
usmeritvi gospodarstva«. 

Stran 8, točka 3, drugi odstavek: 
V skladu s splošnimi pripombami me- 

nimo, da je vprašljiva potrditev, da bo 
dinamična rast gospodarstva v prihod- 
njem letu temeljila predvsem na hitrej- 
šem razvoju dejavnosti posebnega po- 
mena. Menimo namreč, da k povečanju 
gospodarske rasti lahko prispevajo pred- 
vsem dejavnosti, ki so pretežno izvozno 
usmerjene. 

Stran 9, točka 4, prvi odstavek: 
V skladu s splošnimi potrebami ponav- 

ljamo stališče, da se v resoluciji o razvoju 
dejavnosti posebnega pomena posveča 
prevelika pozornost in da se njihov razvoj 
v prihodnjem letu obravnava ne glede na 
dosežene realne možnosti. V prihodnjem 
letu bo potrebno opraviti tudi selekcijo 
med nalogami pri razvoju dejavnosti po- 
sebnega pomena, in jih uskladiti z realni- 
mi razvojnimi možnostmi. Zagotoviti je 
potrebno večjo učinkovitost tudi pri teh 
naložbah, obenem pa del sredstev name- 
niti tudi kvalitetnemu razvoju drugih de- 
javnosti. 

Stran 10, drugi odstavek: 
Menimo, da je treba sprejemanje ukre- 

pov za postopno zmanjševanje uvoza su- 
rovin in drugega reprodukcijskega mate- 
riala, ki jih proizvajamo doma v dejavno- 
sti posebnega pomena za celoten razvoj 
države, pogojiti z določilom, da mora to- 
vrstna domača proizvodnja zagotoviti su- 
rovine in drugi reprodukcijski material 
po primarnih cenah, dobavnih rokih, kva- 
liteti in drugih pogojih; zato se naj v četrti 
vrsti za besedami «... reprodukcijskega 
materiala, ki jih..., doda'... po primernih 
pogojih (cenah, rokih, kvaliteti itd.)«. 

Stran 20, točka 7.1. : 
Drugi odstavek te točke naj se črta, ker 

je tekoče prilagajanje višine davkov in 
prispevkov iz dohodka rezultatom po pe- 
riodičnih obračunih zakonsko urejeno. 
Davki in prispevki iz osebnega dohodka 
so izvedena kategorija in delijo usodo 
osebnih dohodkov, ki pa se tekoče ne 
prilagajajo višini dohodka. 

Stran 20, točka 7.2.: 
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V točki 7.2. vsebuje osnutek resolucije 
le zadolžitev, da se proučijo dogovori in 
samoupravni sporazumi o pridobivanju 
in razporejanju dohodka in delitvi sred- 
stev za osebne dohodke. Menimo, da je 
zaradi narave sprejemanje teh dogovo- 
rov in sporazumov to tako dolgoročen 
ukrep, da z njim ne bi mogli zagotoviti 
izhodišča danega v točki 7.1. Zato pred- 
lagamo, da bi se vneslo tudi v zvezno 
resolucijo zahtevo, da bodo delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela 
materialne proizvodnje in drugih organi- 
zacij v svojih planskih dokumentih za le- 
to 1979 določili razmerja med doseženim 
dohodkom in obsegom sredstev za oseb- 
ne dohodke, ter dinamiko rasti sredstev 
za osebne dohodke. 

Menimo tudi, da bi bilo potrebno vnesti 
zahtevo, da bodo delavci v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela na podlagi in- 
formacij in analiz spremljali izvajanje in 
učinkovanje v pravilnikih sprejetih meril 
za ugotavljanje delovnega prispevka in 
na osnovi izkušenj iz leta 1978 ta merila 
tudi dograjevali. 

Zlasti bodo dogradili kriterije in meha- 
nizme za objektivno vrednotenje različ- 

nega dela in delovnih učinkov ter meha- 
nizme, ki bodo onemogočili prisvajanje 
dohodka brez dela ter monopolno privili- 
girane zaslužke. Posebno pozornost bo- 
do posvetili tudi dograjevanju meril za 
ugotavljanje delovnega prispevka in od- 
govornosti za poslovodne, strokovne in 
vodilne delavce. 

Stran 21, točka 7.4.: 
Glede na besedilo 1. odstavka točke 

7.4. je treba opozoriti, da dogovor repu- 
blik in avtonomnih pokrajin o izvajanju 
dogovorjene rasti sredstev za splošno in 
skupno porabo ni potreben, ker gre za 
suverene pravice republik. Zadnji odsta- 
vek 1. odstavek naj se izpusti, ker imamo 
drugačno ureditev. 

Stran 26, točka 9.1., četrta vrsta prvega 
odstavka: 

V skladu z načelnimi pripombami je 
potrebno, da se v letu 1979 predvidi »po- 
rast obsega izvoza blaga in storitev real- 
no za najmanj 7%«. 

Na koncu odstavka te točke dodati: 
»... z razvijanjem dohodkovnih odnosov, 
z ukrepi tekoče ekonomske politike, z 
ukrepi pospeševanja in spodbujanja 
izvoza kot tudi z zmanjševanjem admini- 
strativnih postopkov«. 

Stran 28, točka 9.4., četrti odstavek: 
Odstavek naj se črta in zamenja z na- 

slednjim besedilom: »Federacija, repu- 
blika in avtonomni pokrajini ter samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino bodo v letu 1979 
uveljavljale učinkovitejše mehanizme za 
usklajevanje uvoza z izvozom v smeri ize- 
načevanja blagovnega in neblagovnega 
deviznega priliva in odliva, zajemanja ce- 
lotnega priliva in odliva temeljnih organi- 
zacij združenega dela, zoževanja dose- 
danjih neupravičenih razlik v odnosih ve- 
zave uvoza z izvozom ter zmanjševanja 
pravic pasivnim organizacijam združene- 
ga dela in njihovega usmerjanja na spo- 
razumevanje z organizacijami združene- 
ga dela, ki pridobivajo devize. « 

Stran 32, točka 10.2., drugi odstavek: 

V drugem odstavku točke 10.2., je tekst 
stavka treba zamenjati z naslednjim: 
»Nosilci odločitev bodo zagotovili, da bo 
rast cen storitev v primerjavi z letom 1978 
bistveno nižja.« Sedanja opredelitev je 
povsem nerealna, saj bi bistveno pome- 
nila, da se morajo na nekaterih sektorjih 
storitev cene v prihodnjem letu celo zni- 
žati. 
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Predlog zakona o združevanju kmetov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Člani kmečkega gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko 

dejavnostjo (v nadaljnjem besedilu: kmetje), imajo pravico, da 
združujejo svoje delo, zemljišča in delovna sredstva oziroma 
druga sredstva me seboj in z delom delavcev ter z družbenimi 
sredstvi v kmetijskih zadrugah, v drugih oblikah združevanja 
kmetov ali z delom delavcev in z družbenimi sredstvi v drugih 
organizacijah združenega dela. 

2. člen 
(1) Z združevanjem svojega dela, zemljišč, delovnih ozi- 

roma drugih sredstev si ustvarjajo kmetje materialno podlago 
za svoj ekonomski položaj, ki je v osnovi enak družbenemu 
položaju kot ga imajo delavci v združenem delu z družbenimi 
sredstvi, pogoje za zagotovitev svoje socialne varnosti ter 
pogoje za uveljavitev svojega položaja v celoti socialističnih 
družbenoekonomskih odnosov. To dosegajo: 
- s povečanjem storilnosti in racionalnejšim pridelova- 

njem; tem, da se povezujejo z organizacijami združenega 
dela s področja predelave in prometa s kmetijskimi proizvodi 
in s potrošniki, organiziranimi v krajevnih skupnostih ter 
drugih samoupravnih skupnostih in organizacijah potrošni- 
kov; 

- s sprejemanjem skupnih programov in planov zaradi za- 
gotavljanja trajnejših in stabilnejših pogojev prizadevanja, 
predelave in prodaje kmetijskih pridelkov, obvladovanja tržne 
stihijnosti ter celovitejšega vključevanja v oblikovanje in spre- 
jemanje družbenih planov; 

- z razvijanjem in krepitvijo samoupravnih odnosov v vseh 
oblikah združevanja in o vseh vprašanjih, ki zadevajo pogoje 
njihovega tekočega in minulega dela ter njihove druge 
osebne, skupne in splošne družbene interese; 

- z organiziranjem, uresničevanjem in krepitvijo pogojev 
za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito v vseh 
oblikah svojega združevanja in organiziranja. 

(2) Kmetje se združujejo tudi zaradi ukvarjanja z izobraže- 
vanjem, kulturnim in socialnim delom, pomembnim za njih 
same in za razvoj vasi. 

3. člen 
(1) Združeni kmetje in delavci določajo družbenoekonom- 

ski razvoj svoje organizacije in svojih kmetijskih gospodarstev 
s samoupravnimi sporazumi o srednjeročnih in letnih planih. 
S temi sporazumi in ukrepi za njihovo uresničevanje zagotav- 
ljajo skladen razvoj materialne osnove svoje organizacije ter 
socialno varnost v njej združenih kmetov in delavcev. 

(2) Združeni kmetje in delavci usklajujejo plane iz prejš- 
njega sestavka z razvojnimi usmeritvami v planih krajevne 
skupnosti na območju, kjer deluje organizacija ter se vključu- 
jejo v plane družbenopolitičnih skupnosti. 

4. člen 
Kmetje se združujejo prostovoljno na podlagi svojih lastnih 

in skupnih gospodarskih ter drugih* koristi na načelu enako- 
pravnosti, vzajemnosti in skupne odgovornosti. 

5. člen 
Družbenopolitične skupnosti spodbujajo z ukrepi ekonom- 

ske in davčne politike ter drugimi ukrepi vse oblike združeva- 
nja kmetov, posebej pa tiste, ki zagotavljajo glede na stopnjo 
združenosti dela in sredstev večjo kmetijsko proizvodnjo, 
storilnost dela in dohodek združenih kmetov. 

6. člen 
(1) Neposredno se kmetje lahko združujejo v kmetijskih 

zadrugah, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih organizacij, v 
temeljnih zadružnih organizacijah, v temeljnih organizacijah 
kooperantov ali v delovnih organizacijah kooperantov, ki ni- 

majo v svoji sestavi temeljnih organizacij (v nadaljnjem bese- 
dilu: organizacija združenih kmetov), v skupnostih na podlagi 
pogodbe in drugih oblikah združevanja. 

»(2) Kmetje, ki so združeni v kmetijski zadrugi ali v temeljni 
zadružni organizaciji, so obenem lahko tudi člani ali koope- 
ranti temeljne ali delovne organizacije kooperantov.« 

7. člen 
(1) Kmetje, organizirani v organizacijah iz prejšnjega člena, 

pridelujejo kmetijske pridelke v različnih oblikah medseboj- 
nega sodelovanja in jih skupno vnovčujejo. Na organiziran 
način se oskrbujejo z reprodukcijskim in investicijskim mate- 
rialom ter, če to zahtevajo lokalne potrebe, s potrošnim bla- 
gom, organizirajo pa lahko tudi hranilno-kreditno službo. 

(2) Združeni kmetje opravljajo lahko tudi druge gospodar- 
ske dejavnosti, ki neposredno dopolnjujejo dejavnosti iz pr- 
vega odstavka tega člena in služijo potrebam vasi, kot so 
kmečki turizem, domača obrt, predelava kmetijskih pridelkov, 
opravljajo pa lahko tudi druge dejavnosti, ki kakorkoli pripo- 
morejo k povečanju dohodka združenih kmetov, če izpolnju- 
jejo zanje predpisane pogoje. 

8. člen 
(1) Kmet je lahko član organizacije združenih kmetov in 

pridobi s tem lastnost združenega kmeta, če: 
1. se v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju 

dela in sredstev s pismeno pogodbo dogovori z organizacijo 
združenih kmetov za določeno skupno proizvodnjo; 

2. trajneje združi za potrebe skupne proizvodnje svoje 
delo, kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva ali 
le svoje delo in del sredstev oziroma le svoje delo, če je član 
kmečkega gospodarstva ter živi in dela na njem; 

3. ustvarja v organizaciji združenih kmetov dohodek, ga 
razporeja in deli po določbah tega zakona; 

4. deli rizik po določbah tega zakona. 
(2) Lastnost združenega kmeta si pridobi tudi kmet, ki na 

način iz prejšnjega odstavka proizvodno sodeluje z organiza- 
cijo združenih kmetov, pa ni njen član ali z drugo organizacijo 

■združenega dela (v nadaljnjem besedilu: kooperant). 

9. člen 
Združeni kmet ima pravico do zdravstvenega, pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja v obsegu kot delavec v 
organizaciji združenega dela, če dosega z združevanjem dela 
in sredstev in iz drugih virov najmanj tolikšen osebni doho- 
dek, kot je z zakonom določen najnižji osebni dohodek de- 
lavca in plačuje za to zavarovanje ustrezen prispevek. 

10. člen 
Združeni kmet obdrži lastninsko pravico na zemljišču in 

drugih sredstvih, ki jih je združil, če se sam ni izrecno drugače 
odločil. 

11. člen 
(1) Člani organizacije združenih kmetov odločajo skupaj in 

enakopravno z delavci o delu in poslovanju te organizacije, 
urejajo medsebojna razmerja pri delu, pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter druga medse- 
bojna razmerja v organizaciji, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

(2) Kooperanti odločajo z delavci organizacije, s katero 
proizvodno sodelujejo, enakopravno o skupnih zadevah, 
skupno odločajo o skupaj ustvarjenem dohodku in so pri 
njem udeleženi glede na to, koliko so k njemu prispevali. 

12. člen 
(1) Kmetijske zadruge, temeljne zadružne organizacije in 

temeljne organizacije združenega dela v sestavi kmetijske 
zadruge, temeljne organizacije kooperantov in delovne orga- 
nizacije kooperantov, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih orga- 
nizacij, so članice Zadružne zveze Slovenije. 
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(2) Članice Zadružne zveze Slovenije so lahko tudi organi- 
zacije združenega dela, ki se ukvarjajo s predelavo, dodelavo 
in prometom kmetijskih ali gozdnih proizvodov, s proizvodnjo 
ali prometom reprodukcijskega materiala ali opreme za kme- 
tijstvo ali gozdarstvo in njihove poslovne skupnosti, pa tudi 
druge družbene pravne osebe, ki se ukvarjajo s pospeševa- 
njem kmetijstva ali gozdarstva in je njihovo delovanje v skladu 
s cilji te zveze. 

(3) Zadružna zveza Slovenije ima položaj, pravice, obvez- 
nosti in odgovornosti splošnega združenja. Vpisuje se v regi- 
ster splošnih združenj pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

13. člen 
(1) Če. se družbena sredstva, ustvarjena z delom kmetov v 

kmetijski zadrugi, v njeni temeljni organizaciji ali v drugih 
oblikah združevanja kmetov in delavcev, dajo v promet, se 
namen uporabe vrednosti teh sredstev določa s soglasjem 
kmetov. 

(2) Na podlagi svojih in družbenih sredstev, ustvarjenih z 
delom kmetov, dajejo kmetje soglasje tudi v primeru, kadar se 
odloča o spremembah statusa ali dejavnosti enote zadruge 
oziroma njene temeljne organizacije. 

14. člen 
Premoženje v družbeni lastnini, ki preostane po redni likvi- 

daciji organizacije združenih kmetov, prevzame občina, na 
katere območju je delovala likvidirana organizacija. Občina 
dodeli to premoženje drugi organizaciji združenega dela, ki 
prevzame dejavnost likvidirane organizacije. Če take organi- 
zacije ni, dodeli občina premoženje Zadružni zve^i Slovenije, 
ki ga uporabi za razvoj kmetijskega zadružništva.' 

15. člen 
Za kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, 

ki so družbene pravne osebe, veljajo predpisi o organizacijah 
združenega dela, če ta zakon ne določa drugače. 

II. OBLIKE ZDRUŽEVANJA KMETOV 

1. Kmetijska zadruga 

16. člen 
»(1) Kmetje se združujejo v kmetijski zadrugi zaradi zado- 

voljevanja celotnih svojih gospodarskih, socialnih in kulturnih 
potreb, lahko pa tudi zaradi samo določene kmetijske proiz- 
vodnje.« 

17. člen 
(1) Ustanovitelji lahko ustanovijo kmetijsko zadrugo, če so 

zagotovljena sredstva za njeno ustanovitev in začetek dela, in 
če so izpolnjeni drugi pogoji, ki so predpisani za opravljanje 
njene dejavnosti. 

(2) Sredstva za ustanovitev in začetek dela zagotovijo usta- 
novitelji, lahko pa tudi družbenopolitične skupnosti, Za- 
družna zveza Slovenije, bančne in druge finančne organiza- 
cije, organizacije združenega dela in druge družbeno pravne 
osebe. 

(3) Ustanovitelji zagotovijo potrebna sredstva v obliki de- 
narnih sredstev, kreditov, v obliki deležev ali na drug način. 

18. člen 
Ustanovitev kmetijske zadruge se začne s sprejemom sa- 

moupravnega sporazuma o združitvi dela in sredstev v kmetij- 
sko zadrugo (v nadalnjem besedilu: kmetijska zadruga v usta- 
navljanju), konča pa se z njenim konstituiranjem. 

19. člen 
Preden sprejmejo ustanovitelji samoupravni sporazum iz 

18. člena tega zakona, morajo obravnati in sprejeti elaborat o 
družbeni in ekonomski upravičenosti ustanovitve kmetijske 
zadruge. K elaboratu da svoje mnenje Zadružna zveza Slove- 
nije. 

20. člen 
(1) Samoupravni sporazum o združitvi dela in sredstev 

kmetov v kmetijsko zadrugo navaja zlasti: 
- ime in prebivališče ustanoviteljev; 
- firmo in sedež zadruge; 
- dejavnosti, s katerimi se bo zadruga ukvarjala; 
- znesek sredstev, ki se zagotavljajo za ustanovitev in zače- 

tek dela zadruge; 
- imena oseb, ki bodo opravile priprave do konstituiranja 

zadruge; 
- rok, v katerem mora biti zadruga konstituirana; 
- določbe o izvolitvi oziroma imenovanju, delovnem po- 

dročju in odgovornostih organov upravljanja in poslovodnega 
organa v zadrugi; 

- določbe o predstavljanju in zastopanju zadruge; 
- določbe o ekonomskih razmerjih med člani zadruge in o 

jamstvu; 
- določbe o osnovah in merilih za razporejanje celotnega 

prihodka, dohodka in čistega dohodka zadruge; 
- pogoje za sprejem, izstop in izključitev iz zadruge; 
- pogoje za uresničevanje nalog in aktivnosti na področju 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; 
- način razpolaganja s sredstvi v primeru prenehanja za- 

druge; 
- postopek za spremembe in dopolnitve tega sporazuma. 
(2) Samoupravni sporazum sprejmejo ustanovitelji tako, da 

ga podpišejo. 

21. člen 
Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi dela in 

sredstev kmetov v kmetijsko zadrugo, sprejmejo ustanovitelji 
z referendumom statut, s katerim natančneje uredijo razmerja 
v zadrugi ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovorno- 
sti. 

22. člen 
(1) Ustanovitelji imenujejo začasni poslovodni organ kme- 

tijske zadruge v ustanavljanju, ki opravlja do vpisa konstitui- 
ranja zadruge v sodni register, v skladu s sklepi ustanoviteljev 
vsa dela potrebna za usposobitev zadruge za opravljanje 
njenih dejavnosti. 

(2) Ustanovitelji odločajo tudi o sprejemu novih članov in o 
sklenitvi delovnega razmerja delavcev na predlog začasnega 
poslovodnega organa. 

23. člen 
Ko je kmetijska zadruga v ustanavljanju usposobljena za 

dejavnost, za katero je bila ustanovljena, se začne njeno 
konstituiranje. 

24. člen 
(1) Konstituiranje kmetijske zadruge je v tem: 
1. da ustanovitelji in člani, ki so vstopili v zadrugo po 

sprejemu samoupravnega sporazuma iz 20. člena tega za- 
kona, ter delavci zadruge na zborih ocenijo, če so dani pogoji 
za organiziranje temeljnih zadružnih organizacij in temeljnih 
organizacij združenega dela, da sprejmejo, če so dani pogoji, 
sklep o organiziranju temeljnih organizacij, samoupravne 
sporazume ter njihove statute in izvolijo zadružni svet ozi- 
roma delavski svet temeljne organizacije; 

2. da sklenejo samoupravni sporazum o združitvi temeljnih 
organizacij v kmetijsko zadrugo; 

3. da izvolijo zadružni svet kot organ upravljanja kmetijske 
zadruge; 

4. da imenuje zadružni svet, vršilca dolžnosti poslovo- 
dnega organa kmetijske zadruge. 

(2) Če ustanovitelj, člani in delavci ocenijo, da pogoji za 
organiziranje temeljnih zadružnih organizacij oziroma temelj- 
nih organizacij združenega dela niso dani, dopolnijo samou- 
pravni sporazum o združitvi kmetov v kmetijsko zadrugo z 
določbami o osnovah za urejanje družbenoekonomskih od- 
nosov delavcev v zadrugi, sprejmejo statut in izvolijo zadružni 
svet kot organ upravljanja enovite kmetijske zdruge. Ko ime- 
nuje zadružni svet vršilca dolžnosti poslovodnega organa, je 
taka zadruga konstituirana. 
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25. člen 
(1) Če ustanovitelji, člani in delavci kmetijske zadruge v 

ustanavljanju v 45 dneh od dneva, koje bila zadruga usposob- 
ljena za opravljanje svojih dejavnosti, ne opravijo vsega, kar je 
potrebno za konstituiranje, lahko izvede priprave za konstitui- 
ranje na pobudo Zadružne zveze Slovenije občinska skup- 
ščina. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka Zadružna zveza Slove- 
nije strokovno pomaga kmetijski zadrugi v ustanavljanju pri 
konstituiranju, občinska skupščina pa skliče zbore članov in 
delavcev oziroma delavcev v delih zadruge, za katere sodi, da 
izpolnjujejo pogoje za organiziranje temeljnih zadružnih or- 
ganizacij oziroma temeljnih organizacij združenega dela, da 
bi odločili o njihovem organiziranju, sklenili samoupravne 
sporazume o združevanju dela in sredstev v temeljne za- 
družne organizacije, oziroma temeljne organizacije združe- 
nega dela, sprejeli njihove statute in obravnavali predlog 
samoupravnega sporazuma o njihovi združitvi v kmetijsko 
zadrugo. 

26. člen 
(1) Kmetijska zadruga ima v načelu položaj, pravice, obvez- 

nosti in odgovornosti delovne organizacije, če so v njeni 
sestavi organizirane temeljne zadružne organizacije oziroma 
temeljne organizacije združenega dela. Če take organizacije 
niso organizirane, ima kmetijska zadruga v načelu položaj 
temeljne organizacije združenega dela. 

(2) Kmetijsko zadrugo upravljajo njeni člani skupaj in ena- 
kopravno z delavci zadruge na podlagi združenih sredstev in 
dela. 

2. Temeljna zadružna organizacija 

27. člen 
(1) Temeljna zadružna organizacija je v sestavi kmetijske 

zadruge ima v načelu položaj, pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti temeljne organizacije združenega dela. 

(2) Določbe prvega odstavka 16. člena in drugega odstavka 
26. člena tega zakona veljajo tudi za temeljne zadružne orga- 
nizacije. 

28. člen 
ČLani in delavci dela kmetijske zadruge imajo neodtujljivo 

pravico, da organizirajo del zadruge kot temeljno zadružno 
organizacijo: 

1. če predstavlja tak del teritorialno zaokroženo ali delovno 
celoto; 

2. če se da rezultat skupnega dela članov in delavcev v taki 
teritorialno zaokroženi in delovni celoti samostojno izraziti 
kot vrednost v kmetijski zadrugi ali na trgu; 

3. če lahko člani in delavci v taki teritorialno zaokroženi ali 
delovni celoti kot temeljna samoupravna skupnost uresniču- 
jejo svoje družbenoekonomske in druge samoupravne pra- 
vice. 

29. člen 
Šteje se, da predstavlja del kmetijske zadruge teritorialno 

zaokroženo celoto, kadar člani in delavci dela zadruge na 
ožjem območju (ena ali več sosednjih krajevnih skupnosti) 
organizirano medsebojno proizvodno sodelujejo oziroma 
opravljajo druge dejavnosti iz 7. člena tega zakona, ki nepo- 
sredno služijo temu cilju, vso to dejavnost pa opravljajo v 
skladu s svojim planom. 

30. člen 
(1) Šteje se, da predstavlja del kmetijske zadruge delovno 

celoto, kadar obstoje v sestavi zadruge skupnosti na podlagi 
pogodbe za posamezne vrste kmetijske proizvodnje, ki imajo 
skupne stroje, objekte oziroma naprave ali uporabljajo 
skupno strokovno oziroma administrativno službo, tako da so 
člani oziroma delavci teh skupnosti na ta način medsebojno 
povezani in med seboj odvisni ter lahko dosegajo skupen 
rezultat dela. 

(2) Šteje se, da predstavlja del kmetijske zadruge delovno 
celoto tudi takrat, kadar so člani in delavci zadruge skupno 
organizirali le določeno kmetijsko dejavnost. 

31. člen 
Šteje se, da se da rezultat dela članov in delavcev v terito- 

rialno zaokroženi ali delovni celoti samostojno izraziti kot 
vrednost v kmetijski zadrugi ali na trgu, če je ta celota spo- 
sobna ustvarjati celotni prihodek ali pridobivati dohodek na 
način in pod pogoji, ki jih določa zakon. Pri tem se kot pogoj 
za sposobnost dela kmetijske zadruge, da se organizira kot 
temeljna zadružna organizacija, ne sme postaviti višina celot- 
nega prihodka oziroma dohodka. 

32. člen 
Šteje se, da člani in delavci lahko uresničujejo svoje druž- 

benoekonomske in druge samoupravne pravice, če [ih lahko 
uresničujejo neposredno in če lahko v temeljni zadružni orga- 
nizaciji skupaj in enakopravno odločajo o delu in poslovanju 
temeljne zadružne organizacije ter kmetijske zadruge, v se- 
stavi katere je, združujejo delo in sredstva s člani in delavci 
drugih kmetijskih zadrug oziroma z delavci drugih organizacij 
združenega dela in odločajo o dohodku, ki ga ustvarijo v 
različnih oblikah združevanja dela in sredstev, ter o zadevah 
in sredstvih v celoti odnosov družbene reprodukcije, urejajo 
medsebojna in delovna razmerja, sodelujejo pri uresničeva- 
nju funkcij samoupravnih interesnih skupnosti,_ krajevnih 
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti ter z občani, orga- 
niziranimi v organizacijah potrošnikov. 

33. člen 
(1) Temeljno zadružno organizacijo organizirajo skupaj s 

člani tisti delavci, katerih delo predstavlja skupaj z delom 
članov celoto ali pa je ustvarjeni dohodek rezultat združeva- 
nja dela in sredstev članov in dela delavcev s sredstvi v 
družbeni lastnini. 

(2) Pri organiziranju temeljne zadružne organizacije ne so- 
delujejo delavci, če obstoje pogoji, da sami organizirajo te- 
meljno organizacijo združenega dela ali če tvorijo po določ- 
bah tega zakona delovno skupnost. 

34. člen 
(1) Člani in delavci ne morejo organizirati temeljne za- 

družne organizacije, če niso izpolnjeni vsi pogoji iz 28. člena 
tega zakona, niti je ne morejo organizirati iz več delov kmetij- 
ske zadruge, če je lahko vsak del zase organiziran kot te- 
meljna zadružna organizacija. 

(2) V kmetijski zadrugi ni mogoče organizirati temeljne 
zadružne organizacije, če ni pogojev, da bi se iz njenih posa- 
meznih delov organizirali najmanj dve temeljni zadružni orga- 
nizaciji ali poleg ene temeljne zadružne organizacije vsaj še 
ena temeljna organizacija združenega dela. 

35. člen 
(1) Člani in delavci imajo neodtujljivo pravico, da opravijo 

ustrezne spremembe v organiziranih temeljnih zadružnih or- 
ganizacijah oziroma v kmetijski zadrugi. 

(2) Delavci imajo pravico in dolžnost, da opravijo ustrezne 
spremembe v organiziranih temeljnih organizacijah združe- 
nega dela v kmetijski zadrugi, če so zaradi spremembe mate- 
rialne osnove dela, tehnično tehnoloških in naravnih pogojev, 
proizvodne usmeritve, kraja, kjer se opravlja dejavnost, pove- 
čanja oziroma zmanjšanja števila delavcev ter obsega proiz- 
vodnje spremenijo pogoji, ki so obstajali ob organiziranju 
temeljnih organizacij združenega dela ali če preneha eden 
izmed pogojev iz 28. člena tega zakona. 

36. člen 
Za organiziranje temeljne zadružne organizacije se 

ustrezno uporabljajo predpisi, ki veljajo za organiziranje te- 
meljnih organizacij združenega dela v sestavi delovnih orga- 
nizacij, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

37. člen 
(1) Samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev 

kmetov in delavcev v temeljno zadružno organizacijo navaja 
zlasti: 

- ime, sedež in dejavnost temeljne zadružne organizacije; 
- določbe o ekonomskih razmerjih med člani; 
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- osnove in merila za razporejanje celotnega prihodka, 
dohodka in čistega dohodka; 

- določbe o jamstvu; 
- pogoje za sprejem v članstvo in o izstopu oziroma izklju- 

čitvi iz temeljne zadružne organizacije; 
- osnove za urejanje družbenoekonomskih odnosov delav- 

cev v temeljni zadružni organizaciji; 
- določbe o izvolitvi oziroma imenovanju, delovnem po- 

dročju in odgovornosti organov temeljne zadružne organiza- 
cije; 

- določbe o predstavljanju in zastopanju temeljne za- 
družne organizacije; 

- določbe o organiziranju in pristojnosti zadružnih in de- 
lovnih enot v temeljni zadružni organizaciji; 

- določbe o obveščanju članov in delavcev; 
- razloge za združevanje dela in sredstev v kmetijski za- 

drugi; 
- določbe o pravicah kmetov, ki začasno in brez skupnega 

rizika sodelujejo s temeljno zadružno organizacijo; 
- zagotovitev pogojev za uresničevanje nalog in aktivnosti 

na področju splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite; 

- določbe o razpolaganju s sredstvi v primeru prenehanja 
temeljne zadružne organizacije; 

- določbe o postopku za sprejem statuta in za spremembe 
in dopolnitve tega sporazuma. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka je spre- 
jet, če je zanj z referendumom glasovala večina članov in 
večina delavcev. 

(3) Pismeno izjavo o tem, da se član strinja s samouprav- 
nim sporazumom, da lahko član tudi v pogodbi o medsebojni 
združitvi dela, kmetijskih zemljišč, delovnih in drugih sredstev 
zaradi trajnejše skupne proizvodnje, ki jo sklene s temeljno 
zadružno organizacijo. 

38. člen 
(1) Člani in delavci temeljne zadružne organizacije podrob- 

neje uredijo medsebojna razmerja, pravice, obveznosti in 
odgovornosti s statutom in drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti, ki morajo biti v skladu s samoupravnim sporazumom o 
združevanju dela in sredstev kmetov in delavcev v temeljno 
zadružno organizacijo in s samoupravnim sporazumom o 
združitvi temeljnih organizacij v kmetijsko zadrugo. 

(2) Statut iz prejšnjega odstavka je sprejet, če je zanj z 
referendumom glasovala večina članov in večina delavcev. 

39. člen 
(1) Samoupravni sporazum o združitvi temeljnih organiza- 

cij v kmetijsko zadrugo lahko določa, da se temeljna zadružna 
organizacija ne more izločiti iz kmetijske zadruge, če bi to v 
nasprotju s splošnim interesom bistveno otežilo ali onemogo- 
čilo delo v drugih temeljnih zadružnih organizacijah ali v 
temeljnih organizacijah združenega dela v sestavi kmetijske 
zadruge oziroma v kmetijski zadrugi kot celoti. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka lahko 
določa, da mora temeljna organizacija združenega dela v 
sestavi kmetijske zadruge opravljati posle predvsem za člane 
temeljne zadružne organizacije in da ne sme brez njihove 
privolitve spremeniti svoje dejavnosti ali se izločiti iz zadruge, 
če bi njena izločitev otežila normalno delo in poslovanje 
temeljne zadružne organizacije oziroma zadruge kot celote. 

40. člen 
(1) Temeljna zadružna organizacija, ki se izloči iz kmetijske 

zadruge, lahko postane kmetijska zadruga ali delovna organi- 
zacija kooperantov v sestavi sestavljene organizacije združe- 
nega dela, lahko se pripoji drugi kmetijski zadrugi ali pa 
postane temeljna organizacija kooperantov v sestavi delovne 
organizacije oziroma delovne organizacije kooperantov. 

(2) Sklep o izločitvi iz prejšnjega odstavka sprejmejo z 
večino glasov člani in delavci temeljne zadružne organizacije 
z referendumom, vendar tako, da je sklep sprejet, če je glaso- 
vala zanj večina članov temeljne zadružne organizacije. 

41. člen 
Za izločitev temeljne zadružne organizacije iz sestava kme- 

tijske zadruge se ustrezno uporabljajo predpisi o izločitvi. 

temeljne organizacije združenega dela iz sestava delovne 
organizacije, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

3. Temeljna organizacija kooperantov 

42. člen 
(1) Temeljna organizacija kooperantov je v sestavi delovne 

organizacije kooperantov ali v sestavi delovne organizacije, ki 
ni kmetijska zadruga. 

(2) Temeljna organizacija kooperantov ima v načelu polo- 
žaj, pravice, obveznosti in odgovornosti temeljne organizacije 
združenega dela. 

»(3) Kmetje se združujejo v temeljne organizacije koope- 
rantov praviloma zaradi določene kmetijske proizvodnje, 
lahko pa tudi zaradi zadovoljevanja celotnih svojih gospodar- 
skih, socialnih in kulturnih potreb.« 

43. člen 
(1) Razmerja med temeljno organizacijo kooperantov in 

kmetijsko zadrugo ali drugo organizacijo združenih kmetov 
ureja samoupravni sporazum. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka skleneta 
na pismeni predlog zadružnega sveta enega izmed udeležen- 
cev oba zadružna sveta.' 

(3) Samoupravni sporazum ureja zlasti; 
- način usklajevanja planov in programov za pospeševanje 

kmetijstva in gozdarstva; 
- načela in način za skladno oblikovanje zadružnih enot na 

območju udeleženk samoupravnega sporazuma; 
- oblikovanje skupnih strokovnih služb (kmetijska pospe- 

ševalna, hranilno-kreditna in druge službe); 
- razporejanje dela dohodka iz kmetijstva oziroma gozdar- 

stva za uresničevanje skupnih programov in planov; 
- način skupnega financiranja programov in planov v kra- 

jevni skupnosti; 
- način skupnega ustvarjanja in uresničevanja pogojev za 

socialno in materialno varnost združenih kmetov; 
- skupni program izobraževanja. 

44. člen 
(1) Določbe 4. člen tega zakona veljajo tudi za združevanje 

kmetov v temeljne organizacije kooperantov na področju goz- 
darstva. 

(2) Za kmeta, ki je lastnik gozda, pa ne izkoristi svoje 
pravice, da postane član ali kooperant temeljne organizacije 
kooperantov na področju gozdarstva, veljajo sklepi te organi- 
zacije, sprejeti v skladu z zakonom o gozdovih. 

»(3) Kmet iz prejšnjega odstavka ima pravico, da daje te- 
meljni organizaciji kooperantov na področju gozdarstva pred- 
loge za urejanje medsebojnega sodelovanja, organizacija pa 
mora te predloge obravnavati in o svojih stališčih kmete 
obveščati. Organizacija mora svoje sklepe o gospodarjenju z 
gozdovi objaviti tako, da imajo kmetje možnost, da se o njih 
izjavijo.« 

4. Delovna organizacija kooperantov 

45. člen 
(1) Delovna organizacija kooperantov je lahko le v sestavi 

sestavljene organizacije združenega dela. 
(2) Delovna organizacija kooperantov ima v načelu položaj, 

pravice, obveznosti in odgovornosti delovne organizacije, če 
so v njeni sestavi temeljne organizacije kooperantov oziroma 
temeljne organizacije združenega dela. Če take organizacije 
niso organizirane, ima delovna organizacija kooperantov v 
načelu položaj temeljne organizacije združenega dela. 

46. člen 
Določbe tega zakona o kmetijski zadrugi se smiselno upo- 

rabljajo tudi za delovne organizacije kooperantov. 
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47. člen 
(1) Pri svojem konstituiranju sklene delovna organizacija 

kooperantov z drugimi organizacijami samoupravni spora- 
zum o združitvi v sestavljeno organizacijo združenega dela. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka je skle- 
njen, če ga je z referendumom sprejela večina članov in 
večina delavcev v vsaki temeljni organizaciji kooperantov 
oziroma v vsaki temeljni organizaciji združenega dela v se- 
stavi delovne organizacije kooperantov oziroma večina čla- 
nov in večina delavcev v delovni organizaciji kooperantov, ki v 
svoji sestavi nima temeljnih organizacij. 

48. člen 
Če samoupravni sporazum o združitvi v sestavljeno organi- 

zacijo združenega dela ni sklenjen v 60 dneh po konstituira- 
nju delovne organizacije kooperantov ali če preneha sestav- 
ljena organizacija, v katere sestavi je delovna organizacija 
kooperantov, ta organizacija preneha. 

5. Hranilno-kreditne službe 

49. člen 
(1) Člani in delavci organizacij združenih kmetov lahko 

ustanovijo hranilno-kreditno službo zaradi združevanja svojih 
sredstev, financiranja razvojnih programov organizacij zdru- 
ženih kmetov in zaradi opravljanja drugih nalog, ki jih določa 
zakon. 

(2) Hranilno-kreditna služba se ustanovi, konstituira, vpiše 
v sodni register in preneha delovati na način in pod pogoji, 
kot to določa zakon. 

6. Skupnost na podlagi pogodbe 

50. člen 
(1) Skupnost na podlagi pogodbe (v nadalnjem besedilu: 

skupnost) po tem zakonu ustanovi lahko dvoje ali več združe- 
nih kmetov (8. člen), če neposredno združijo med seboj za 
daljše obdobje svoje delo in zemljišča, delovna in druga 
sredstva zaradi skupnega pridelovanja določenih kmetijskih 
proizvodov, zaradi melioriranja kmetijskih zemljišč, zaradi 
zgraditve in skupne uporabe gospodarskih objektov in na- 
prav, zaradi skupne uporabe kmetijskih zemljišč ali kmetijskih 
strojev ali zaradi predelave lastnih pridelkov. 

(2) Razmerja med skupnostjo in organizacijo združenih 
kmetov oziroma drugo organizacijo združenega dela ureja 
pogodba po načelih, in veljajo za samoupravne sporazume. 

(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka lahko izjemoma do- 
loča, da skupnost lahko prodaja pridelke svojih članov. 

(4) Skupnost ne more kupovati tujih proizvodov zaradi na- 
daljnje prodaje niti prodajati tujih prizvodov. 

51. člen 
Skupnosti se lahko dodele v uporabo kmetijska zemljišča, 

objekti in proizvodne naprave v družbeni lastnini. S pogodbo 
o dodelitvi se določijo tudi pogoji in način uporabe sredstev. 

52. člen 

Pogodba o ustanovitvi skupnosti obsega zlasti: 
1. imena in naslove ustanoviteljev skupnosti; 
2. dejavnosti skupnosti; 
3. način zagotovitve sredstev oziroma vrsto in vrednost 

sredstev, ki jih utanovitelji skupnosti združijo v skupnost; 
4. obveznosti ustanoviteljev skupnosti glede njihovega 

osebnega dela v skupnosti in obseg odgovornosti članov za 
obveznosti skupnosti; 

5. način obnavljanja vrednosti združenih sredstev, ce so se 
ustanovitelji skupnosti sporazumeli, da bodo združena sred- 
stva obnavljali; 

6. način odločanja v skupnosti; 
7. način obračunavanja in delitve dohodka, doseženega s 
skupnim poslovanjem; 

8. način in pogoje za izstop iz skupnosti in za pristop novih 
članov k skupnosti; 

9. določbe o načinu prenehanja skupnosti in o razdelitvi 
skupnega premoženja. 

53. člen 
(1) Člani skupnosti odgovarjajo za obveznosti skupnosti 

solidarno in neomejeno. 
(2) Člani skupnosti ne odgovarjajo za obveznosti skupnosti 

s svojimi kmetijskimi zemljišči. 

54. člen 

(1) Skupnost je del organizacije združenih kmetov ali 
druge organizacije združenega dela. 

(2) Organizacija iz prejšnjega odstavka vodi seznam skup- 
nosti. 

55. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za razmerja 
med člani skupnosti pravila civilnega prava. 

56. člen 
(1) Skupnost ustanovi lahko tudi dvoje ali več kmetov, ki 

nimajo lastnosti združenega kmeta. 
(2) Za skupnost iz prejšnjega odstavka ne velja določba 51. 

člena tega zakona. 
(3) Skupnosti po tem členu se vpisujejo v register, ki ga 

vodi za kmetijstvo pristojni občinski upravni organ. 

7. Zadružne in delovne enote 

57. člen 
Člani in delavci organizacije združenih kmetov lahko obli- 

kujejo v sestavi svoje organizacije zadružne enote, samo 
delavci pa delovne enote. 

58. člen 
(1) Člani in delavci organizacije združenih kmetov lahko v 

skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in 
sredstev in statutom oblikujejo zadružno enoto na območju, 
ki predstavlja glede na lokalne razmere zaokroženo celoto, z 
namenom, da bi okrepili medsebojno sodelovanje in si zago- 
tovili uspešnejše gospodarjenje. 

(2) Zadružno enoto tvori lahko tudi ena ali več skupnosti iz 
50. člena tega zakona. 

59. člen 
Delavci, ki opravljajo administrativno strokovna, pomožna 

in tem podobna dela, pa nimajo pogojev za organiziranje 
delovne skupnosti iz 104. in 105. člena tega zakona, in de- 
lavci, ki so zaposleni v predelavi, trgovini in drugi, ki nimajo 
pogojev za organiziranje temeljne organizacije združenega 
dela, lahko v skladu s samoupravnim splošnim aktom iz 
prejšnjega člena oblikujejo eno ali več delovnih enot. 

60. člen 
Člani in delavci zadružne oziroma delavci delovne enote 

lahko na svojem zboru odločajo o delitvi sredstev za osebne 
dohodke in o uporabi sredstev za skupno porabo, ki jih 
ustvarjajo s skupnim delom oziroma z združitvijo sredstev, v 
okviru p plana organizacije združenih kmetov sprejmejo letni 
plan proizvodnje in naložb ter skrbijo za njihovo izvajanje, 
pripravljajo predloge za dodelitev družbenih sredstev skup- 
nostim na svojem območju in predloge za skupna vlaganja, 
skrbijo za povečanje članstva in intenzivnejše združevanje 
dela in sredstev na svojem območju, sodelujejo pri programih 
izobraževanja, odločajo pri dodeljevanju štipendij ter odlo- 
čajo o drugih vprašanjih, ki jih določa samoupravni sporazum 
o združevanju dela in sredstev, samoupravni splošni akt o 
delovnih razmerjih ali statut. 

61. člen 
(1) Če je v zakonu ali v samoupravnem splošnem aktu 

organizacije združenih kmetov določeno, da člani in delavci 
na svojem zboru odločaju o posameznih samoupravnih pravi- 
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cah, dolžnostih in odgovornostih, ni pa mogoče organizirati 
enotnega zbora vseh članov in delavcev, se izjavljajo člani in 
delavci na svojih zborih v zadružnih ali v delovnih enotah ali v 
drugih delih delovnega procesa, ki jih določa samoupravni 
splošni akt. 

(2) Način odločanja na zborih članov in delavcev zadružnih 
in delovnih enot oziroma v drugih delih delovnega procesa iz 
prvega odstavka tega člena določa samoupravni splošni akt 
organizacije združenih kmetov. 

III. ZDRUŽEVANJE KMETIJSKIH ZADRUG IN 
DRUGIH OBLIK ZDRUŽEVANJA KMETOV 

1. Sestavljena kmetijska zadruga 

62. člen 
(1) Kmetijske zadruge in delovne organizacije, ki se ukvar- 

jajo s predelavo, dodelavo ali prometom kmetijskih proiz- 
vodov, s proizvodnjo ali prometom reprodukcijskega mate- 
riala ali opreme za kmetijstvo ali gozdarstvo, se lahko združijo 
v sestavljeno kmetijsko zadrugo. 

(2) Sestavljena kmetijska zadruga ima v načelu položaj, 
pravice, obveznosti in odgovornosti sestavljene organizacije 
združenega dela. 

(3) Predpisi o sestavljenih organizacijah združenega dela 
se uporabljajo tudi za sestavljene kmetijske zadruge, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. 

63. člen 
(1) Člani in delavci temeljnih organizacij v sestavi kmetij- 

skih zadrug oziroma delavci temeljnih organizacij v sestavi 
delovnih organizacij iz prvega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona oziroma člani in delavci kmetijskih zadrug oziroma 
delavci delovnih organizacij, ki nimajo v svoji sestavi temelj- 
nih organizacij, sklenejo samoupravni sporazum o združitvi v 
sestavljeno kmetijsko zadrugo, da bi ustvarili skupen doho- 
dek, dosegli večjo delovno storilnost, uvedli novo tehnologijo 
v proizvodnji in uresničili druge določene skupne interese. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka je skle- 
njen, ko ga sprejme z referendumom večina članov in večina 
delavcev v vsaki temeljni zadružni organizaciji oziroma v vsaki 
temeljni organizaciji kooperantov, večina delavcev v vsaki 
temeljni organizaciji združenega dela in večina članov in 
večina delavcev v vsaki kmetijski zadrugi oziroma delovni 
organizaciji kooperantov, ki nima v svoji sestavi temeljnih 
organizacij. 

2. Združevanje v sestavljene organizacije 
združenega dela in druge oblike združevanja 

64. člen 
(1) Kmetijske zadruge in delovne organizacije kooperantov 

se lahko združujejo v sestavljene organizacije združenega 
dela, v poslovne skupnosti, v skupnosti združenega dela za 
medsebojno plansko in poslovno sodelovanje ter v druge 
oblike združevanja dela in sredstev. 

(2) Temeljne zadružne organizacije in temeljne organiza- 
cije kooperantov se v skladu s samoupravnim sporazumom o 
združitvi dela in sredstev v kmetijsko zadrugo oziroma v 
delovno organizacijo kooperantov lahko združujejo v po- 
slovne skupnosti, v skupnosti združenega dela za medse- 
bojno plansko in poslovno sodelovanje ter v druge oblike 
združevanja dela in sredstev. 

5. Zveza hranilno-kreditnih služb 

65. člen 
Organizacije združenih kmetov, ki so ustanovile hranilno- 

kreditne službe iz 49. člena tega zakona, lahko s samouprav- 
nim sporazumom v skladu z zakonom ustanovijo Zvezo hra- 
nilno-kreditnih služb Slovenije. 

4. Zadružna zveza Slovenije 

66. člen 
(1) Poleg nalog, ki jih ima Zadružna zveza Slovenije po 

predpisih o združevanju organizacij združenega dela v 
splošna združenja in gospodarske zbornice, so naloge te 
zveze zlasti še, da: 

- sodeluje pri oblikovanju, usklajevanju in sprejemanju 
programov za izvajanje nalog, ki jih prevzamejo njene članice 
pri uresničevanju srednjeročnih in letnih planov ter po poo- 
blastilu članic sprejema dogovore o temeljih planov; 

- spremlja izvajanje programov iz prejšnje alinee in pred- 
laga ukrepe za njihovo dosledno uresničevanje; 

- daje pobudo in pripravlja strokovne osnove za razvijanje 
različnih oblik združevanja dela, zemljišč in sredstev za traj- 
nejše sodelovanje čim večjega števila kmetov v organizacijah 
združenih kmetov oziroma za sodelovanje teh kmetov z orga- 
nizacijami združenega dela ter pomaga pri ustanavljanju ter 
organiziranju organizacij združenih kmetov; 

- usklajuje posamične in skupne interese med organizaci- 
jami združenih kmetov in organizacijami združenega dela, ki 
se ukvarjajo s predelavo in prometom s kmetijskimi pridelki in 
gozdnimi proizvodi ter s proizvodnjo in prometom reproduk- 
cijskega materiala oziroma opreme za kmetijstvo in gozdar- 
stvo; 

- predstavlja organizacije združenih kmetov in temeljne 
organizacije združenega dela v sestavi kmetijskih zadrug v 
Gospodarski zbornici Slovenije ter zastopa interese njihovih 
članov in delavcev; 

- sodeluje pri oblikovanju samoupravnih sporazumov s 
področja organiziranja in združevanja kmetov; 

- daje pobude za sprejemanje zakonov na področju orga- 
niziranja kmetov, za sklepanje družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, ki zadevajo interese kmetov ter 
predlaga druge ukrepe za pospeševanje razvoja kmetijstva in 
združevanja kmetov; 

in razvojnih služb pri svojih članicah ter skrbi za hitro 
uveljavljanje raziskovalnih dosežkov pri uresničevanju pla- 
nov; 
- usmerja oblikovanje izobraževalnih programov in skrbi 

za izobraževanje zadružnikov, za organiziranje mladih za- 
družnikov in žena zadružnic; 

- pomaga, da se združenim kmetom zagotovi in zboljša 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter druge 
oblike socialne varnosti glede na stopnjo združenosti dela in 
sredstev ter višino njihovega dohodka; 
- izvaja druge naloge, določene s statutom v cilju, da se 

kmetje organizirano vključujejo v sistem socialističnih sa- 
moupravnih odnosov in družbenega planiranja. 

67. člen 
(1) Organizacijo Zadružne zveze Slovenije ter njeno pristoj- 

nost določajo v skladu z zakonom statut in drugi samoupravni 
splošni akti. 

(2) S statutom o združevanju v zvezo določajo članice 
organizacijo in naloge zveze osnovna medsebojna razmerja, 
pravice in dolžnosti članic, organe zveze, njihove pravice, 
dolžnosti in odgovornosti ter način njihovega dela, način 
obveščanja članic in javnosti o delu zveze, način sodelovanja 
zveze z državnimi organi, drugimi samoupravnimi organizaci- 
jami in skupnostmi, z zadružnimi zvezami drugih socialistič- 
nih republik, avtonomnih pokrajin in z Zadružno zvezo Jugo- 
slavije kot tudi z zadružnimi organizacijami sosednjih dežel, 
način financiranja zveze in druga vprašanja, pomembna za 
delo zveze. 

(3) Statut sprejme občni zbor zveze v soglasju s skupščino 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

68. 
Članice plačujejo prispevek za opravljanje nalog Zadružne 

zveze Slovenije. Osnovo prispevka določa statut, stopnjo pa 
občni zbor zveze. 

69. člen 
Delavci, ki opravljajo za Zadružno zvezo Slovenije stro- 

kovna, administrativna, pomožna in tem podobna dela, obli- 
kujejo delovno skupnost. 
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IV. Temeljna medsebojna razmerja združenih 
kmetov 

1. Pogoji za pridobitev lastnosti združenega 
kmeta „ .. 70. člen 

Natančnejše pogoje za pridobitev lastnosti združenega 
kmeta iz 8. člena tega zakona določa v skladu s tem zakonom: 

- za člane organizacije združenih kmetov samoupravni 
sporazum o združevanju dela in sredstev. 

- za kooperante v primerih, ko so dani pogoji, da se organi- 
zira temeljna organizacija kooperantov, pa se ta ne organi- 
zira, samoupravni sporazum o trajnejšem sodelovanju kmetov 
z organizacijo združenega dela, 

- za posamezne kooperante samoupravni sporazum o do- 
ločitvi natančnejših pogojev za pridobitev lastnosti združe- 
nega kmeta, ki ga sklenejo članice Zadružne zveze Slovenije. 

71. člen 
(1) Kmet si pridobi lastnost združenega kmeta, ko se odloči 

za proizvodno sodelovanje s celotno kmetijsko proizvodnjo 
ali s proizvodnjo le v določeni kmetijski panogi za dalj kot eno 
leto in združi v ta namen potrebno delo, zemljišče, delovna 
sredstva oziroma druga sredstva ali le potrebno delo in de- 
lovna sredstva. 

(2) Kmet ne more pridobiti lastnosti združenega kmeta, ce 
ne združuje tudi svojega dela, zadrži pa to lastnost, če zaradi 
starosti ali onemoglosti ne more več združevati svojega dela. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena pri- 
dobi lastnost združenega kmeta član kmečkega gospodar- 
stva, ki živi in dela na njem ter podpiše samoupravni spora- 
zum o združevanju dela in sredstev, čeprav združuje le svoje 
delo. 

72. člen 
(1) Združenemu kmetu pripada del dohodka organizacije 

združenih kmetov oziroma druge organizacije združenega 
dela v sorazmerju s tem, koliko je s svojim osebnim delom in z 
združitvijo zemljišča, delovnih sredstev in drugih sredstev 
oziroma s sodelovanjem z organizacijo združenega dela pri- 
speval k dohodku te organizacije. 

(2) Združeni kmet in organizacija združenih kmetov ozi- 
roma druga organizacija združenega dela si delita rizik 
skupne proizvodnje in vnovčevanja pridelkov iz te proizvod- 
nje v razmerju iz prejšnjega odstavka. 

73. člen 
(1) V skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju 

dela in sredstev oziroma samoupravnim sporazumom o traj- 
nejšem sodelovanju se s pismeno pogodbo med združenim 
kmetom in organizacijo združenih kmetov oziroma drugo 
organizacijo združenega dela dogovorijo vrsta, obseg, način 
trajanje in drugi pogoji skupne proizvodnje kot tudi delitev 
dohodka in rizika. 

(2) Posamezen kmet sklene o pogojih skupne proizvodnje 
pismeno pogodbo v skladu s samoupravnim sporazumom o 
določitvi'natančnejših pogojev za pridobitev lastnosti združe- 
nega kmeta iz 3. alinee 70. člena tega zakona. 

2. Članska razmerja 

a) Nastanek in prenehanje članstva 

74. člen 
Članstvo v organizaciji združenih kmetov je prostovoljno 

osebno. 
75. člen 

in 

Član lahko postane vsak kmet, ki je dopolnM 15 let starosti 
in pristane na samoupravni sporazum o združevanju dela in 
sredstev in statut ter se s pismeno pogodbo dogovori za 
skupno proizvodnjo v skladu s tem zakonom. 

76. člen 
(1) V kmetijski zadrugi oziroma v delovni organizaciji koo- 

perantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije, na- 

stane člansko razmerje med članom in temeljno zadružno 
organizacijo oziroma temeljno organizacijo kooperantov, 
član pa odloča enakopravno z delavci temeljnih organizacij 
združenega dela in s člani in delavci drugih temeljnih zadruž- 
nih organizacij oziroma drugih temeljnih organizacij koope- 
rantov tudi o delu in poslovanju kmetijske zadruge oziroma 
delovne organizacije kooperantov. 

(2) Vsakemu članu se vroči samoupravni sporazum o zdru- 
žitvi dela in sredstev kmetov v kmetijsko zadrugo in njen 
statut oziroma samoupravni sporazum o združitvi dela in 
sredstev kmetov v delovno organizacijo kooperantov in njen 
statut. 

77. člen 

(1) O sprejemu v članstvo odloča v skladu s samoupravnim 
sporazumom o združevanju dela in sredstev ali s statutom 
določeni organ organizacije združenih kmetov. 

(2) Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen sprejem, je dovo- 
ljen ugovor na zadružni svet. 

(3) Kmet, kateremu je tudi zadružni svet zavrnil sprejem, 
vloži lahko v 30 dneh po sprejemu sklepa o zavrnitve zahtevo, 
da o tem odloči sodišče združenega dela, ki je pristojno po 
sedežu organizacije združenih kmetov. 

(4) Določbe samoupravnega sporazuma o združevanju 
dela in sredstev oziroma statuta, ki onemogočajo ali neopra- 
vičeno omejujejo sprejem članov, nimajo pravnega učinka. 

78. člen 

(1) Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo 
zadružnika. _ . . 

(2) Samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev 
ali statut organizacije združenih kmetov določa odpovedni 
rok za izstop in pogoje za izključitev. 

(3) Glede izključitve se smiselno uporabljajo določbe 77. 
člena tega zakona. 

79. člen 

(1) Organizacija združenih kmetov vodi imenik svojih čla- 
nov in podatke o njihovem ekonomskem ter socialnem polo- 
žaju. . 

(2) V imenik se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa drugi 
člani po vrstnem redu kakor so bili sprejeti. 

(3) Zavod SR Slovenije za statistiko določi na predlog Za- 
družne zveze Slovenije, katere podatke mora najmanj vsebo- 
vati imenik članov. 

b) Delež in jamstvo članov 

80. člen 
(1) Samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev 

lahko določa, da mora član ob nastanku članstva ali v določe- 
nem roku vplačati določen denarni znesek kot svoj delež za 
poslovanje organizacije združenih kmetov (v nadaljnjem be- 
sedilu: delež). 

(2) Če je delež določen, mora samoupravni sporazum o 
združevanju dela in sredstev glede višine deleža in roka nje- 
govega vplačila upoštevati določbo četrtega odstavka 77. 
člena tega zakona. 

(3) Deleže uporablja organizacija združenih kmetov kot 
obratna sredstva. 

81. člen 
(1) Za obveznosti organizacije združenih kmetov, ki jih ni 

bilo mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerimi ta 
organizacija razpolaga, niti ne iz naslova odgovornosti drugih 
temeljnih organizacij v sestavi kmetijske zadruge oziroma 
delovne organizacije kooperantov ali druge delovne organi- 
zacije, odgovarjajo subsidiarno člani z odstotkom svoje ude- 
ležbe na skupnem prihodku organizacije združenih kmetov v 
letu, v katerem je izguba nastala, kot ga določa samoupravni 
sporazum o združevanju dela in sredstev. 

(2) Člani ne odgovarjajo za obveznosti iz prejšnjega od- 
stavka s svojim kmetijskim zemljiščem. 

poročevalec 
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82. člen 87. člen 
(1) Člani jamčijo za tiste obveznosti organizacije združenih 

kmetov, ki so nastale do konca tistega leta, v katerem je 
prenehal biti član te organizacije, zajema pa tudi obveznosti, 
nastale pred nastankom njegovega članstva. 

(2) Član pe more izstopiti niti ne more biti izključen iz 
organizacije združenih kmetov, ki je v likvidaciji ali v stečaju. 

(3) Jamstvo traja še dve leti po prenehanju članstva. 

c) Storitve drugim 

83. člen 
Organizacija združenih kmetov lahko opravlja storitve dru- 

gim organizacijam in kmetom, ki nimajo lastnosti združenega 
kmeta, v skladu s svojim statutom. 

3. Medsebojna razmerja kooperantov 

84. člen 
(1) Kooperanti odločajo z delavci organizacije združenega 

dela, s katero trajneje sodelujejo, enakopravno o skupnih 
zadevah, skupno odločajo o skupaj ustvarjenem dohodku in 
so pri njem udeleženi po določbah 72. člena tega zakona. 

(2) Samoupravni sporazum o trajnejšem sodelovanju med 
kooperanti in organizacijo združenega dela ureja medsebojne 
pravice, obveznosti in odgovornosti, zlast pa: 

- pogoje za pridobitev lastnosti združenega kmeta; 
- zadeve skupnega značaja, o katerih odločajo enakoravno 

kooperanti in delavci; 
- način odločanja o skupnih zadevah; 
- način sodelovanja kooperantov pri planiranju skupne 

proizvodnje; 
- način in pogoje prodaje pridelkov skupne proizvodnje; 
- osnove in merila za razporejanje skupaj ustvarjenega 

dohodka; 
- pogoje in način prenehanja medsebojnega trajnejšega 

sodelovanja. 
(3) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo 

tudi za samoupravni sporazum o določitvi minimalnih pogo- 
jev za pridobitev lastnosti združenega kmeta iz 3. alinee 70. 
člena tega zakona. 

85. člen 
Organizacija združenega dela iz prejšnjega člena je dolžna, 

če so za to pogoji, spodbujati organiziranje temeljne organi- 
zacije kooperantov in pri tem organiziranju kooperantom 
pomagati. 

4. Združevanje sredstev v družbeni lastnini z 
delom in sredstvi združenih kmetov zaradi 
skupnih naložb 

86. člen 
(1) Razmerja med organizacijo združenih kmetov ali drugo 

organizacijo združenega dela in skupnostjo iz 50. člena tega 
zakona ali združenim kmetom, ki nastanejo ob združevanju 
sredstev združenih kmetov zaradi skupnih naložb v dogovor- 
jeni skupni proizvodnji, ureja medsebojna pogodba po nače- 
lih, ki veljajo za samoupravne sporazume, po enotnih merilih 
za sredstva v družbeni lastnini in v lastnini občanov. 

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka določa zlasti: 
- enotna merila za ugotavljanje začetne vrednosti združe- 

nih sredstev; 
- način obnavljanja združenih sredstev ob enaki amortiza- 

cijski stopnji; 
- enoten način ugotavljanja in razporejanja dohodka iz 

skupne proizvodnje. 
(3) Pogodba po tem členu ne more biti sklenjena za krajšo 

dobo kot je doba, za katero so dani krediti za gradnjo skupnih 
objektov, vendar ne manj kot za deset let. 

Organizacija združenih kmetov oziroma druga organizacija 
združenega dela izkazuje sredstva in skupni prihodek iz zdru- 
ževanja dela in sredstev po prvem odstavku prejšnjega člena 
ločeno od drugih svojih sredstev in poslovanja. 

88. člen 
(1) Pridelki oziroma proizvodi, pridobljeni z združitvijo dela 

in sredstev na način iz 86. člena tega zakona, so skupna last 
pogodbenih strank, če ni s pogodbo med njimi drugače 
določeno. 

(2) Skupni prihodek, dosežen v skupni proizvodnji iz prejš- 
njega odstavka, se deli med pogodbenima strankama po 
njihovem dejanskem prispevku k dohodku v delu in sredstvih. 

89. člen 
(1) Pogodbena stranka mora drugi stranki povrniti škodo, 

ki jo povzroči z izstopom iz združevanja dela in sredstev po 
prvem odstavku 86. člena tega zakona. 

(2) Če ena stranka izstopi ali sicer preneha sodelovati v 
skupni proizvodnji, ima druga stranka predkupno pravico do 
njenih sredstev, ki so predmet skupne naložbe. Če posame- 
zen član skupnosti preneha sodelovati v skupni proizvodnji, 
imajo drugi člani skupnosti predkupno pravico na sredstvih, s 
katerimi je ta član sodeloval v skupni proizvodnji. 

(3) Če je predmet skupne naložbe tudi zemljišče, ga 
stranka, ki je prenehala sodelovati, do preteka roka iz tretjega 
odstavka 86. člena tega zakona brez sporazuma z drugo 
stranko ne more izvzeti iz skupne proizvodnje, pripada pa ji 
odškodnina za uporabo zemljišča. 

V. ODLOČANJE V KMETIJSKIH ZADRUGAH IN 
DRUGIH OBLIKAH ZDRUŽEVANJA KMETOV, 
KI SO DRUŽBENE PRAVNE OSEBE 

1. Odločanje v organizaciji združenih kmetov 

90. člen 
(1) V organizaciji združenih kmetov odločajo člani in de- 

lavci praviloma skupaj in enakopravno na svojih zborih, z 
referendumom in v drugih oblikah osebnega izjavljanja, po 
delegatih v zadružnem svetu kot organu upravljanja in z 
nadzorstvom nad delom organov in služb v organizacijah 
združenega dela ter drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih kakor tudi po delegacijah in delegatih v skupšči- 
nah samoupravnih interesnih skupnosti in skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se predpisi o 
odločanju delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela smiselno uporabljajo tudi za odločanje članov in delav- 
cev v organizacijah združenih kmetov. 

91. člen 
V organizaciji združenih kmetov odločajo samo člani; 
1. o osnovah in merilih za razporeditev dela dohodka, ki 

pripada članom; 
2. o razporeditvi dela dohodka, ki pripada članom. 

92. člen 
V organizaciji združenih kmetov odločajo samo delavci: 
1. o sprejemu, spremembah in dopolnitvah samouprav- 

nega splošnega akta o delovnih razmerjih, razen o tistih 
določbah, ki urejajo sistemizacijo del oziroma nalog organi- 
zacije združenih kmetov; 

2. o osnovah in merilih za razporeditev tistega dela čistega 
dohodka, ki je namenjen za osebne dohodke in skupno po- 
rabo delavcev; 

3. o razporeditvi dela čistega dohodka za osebne dohodke 
in skupno porabo delavcev; 

4. o zadevah iz pristojnosti delovnih enot v sestavi organi- 
zacije združenih kmetov. 
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93. člen 
(1) O zadevah iz 1. točke 91. člena tega zakona odločajo 

člani z referendumom, o zadevah iz 2. točke 91. člena pa po 
delegatih, ki so izvoljeni izmed članov v zadružni svet. 

(2) O zadevah iz 1. in 2. točke 92. člena tega zakona 
odločajo delavci z referendumom, o zadevah iz 3. točke 92. 
člena na svojem zboru, o zadevah iz 4. točke pa na zboru 
svoje delovne enote. 

94. člen 
(1) Kadar odločajo v organizacijah združenih kmetov člani 

in delavci skupaj in enakopravno z osebnim odločanjem, je 
sklep sprejet, če je glasovala za predlog večina članov in 
večina delavcev. 

(2) V primerih iz 13. člena tega zakona je sklep sprejet, če je 
glasovala za predlog večina članov in delavcev skupaj, od 
tega pa več kot polovica članov. 

(3) Kadar odločajo člani in delavci po delegatih, mora se- 
stava skupnega organa ustrezati številu članov in številu de- 
lavcev organizacije združenih kmetov, vendar tako, da je več 
kot polovica delegatov iz vrst članov. 

95. člen 
(1) Organ upravljanja organizacije združenih kmetov je za- 

družni svet. 
(2) Zadružni svet ima položaj, pravice, obveznosti in odgo- 

vornost delavskega sveta v temeljni organizaciji združenega 
dela. 

(3) Zadružni svet sestavljajo delegati članov in delavcev 
zadružnih in delovnih enot ter drugih delov delovnega pro- 
cesa, ki jih določa statut organizacije združenih kmetov. 

V zadružnem svetu morajo biti zastopani vsi deli delovnega 
procesa. Če je organizirana v sestavi organizacije združenih 
kmetov delovna skupnost, mora biti zastopana v zadružnem 
svetu. 

(4) V organizaciji združenih kmetov, ki ima manj kot 30 
članov in delavcev, opravljajo funkcijo zadružnega sveta vsi 
člani in delavci. 

96. člen 
(1) Če zadeve, ki jih opravlja individualni poslovodni organ 

organizacije združenih kmetov, to dopuščajo, lahko določa 
statut te organizacije, da opravlja individualni poslovodni 
organ poleg zadev s svojega delovnega področja tudi delo 
delavca organizacije združenih kmetov. 

(2) Statut organizacije združenih kmetov lahko določa, da 
je individualni poslovodni organ organizacije združenih kme- 
tov lahko tudi njen član. 

97. člen 
(1) Disciplinsko komisijo v organizaciji združenih kmetov 

sestavljajo člani in delavci te organizacije ter osebe z liste, ki 
jo določi zbor združenega dela skupščine občine, v kateri je 
organizacija združenih kmetov. 

(2) Člane komisije volijo člani in delavci za čas in način kot 
delegate v zadružni svet. 

98. člen 
Med člani razpisne komisije za imenovanje individualnega 

poslovodnega organa, ki jih imenuje zadružni svet, mora biti 
več kot polovica iz vrst članov organizacije združenih kmetov. 

99. člen 
(1) Člani in delavci v organizaciji združenih kmetov imajo 

pravico in dolžnost, da za uresničevanje in varstvo svojih 
samoupravnih pravic uveljavljajo samoupravno kontrolo ne- 
posredno, po zadružnem svetu in po nadzornem odboru. 

(2) Nadzorni odbor ima položaj, pravice, obveznosti in od- 
govornosti organa samoupravne delavske kontrole v temeljni 
organizaciji združenega dela, če ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

(3) Za sestav nadzornega odbora se uporabljajo ustrezne 
določbe tretjega odstavka 95. člena tega zakona, razen do- 
ločbe, da morajo biti v njem zastopani vsi deli delovnega 
procesa organizacije združenih kmetov. 

(4) Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje samoupravnih 

splošnih aktov in samoupravnih sporazumov ter družbenih 
dogovorov, katerih udeleženec je organizacija združenih 
kmetov; izvajanje sklepov, sprejetih z osebnim izjavljanjem 
članov in delavcev organizacije združenih kmetov ter sklepov 
njenih organov kot tudi skladnost teh aktov in sklepov s 
samoupravnimi pravicami, dolžnostmi in interesi članov in 
delavcev; uresničevanje delovnih, pogodbeno prevzetih in 
samoupravljalskih dolžnosti in obveznosti članov in delavcev 
ter organov organizacije združenih kmetov kot tudi s samou- 
pravnimi splošnimi akti zagotovljenih pravic, ki jih imajo indi- 
vidualni kmetje; odgovorno ter družbeno in gospodarsko 
smotrno uporabo družbenih in v organizaciji združenih kme- 
tov združenih sredstev, ki so v lasti občanov in razpolagajo z 
njimi; uporabo načela delitve po delu in združenih sredstev 
pri razporejanju celotnega prihodka, dohodka in čistega do- 
hodka; uresničevanje in varstvo drugih samoupravnih pravic, 
dolžnosti in interesov članov in delavcev. 

2. Odločanje v kmetijski zadrugi oziroma v 
delovni organizaciji kooperantov, ki ima v svoji 
sestavi temeljne organizacije 

100. člen 
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se predpisi o 

odločanju v delovnih organizacijah ustrezno uporabljajo tudi 
za odločanje v kmetijskih zadrugah in delovnih organizacijah 
kooperantov, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije. 

101. člen 
(1) Organ upravljanja kmetijske zadruge oziroma delovne 

organizacije kooperantov iz prejšnjega člena je zadružni svet. 
(2) Zadružni svet sestavljajo delegati članov in delavcev, ki 

so jih izvolili člani in delavci temeljnih zadružnih organizacij 
oziroma temeljnih organizacij kooperantov, delavci temeljnih 
organizacij združenega dela in delavci delovne skupnosti v 
sestavi kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije koo- 
perantov. 

(3) Temeljne organizacije so zastopane v zadružnem svetu 
v sorazmerju s številom članov in delavcev temeljnih zadruž- 
nih organizacij oziroma temeljnih organizacij kooperantov in 
s številom delavcev temeljnih organizacij združenega dela 
oziroma delovne skupnosti, vendar tako, da je več kot polo- 
vica delegatov iz vrst članov. 

102. člen 
Določbe 98. in 99. člena tega zakona se smiselno uporab- 

ljajo tudi za kmetijske zadruge in delovne organizacije koope- 
rantov, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije. 

3. Odločanje v sestavljeni kmetijski zadrugi 

103. člen 
Določbe 100. in 102. člena tega zakona se smiselno uporab- 

ljajo tudi za sestavljene kmetijske zadruge. 

4. Delovne skupnosti 

104. člen 
(1) Delavci, ki opravljajo administrativno strokovna, po- 

možna in tem podobna dela skupnega pomena za temeljne 
zadružne organizacije oziroma za temeljne organizacije koo- 
perantov in za temeljne organizacije združenega dela v kme- 
tijski zadrugi oziroma v delovni organizaciji kooperantov ali 
za kmetijske zadruge in delovne organizacije kooperantov, 
združene v sestavljeno kmetijsko zadrugo, tvorijo eno ali več 
delovnih skupnosti za opravljanje skupnih del. 

(2) V delovni skupnosti iz prejšnjega odstavka se lahko 
opravljajo tudi komercialna in druga dela, če so manjšega 
obsega in ni pogojev, da bi se za njihovo opravljanje organizi- 
rala temeljna organizacija združenega dela. 
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105. člen 
Delovno skupnost tvorijo tudi delavci v kmetijski zadrugi in 

delovni organizaciji kooperantov, ki nimata v svoji sestavi 
temeljnih organizacij, kadar opravljajo dela iz prejšnjega 
člena za kmetijsko zadrugo oziroma delovno organizacijo 
kooperantov, če so dani pogoji iz 3. točke 320. člena oziroma 
323. člena zakona o združenem delu. 

106. člen 
(1) Delovne skupnosti iz 104. člena tega zakona oblikujejo 

delavci temeljnih zadružnih organizacij oziroma temeljnih 
organizacij kooperantov oziroma delavci temeljnih organiza- 
cij združenega dela, potem ko je sklenjen samoupravni spora- 
zum o združevanju dela in sredstev v kmetijsko zadrugo 
oziroma delovno organizacijo kooperantov oziroma sestav- 
ljeno kmetijsko zadrugo. 

(2) Delovno skupnost iz 105. člena tega zakona oblikujejo - 
delavci kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije koo- 
perantov potem ko je sklenjen samoupravni sporazum o zdru- 
ževanju dela in sredstev v kmetijsko zadrugo oziroma delovno 
organizacijo kooperantov. 

107. člen 
(1) Delavci delovne skupnosti uresničujejo s svobodno me- 

njavo dela svoje z zakonom določene pravice v okviru samo- 
upravnega sporazuma o pravicah, obveznostih in odgovorno- 
stih, ki jih imajo nasproti organizaciji iz 104. člena oziroma 
105. člena tega zakona oziroma, ki jih ima ta organizacija 
nasproti delavcem delovne skupnosti. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka sklene z 
delavci delovne skupnosti zadružni svet. 

VI. UGOTAVLJANJE IN RAZPOREJANJE 
CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA 

1. Splošne določbe 

108. člen 
(1) Organizacija združenih kmetov ugotavlja in razporeja 

celotni prihodek po osnovah in merilih svojega samouprav- 
nega sporazuma o združevanju dela in sredstev v skladu s 
predpisi o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter v skladu z določbami tega zakona. 

Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka vsebuje 
glede ugotavljanja in razporejanja celotnega prihodka zlasti: 

- pregled virov in pogojev za pridobivanje prihodka; 
- merila in osnove za določanje cen in drugih pogojev za 

prodajo proizvodov in storitev; 
- medsebojna razmerja pri pridobivanju prihodka; 
- merila in osnove za določanje in izplačevanje akontacij 

za prevzete proizvode od združenih kmetov; 
- način evidence, obračuna in razporejanja celotnega pri- 

hodka; 
- merila in osnove za oblikovanje skladov ter namene in 

načine uporabe sredstev skladov, ki so opredeljeni v tem 
zakonu ter jih oblikujejo člani in delavci v organizaciji združe- 
nih kmetov pri razporejanju dohodka; 

- pogoje za sodelovanje s kmeti, ki nimajo lastnosti zdru- 
ženega kmeta. 

(2) Organizacija združenih kmetov oziroma temeljna orga- 
nizacija združenega dela obračunava poslovanje z združenimi 
kmeti za vsak proizvod posebej. Obračun poslovanja z zdru- 
ženimi kmeti je ločen od obračuna za ostalo poslovanje. Za 
vsakega združenega kmeta je treba napraviti obračun za vsak 
proizvod posebej v skladu s pogodbo iz prvega odstavka 73. 
člena tega zakona. 

109 člen 
Obračun poslovanja z združenimi kmeti po posameznih 

proizvodih zajema: 
- nadomestila materialnih vlaganj organizacije združenih 

kmetov; 
- izplačane akontacije združenim kmetom po določbah 

113. člena tega zakona; 
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- sredstva za oblikovanje skladov rizika po določbah 117. 
člena tega zakona; 

- pokrivanje obveznosti za delovno skupnost oziroma 
sredstva za osebne dohodke delavcev in njihovo skupno 
porabo; 

- sredstva za sklad rezerv po splošnih predpisih o rezer- 
vah; 
- sredstva skupne porabe združenih kmetov; 
- sredstva za razširitev materialne osnove dela organiza- 

cije združenih kmetov; 
- izplačila združenim kmetom nad prejetimi akontacijami 

po določbi drugega odstavka 115. člena tega zakona. 

110. člen 
Obračun za vsak proizvod in posebej za vsakega združe- 

nega kmeta vsebuje: 
- količino in vrednost realizirane pogodbene proizvodnje; 
- izplačane akontacije po 113. členu tega zakona; 
- izplačila na podlagi določil samoupravnega sporazuma 

nad akontacijami. 

111. člen 
Združeni kmetje in delavci pridobivajo dohodek iz celot- 

nega prihodka, ki se ustvari: 
- s prodajo kmetijskih in drugih proizvodov ter z oprav- 

ljanjem kmetijskih in drugih storitev; 
z udeležbo pri skupnem prihodku oziroma skupnem do- 

hpdku, doseženem v sodelovanju združenih kmetov z delavci 
v temeljnih organizacijah v sestavi kmetijske zadruge, z drugo 
kmetijsko zadrugo oziroma z drugo temeljno zadružno orga- 
nizacijo ali z delavci v temeljnih organizacijah v sestavi druge 
organizacije združenega dela kot tudi z individualnimi kmeti; 

- s prejemki iz kompenzacije in z zakonom določenih pre- 
mij ter na drugih z zakonom določenih podlagah. 

2. Razporejanje celotnega prihodka 

112. člen 
Celotni prihodek razporeja organizacija kmetov oziroma 

temeljna organizacija združenega dela, ki posluje s koope- 
ranti (drugi odstavek 8. člena tega zakona), po določbah, ki 
veljajo za temeljne organizacije združenega dela, pri tem pa 
všteva med materialne stroške poslovanja tudi izplačane 
akontacije za proizvode, ki jih je prevzela od združenih kme- 
tov. 

113. člen 
Združenim kmetom se med letom izplačuje akontacije za 

prevzete proizvode v skladu z osnovami in merili, določenimi 
s samoupravnim sporazumom iz 108. člena tega zakona v 
višini, ki jo določi organ upravljanja organizacije združenih 
kmetov oziroma temeljne organizacije združenega dela. 

Akontacije se izplačujejo združenim kmetom ob oddaji pro- 
izvodov oziroma v času, ki je določen v samoupravnem spora- 
zumu. Pri vsakem izplačilu mora dobiti združen kmet pismen 
obračun akontacije. 

3. Dohodek in razporejanje dohodka 

114. člen 
Organizacija, ki vključuje v svoje poslovanje združene 

kmete, ugotovi dohodek tako, da od celotnega dohodka od- 
šteje materialne stroške in amortizacijo po minimalnih z zako- 
nom predpisanih stopnjah. 

115. člen 
(1) Dohodek iz 114. členta tega zakona razporeja organiza- 

cija združenih kmetov za namene, ki so določeni s predpisi o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, 
in na del, ki pripada združenim kmetom nad izplačanimi 
akontacijami po 113. členu tega zakona. 

(2) Del dohodka, ki pripada združenim kmetom po prejš- 
njem odstavku, se določa v sorazmerju s tem, koliko so 
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združeni kmetje s svojim osebnim delom in z združevanjem 
zemljišč ter delovnih oziroma drugih sredstev prispevali k 
dohodku organizacije, ki vključuje v svoje poslovanje zdru- 
žene kmete. 

116. člen 
Združeni kmetje razpolagajo z delom dohodka, ki jim pri- 

pada po prvem odstavku 115. člena tega zakona, v skladu z 
določbami tega zakona in s samoupravnimi splošnimi akti 
organizacije, v kateri se združujejo. 

117. člen 
(1) Združeni kmetje s samoupravnim sporazumom lahko 

določijo, da iz dela dohodka, ki jim pripada nad izplačanimi 
akontacijami po prvem odstavku 115. člena tega zakona, 
oblikujejo sklad rizika. 

(2) Sredstva sklada rizika so namenjena za kritje izpada 
dohodka združenih kmetov zaradi objektivnih dogodkov, 
proti katerim se ni mogoče vnaprej zavarovati in za skupno 
zavarovanje zoper škodo, ki nastopa v kmetijski proizvodnji. 

(3) S samoupravnim sporazumom iz 70. člena tega zakona 
se določi tudi način in obseg zavarovanja zoper škodo, ki 
nastane v združeni kmetijski proizvodnji in je lahko predmet 
zavarovanja. 

4. Pri določevanju akontacij iz 113. člena tega zakona je 
treba upoštevati obveznosti iz prejšnjega odstavka. 

118. člen 
(1) Združeni kmetje lahko s samoupravnim sporazumom o 

združevanju dela in sredstev ali s posebnim samoupravnim 
sporazumom določijo obseg združevanja sredstev za rezerve 
organizacije združenih kmetov zaradi zagotovitve svoje so- 
cialne in materialne varnosti. 

(2) Z zakonom oziroma s samoupravnim sporazumom v 
skladu z zakonom se določijo obveznosti organizacije združe- 
nih kmetov do skladov skupnih rezerv družbenopolitičnih 
skupnosti in višina zajamčenega osebnega dohodka združe- 
nih kmetov. 

119. člen 
S samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo Zadružna 

zveza Slovenije in zavarovalne skupnosti v SR Sloveniji, se 
določijo osnove in merila in pogoji za izvajanje skupnega 
zavarovanja zoper škodo, ki nastaja v kmetijski proizvodnji. 

(2) V skupno zavarovanje se pod enakimi pogoji kot veljajo 
za združene kmete po prejšnjem odstavku, vključujejo tudi 
kmetje, ki niso združeni kmetje po določbah tega zakona, če 
vplačajo ustrezen prispevek v sklad rizika iz 117. člena tega 
zakona. 

120. člen 
(1) Združeni kmetje lahko s samoupravnim sporazumom o 

združevanju dela in sredstev določijo, da iz dela dohodka, ki 
jim pripada po 115. členu tega zakona, oblikujejo sklad 
skupne porabe. 

(2) Sredstva sklada skupne porabe združenih kmetov se 
uporabljajo za zadovoljevanje njihovih skupnih potreb, kot so 
strokovno izobraževanje, rekreacija, kulturne potrebe, reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj, sofinanciranje skupnih infra- 
strukturnih objektov na vasi in za druge namene v skladu s 
samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka. 

121. člen 
(1) Delavci delovne skupnosti iz 104. in iz 105. člena tega 

zakona pridobivajo dohodek iz celotnega prihodka, ki ga 
ustvari delovna skupnost s svobodno menjavo dela s člani in 
delavci v organizacijah, za katere opravljajo posle skupnega 
pomena. 

(2) Merila in osnove za pridobivanje celotnega prihodka iz 
prejšnjega odstavka določa samoupravni sporazum med de- 
lavci delovne skupnosti in člani ter delavci organizacij, za 
katera opravlja delovna skupnost posle skupnega pomena. 
Pri določanju meril in osnov je treba upoštevati vrsto in obseg 
nalog, kvaliteto dela in prispevek delavcev delovne skupnosti 
k skupnemu uspehu organizacije. 

4. Čisti dohodek in skladi 

122. člen 
(1) Združeni kmetje in delavci razporejajo čisti dohodek na: 
- sredstva za osebne dohodke delavcev in njihovo skupno 

porabo; 
- sredstva za rezervo in 
- sredstva za razširitev materialne osnove dela temeljne 

organizacije. 
(2) Čisti dohodek razporejajo združeni kmetje in delavci po 

določbah samoupravnega sporazuma iz 108. člena tega za- 
kona. 

5. Ugotavljanje in razporejanje celotnega 
prihodka in dohodka glede na raznovrstnost 
ter obseg združenega dela, zemljišč, delovnih 
in drugih sredstev 

123. člen 
Če združuje organizacija združenih kmetov oziroma te- 

meljna organizacija združenega dela z združenimi kmeti le 
delo svojih delavcev, se ugotavlja in razporeja celotni priho- 
dek in dohodek med organizacijo združenih kmetov in zdru- 
ženimi kmeti po določbah 108. do 122. člena tega zakona. 

124. člen 
Če združuje organizacija združenih kmetov oziroma te- 

meljna organizacija združenega dela po 86. členu tega za- 
kona delo delavcev v združenem delu in zemljišča ali delovna 
in druga sredstva v družbeni lastnini z združenim kmetom ali s 
skupnostjo iz 50. člena tega zakona, je vrednost prodanih 
proizvodov iz tako organizirane skupne proizvodnje skupni 
prihodek, ki se razporeja med organizacijo združenih kmetov 
in združene kmete oziroma skupnost glede na njihov dejanski 
prispevek k ustvarjenemu skupnemu prihodku. Pogodbeniki v 
skupni proizvodnji določijo v medsebojni pogodbi tudi merila 
o razporejanju skupnega prihodka v skladu z njihovim pri- 
spevkom k skupni proizvodnji. 

125. člen 
Kmetje, združeni v skupnost iz 50. člena tega zakona, pred- 

stavljajo pri razporejanju skupnega prihodka celoto, skupna 
proizvodnja pa se obravnava kot posebno obračunsko mesto. 

126. člen 
Proizvodnja, organizirana na način iz 124. člena tega za- 

kona, se v organizaciji združenih kmetov interno obravnava 
kot posebno obračunsko mesto. 

127. člen 
(1) V primerih iz 124. člena tega zakona organizacija zdru- 

ženih kmetov oziroma temeljna organizacija združenega dela 
izloči pri začasni in dokončni razporeditvi dohodka za razširi- 
tev materialne osnove dela tudi tisti del dohodka, ki pripada 
kmetom in organizaciji kot nadomestilo za uporabo delovnih 
sredstev in zemljišč, ki so združena v skupno proizvodnjo. 

(2) Osnove in merila za določitev dela dohodka za namene 
iz prejšnjega odstavka določijo združeni kmetje in delavci s 
pogodbo iz 86. člena tega zakona. 

VII. ZDRUŽEVANJE DENARNIH SREDSTEV 
ZDRUŽENIH IN DRUGIH KMETOV ZA 
DOLOČENA SKUPNE NAMENE 

128. člen 
Združeni in drugi kmetje lahko združujejo svoja denarna 

sredstva v organizacijah združenih kmetov za naložbe v 
skupne objekte za proizvodnjo, predelavo in prodajo kmetij- 
skih proizvodov zaradi zagotovitve večje produktivnosti, večje 
stabilnosti proizvodnje in doseganja večjega dohodka. 
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129. člen 
Organizacije združenih kmetov lahko združujejo sredstva iz 

prejšnjega člena z organizacijami združenega dela s področja 
proizvodnje, predelave ali prometa kmetijskih proizvodov, 
proizvodnje in prometa z reprodukcijskim materialom in 
opremo za kmetijstvo za namene iz prejšnjega člena pod 
pogojem, da so take organizacije združenega dela plansko, 
poslovno oziroma dohodkovno povezane. 

130. člen 
(1) Sredstva po 128. členu tega zakona se lahko združujejo 

z vpisom obveznic po predpisih o vrednostnih papirjih ali s 
sklenitvijo posebnih pogodb v okviru samoupravnega spora- 
zuma o združevanju teh sredstev, ki ga sklene zadružni svet 
organizacije združenih kmetov z organizacijo združenega 
dela iz prejšnjega člena. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka vsebuje 
zlasti: 

- namen uporabe združenih sredstev, 
- način združevanja sredstev, 
- obseg in način jamstva, ki se daje vpisnikom združenih 

sredstev, 
- način in roke vračila združenih sredstev, 
- pravice in materialne ugodnosti/ki se zagotavljajo zdru- 

ženim in drugim kmetom, ki so združili sredstva po prejšnjem 
odstavku. 

131. člen 
(1) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega člena se 

združenim in drugim kmetom, ki so združili sredstva, zagotovi 
pravica do vračila združenih sredstev z dogovorjenimi 
obrestmi. 

(2) S samoupravnim sporazumom se opredelijo tudi druge 
ugodnosti, zlasti pravice sodelovanja pri uporabi skupno 
zgrajenih objektov. 

132. člen 
Organizacija združenih kmetov mora ločeno voditi sred- 

stva, združena za namene iz 128. člena tega zakona. Organi- 
zacija združenih kmetov lahko poveri administrativno te- 
hnična opravila v zvezi z združevanjem in vračanjem sredstev 
svoji hranilnokreditni službi ali interni banki. 

133. člen 
Za vračilo združenih sredstev in obresti od teh sredstev 

odgovarja organizacija združenih kmetov. 

VIII. SODELOVANJE INDIVIDUALNIH KMETOV 
Z ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENIH KMETOV IN 
DRUGIMI ORGANIZACIJAMI ZDRUŽENEGA 
DELA 

134. člen 
(1) Pravico do sodelovanja z organizacijami združenih 

kmetov in drugimi organizacijami združenega dela imajo tudi 
individualni kmetje, ki nimajo lastnosti združenega kmeta. 

(2) Kot individualni kmetje se štejejo kmetje, ki sodelujejo z 
organizacijami iz prejšnjega odstavka začasno in brez skup- 
nega rizika, sklenejo pa o tem z organizacijo pismeno po- 
godbo. 

135. člen 
Medsebojna razmerja, pravice, obveznosti in odgovornosti 

med individualnimi kmeti in organizacijami iz prejšnjega 
člena ureja pogodba, ki jo skleneta kmet in organizacija v 
skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju, dela in 
sredstev, statutom oziroma drugim samoupravnim splošnim 
aktom. k 

136. člen 
Individualni kmetje imajo pravico, da dajejo organizaciji, s 

katero sodelujejo, predloge za urejanje medsebojnega sode- 
lovanja, organizacija pa mora te predloge obravnavati in o 

svojih stališčih obveščati kmete. Kmetje imajo pravico, da so 
obveščeni o rezultatih skupnega poslovanja. 

IX. OBVEZNOSTI KMETA OD DOHODKA IZ 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI 

137. člen 
Združeni kmetje plačujejo davke iz osebnega dohodka od 

kmetijske dejavnosti in prispevke za skupno porabo v skladu s 
posebnimi predpisi v načelu v odvisnosti od dejansko doseže- 
nega dohodka. 

X. PRENEHANJE KMETIJSKE ZADRUGE IN 
DRUGIH OBLIK ZDRUŽEVANJA KMETOV 

138. člen 
Predpisi o prenehanju temeljnih organizacij združenega 

dela se ustrezno uporabljajo za prenehanje organizacij zdru- 
ženih kmetov, predpisi o prenehanju delovnih organizacij 
oziroma sestavljenih organizacij združenega dela pa za pre- 
nehanje kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije 
kooperantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije, 
oziroma za prenehanje sestavljene kmetijske zadruge. 

139. člen 
(1) Skupnost iz 50. in 56. člena tega zakona preneha s 

sklepom njenih članov. Sklep je sprejet, če glasujeta zanj 
najmanj dve tretjini njenih članov. 

(2) Skupnost preneha tudi, če izstopijo njeni člani ali če 
sicer preneha njihovo članstvo, tako da ostane samo en člen. 

XI. VPISI V SODNI REGISTER 

140. člen 
Predpisi o vpisu organizacije združenega dela v sodni regi- 

ster se smiselno uporabljajo za kmetijske zadruge in druge 
oblike združevanja kmetov, ki so družbene pravne osebe. 

XII. NADZORSTVO 

141. člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, družbenih 

dogovorov, samoupravnih sporazumov in drugih samouprav- 
nih splošnih aktov, sklenjenih oziroma sprejetih na podlagi 
tega zakona, opravljajo občinski upravni organi, ki so pri- 
stojni za kmetijsko inšpekcijo. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

142. člen 
Obstoječe kmetijske zadruge in druge oblike združevanja 

kmetov, ki so družbene pravne osebe, morajo prilagotditi 
svojo organizacijo in uskladiti svoje samoupravne splošnea 
akte s tem zakonom v rokih, ki jih določijo s programi za 
izvajanje določb tega zakona, najpozneje pa v enem letu od 
dneva, ko začne veljati ta zakon. 

143. člen 
Zadružna zveza SR Slovenije mora prilagoditi svojo organi- 

zacijo in uskladiti svoje samoupravne splošne akte s tem 
zakonom najpozneje v enem letu od dneva, ko začne veljati ta 
zakon. V tem roku predlaga tudi izbris iz sodnega registra in 
vpis v register splošnih združenj pri Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

144. člen 
Postopek organiziranja kmetijske zadruge ali druge oblike 

združevanja kmetov ali postopek za njene statusne spre- 
membe, ki je bil v teku na dan uveljavitve tega zakona, se 
dokonča po tem zakonu. 
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145. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o 

združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 22-309/72); z istim 
dnem se prvi odstavek 28. člena zakona o gozdovih (Uradni 

list SRS, št. 16-135/74) spremeni tako, da se v njem črtata 
besedi »in dolžnost«. 

146. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Po široki javni razpravi o predlogu za izdajo zakona o 
združevanju kmetov so obravnavali osnutek zakona Zakono- 
dajno-pravna komisija in druga delovna telesa Skupščine 
SRS. Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela osnutek 
zakona na svoji 8. seji dne 30. 10. 1978, Družbenopolitični 
zbor je pa sprejel stališča k osnutku 27. 10. 1978. Pripombe in 
predloge je dala tudi Zadružna zveza SRS. 

II. 
Predlagatelj je v glavnem upošteval stališča, mnenja, pri- 

pombe in predloge, ki so bili dani k zakonskemu osnutku. 
1. Tako je bil črtan variantno določeni 14.a člen, po kate- 

rem bi imeli v organizacijah združenih kmetov vlogo, ki jo ima 
sicer v organizacijah združenega dela (OZD) sindikat, organi- 
zacije SZDL v krajevnih skupnostih. Ne glede na stališče, 
zavzeto na kongresu sindikatov Slovenije, da so združeni 
kmetje lahko člani sindikata, je položaj SZDL že z ustavo 
opredeljen (zlasti v X. oddelku temeljnih načel ustave SRS) in 
ni potrebe, da bi ga zakon še posebej določal. 

Iz teh razlogov je bila na pobudo Družbenopolitičnega 
zbora v 1. odst. 120. člena osnutka oz. sedaj v 118. členu 
zakonskega predloga črtana določba, da sodeluje pri sklepa- 
nju družbenega dogovora oz. sedaj samoupravnega spora- 
zuma o pogojih za zajamčeni osebni dohodek združenih 
kmetov, tudi Republiška konferenca SZDL. Ta organizacija 
naj tudi ne bi sodelovala pri sklepanju samoupravnega spora- 
zuma o osnovah, merilih in pogojih za izvajanje skupnega 
zavarovanja zoper škodo, ki nastaja v kmetijski proizvodnji, 
kot je bilo določeno v 2. odstavku istega člena osnutka. Po 
predlogu zakona naj bi bili v drugem primeru udeleženci 
samoupravnega sporazuma zavarovalne skupnosti v SR Slo- 
veniji in Zadružna zveza Slovenije, vsebina določbe o zajam- 
čenem osebnem dohodku združenih kmetov pa bi se spreme- 
nila tako, da bi si združeni kmetje v posamezni organizaciji 
sporazumeli o obsegu sredstev za te namene, poseben zakon 
pa bi določil obveznosti združenih kmetov do skladov skup- 
nih rezerv in višino zajamčenega osebnega dohodka, ki bi 
združenim kmetom pripadal. 

2. Deljeno je bilo mnenje glede variantno postavljenega 35. 
člena osnutka. Po mnenju zakonodajno-pravne komisije naj 
bi bila v zakonu določba, da se s posebnim družbenim dogo- 
vorom natančneje razčlenijo merila za organiziranje temeljnih 
zadružnih organizacij (TZO), po stališču odbora za družbe- 
noekonomske odnose Zbora občin pa taka določba ne bi bila 
potrebna. Odbor za družbenoekonomske odnose družbeno- 
političnega zbora je prav tako menil, da določba ni nujno 
potrebna, vendar pa naj bi zaradi jasnosti ostala. 

Predlagatelj se je odločil, da se določba črta, predvsem tudi 
iz razloga, ker je organiziranje TZO povsem prostovoljno in 
zaradi tega točnejša opredelitev teh pogojev nima praktič- 
nega pomena. 

3. Upoštevan je bil predlog odbora za agrarno politiko in 
Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega 
dela, da se pogodbene skupnosti, ki jih ustanovijo kmetje, ki 
nimajo lastnosti združenega kmeta, vpišejo v občinski regi- 
ster (56. člen osnutka in predloga) in da se izboljša formual- 
cija 57. člena osnutka o oblikovanju zadružnih oziroma delov- 
nih enot v sestavi organizacije združenih kmetov. 

4 Osvojeno je bilo splošno mnenje, da za določitev vse- 
bine imenika članov organizacije združenih I*™>tov m po- 
trebno samoupravno sporazumevanje, kot je bilo predvideno 
v varianti k 80. členu osnutka. Po 3. odst. 79. člena predloga 
zakona naj bi Zavod SR Slovenije za statistiko na predlog 
Zadružne zveze Slovenije določil, katere podatke mora vsebo 
vati ta imenik. 

5. Po mnenju Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj Zbora občin in Zadružne zveze SRS je preveč toga 

določba 3. odst. 87. člena osnutka, da namreč pogodba med 
organizacijo združenih kmetov ali drugo OZD in proizvodno 
skupnostjo ali združenim kmetom o združevanju dela in sred- 
stev zaradi skupnih naložb ne more biti sklenjena za krajšo 
dobo kot je predvidena doba uporabnosti skupnih objektov in 
naprav. 

Predlagatelj se s tem mnenjem strinja in predlaga v 3. odst. 
86. člena, da taka pogodba ne more biti sklenjena za krajšo 
dobo kot je doba, za katero so dani krediti za gradnjo skupnih 
objektov, vendar ne za manj kot za 10 let. 

6. Predlogi in pripombe delno vsebinskega delno redakcij- 
skega značaja, ki jih je predlagatelj upošteval, zadevajo še 
naslednja vprašanja: 

Samoupravnega sporazuma o trajnejšem sodelovanju mec 
kooperanti in OZD ni treba predlagati za kmetijstvo pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu (4. odst. 85. člena 
osnutka). To mnenje Zakonodajno-pravne komisije deli sicei 
tudi Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbore 
občin, vendar le, če bi se sporazum pošiljal samo zarad 
evidence. Odbor pa predlaga, da se naj sporazum pošilji 
upravnemu organu zaradi nadzorstva nad uresničevanjen 
določb tega sporazuma. Predlagatelj meni, da tudi to ni po 
trebno, ker izvaja po 141. členu predloga občinski upravn 
organ, pristojen za kmetijsko inšpekcijo, nadzor ne le nai 
uresničevanjem zakona temveč tudi nad izvajanjem družbe 
nih dogovorov, samoupravnih sporazumov in drugih samou 
pravnih splošnih aktov, sklenjenih oz. sprejetih na podlag 
tega zakona. Pri tem je glede na pripombo, če je taka določbi 
v skladu s pravnim sistemom, treba opozoriti na 274. člei 
ustave SRS, po katerem sodijo sodišča tudi po samoupravniI 
splošnih aktih in na zakon o inšpekcijah (Uradni list SRS št 
13/74), po katerem spada v pristojnost inšpekcije tudi nadzo 
nad izvajanjem družbenih dogovorov in samoupravnih spora 
zumov. 

V zvezi z odločanjem v organizacijah združenih kmetov j< 
sprejel predlagatelj splošno mnenje skupščinskih teles, daj 
za sestav skupnega organa merodajno število članov 02 
delavcev (3. odst. 94. in 101. člena predloga), da se delovn 
skupnost pod določenimi pogoji organizira v enoviti kmetijsl 
zadrugi oz. v enoviti delovni organizaciji kooperantov, ne p 
tudi v TZO oz. TOK (105. člen predloga) in se pridružil prec 
logu Zadružne zveze SRS ter sugestiji Odbora za družbenoe 
konomske odnose in razvoj Zbora občin in Družbenopolitič 
nega zbora, naj se organ upravljanja organizacije združeni 
kmetov in kmetijske zadruge ter delovne organizacije koopt 
rantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije, imenuj 
zadružni svet in ne občni zbor oz. zbor delegatov. 

V predlog ni bila prevzeta določba (3. odst. 99. člen 
osnutka) o disciplinski odgovornosti individualnega poslove 
dnega organa, ki je član organizacije združenih kmetov; di 
ločba 134. člena osnutka o subsidiarnem jamstvu SR Slovt 
r\ije za vračilo denarnih sredstev za določene skupne nameni 
upoštevane so bile pa tudi nekatere druge pripombe, me 
drugim tudi, da začne zakon zaradi svoje zahtevnosti velja 
šele 30. dan po objavi. 

III. 
Predlagatelj pa ni mogel upoštevati naslednjih stališ 

mnenj, pripomb oz. predlogov: 

1. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zboi 
občin je postavil vprašanje skladnosti določbe 27. oz■ v prec 
logu 28. člena z določbo 24. člena, in izrazil pri tem dvom i 
imajo člani in delavci res samo pravico m ne tudi doUnost.c 
organizirajo del zadruge kot TZO, če so seveda predpisa 
pogoji podani. Odbor se je pri tem skliceval na pripombe, 
jih je dal že k predlogu za izdajo zakona. 

Predlagatelj predvsem meni, da vključuje popolna prosi 
voljnost združevanja kmetov tudi organiziranje TZO oz. 
in odločanje o statusnih spremembah, kar izhaja iz 1. od: 

poročevalec 
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279., 292., 293. in drugih določb zakona o združenem delu in 
kar je predlagatelj obširneje pojasnil v obrazložitvi osnutka 
zakona. 

Sicer pa veljajo tudi za konstituiranje kmetijske zadruge 
analogne določbe kot za konstituiranje delovne organizacije v 
ustanavljanju, med drugim predvsem ocenitev, če so podani 
oogoji za organiziranje temeljnih organizacij. Ta ocenitev 
glede na 28. člen za člane in delavce še ne pomeni, da morajo 
organizirati TZO, čeprav pogoji obstoje, pomeni pa, da mo- 
■ajo delavci organizirati TOZD, če so pogoji podani. Če pa se 
iet zadruge organizira kot TOZD, se drugi del nujno spremeni 
/ TZO. 

Menimo torej, da med 24. in 28. členom ni protislovja. 
2. Isti odbor postavlja vprašanje skladnosti med 2. odst. 40. 

oz. v predlogu 37. in 2. odst. 37. oz. v predlogu 40. člena. Po 
orvi določbi je samoupravni sporazum o združevanju v TZO 
sprejet, če je glasovala zanj večina članov in večina delavcev, 
io drugi določbi pa sprejemajo sklep o izločitvi TZO iz kmetij- 
ske zadruge z večino glasov člani in delavci, pri čemer je 
iklep sprejet, če je zanj glasovala večina članov. 

V drugem primeru gre za spremembo statuta, za kar je 
potrebno po 2. odst. 78. člena ustave SRS soglasje kmetov, 
orej nujno večina vseh članov TZO, ki se izloča. Če bi se 
.godilo, da bi bilo v takih TZO npr. 50 delavcev in 300 članov, 
j/ bil sklep o izločitvi sprejet, če bi glasovalo za izločitev 
lajmanj 176 oseb, od tega pa najmanj 151 članov. 

Samoupravni sporazum o združevanju v TZO pa je tudi 
emeljni samoupravni splošni akt za delavce, zato je v skladu s 
;plošnimi predpisi v OZD sprejet, če glasuje zanj tudi večina 
te lavcev. 

3. Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitič- 
nega zbora je menil, da bi bilo treba točneje opredeliti razliko 
ned članom in kooperantom, da je funkcija zadruge široko 
iefinirana, premalo pa so razčlenjeni odnosi v TOK in da 
lobena od oblik združevanja kmetov nima prednosti pred 
Irugo. 

Z razliko od osnutka je sedaj v predlogu zakona (2. odst. 8. 
■lena) določeno, da je kooperant kmet, ki na kvalificiran 
lačin, določen za člana organizacije združenih kmetov, proiz- 
odno sodeluje ne samo z OZD, ki ni organizacija združenih 
metov, kot je določal osnutek, temveč tudi s KZ, TZO ali TOK 
1 n' "rf3" te or9anizacije. Pojem kooperanta je torej po pred- ogu širši in bolj usklajen z zakonom o združenem delu. 

Glede razlike v statusu je treba opozoriti zlasti na 11., 90. in 
■4. člen predloga, po katerem odločajo člani skupaj z delavci 
iraviloma o vseh vprašanjih svoje organizacije, kooperanti pa 
delavci organizacije, s katero sodelujejo, le o zadevah svo- 

-ga sodelovanja z organizacijo. Poleg tega je jamstvo po 81. 
lenu obvezno le za člane, ne pa za kooperante. 
Menimo, da je s temi določbami razlika med eno in drugo 

rsto združenega kmeta dovolj opredeljena. 
Niti v osnutku niti v predlogu nima nikaka oblika združeva- 

ja kmetov prednosti pred drugo. Da je več določb namenje- 
ih zadrugi oz. TZO kot pa TOK in drugim oblikam, je razlog le 
tem, da so najprej obravnavane zadruge oz. TZO. Sicer pa se 
o 4. odst. 42. člena predloga vse določbe o TZO smiselno 
porabljajo tudi za TOK. Razlika med TZO in TOK, da je 
amreč TZO lahko le v sestavi zadruge, TOK pa v sestavi 
elovne organizacije, ki ni zadruga, je navedena tudi v pred- 
igu zakona. 
Vendar se predlagatelj strinja, da bi bilo treba eno in drugo 

bliko le bolj opredeliti. Zaradi tega predloga v novem 1. 
dstavku 16. člena, kar velja po 2. odst. 27. člena tudi za TZO, 
a se v zakonu postavi načelo, po katerem se združujejo 
metje v zadrugi in TZO zaradi zadovoljevanja celotnih svojih 
ospodarskih, socialnih in kulturnih potreb, lahko pa tudi 
iradi samo določene kmetijske proizvodnje. Nasprotno pa 
aj bi zakon določil (3. odstavek 42. člena predloga), da so 
OK praviloma specializirane organizacije, možno je pa tudi 
lpr. TOK v sestavi kmetijskega kombinata), da ima TOK isto 

univerzalno funkcijo po teritorialnem načrtu. 
Nadalje naj bi se v zakonu izrecno navedlo (2. odstavek 6. 

'ena predloga), da so člani KZ ali TZO obenem tudi lahko 
'ani ali kooperanti TOK ali DOK. Kdor redi piščance in je zato 
'an specializirane TOK, je zaradi združevanja ostalega svo- 
ga gospodarstva lahko tudi član KZ aH TZO. 
Predlagatelj meni, da bi bilo potrebno, če obstojita na istem 

bmočju TOK in druga organizacija združenih kmetov, koor- 
■nirati delo in poslovanje obeh organizacij. Zaradi tega meni 
'ovi 43. člen), da bi se s samoupravnim sporazumom med 

obema organizacijama usklajevali plani o pospeševanju kme- 
tijstva oz. če gre za gozdarsko TOK, tudi gozdarstva, da bi se 
oblikovale skupne pospeševalne, hranilno-kreditne in more- 
bitne druge službe, da bi se za skupno dogovorjene namene 
uporabil del dohodka obeh organizacij, da bi obe organizaciji 
skrbeli za socialno in materialno varnost združenih kmetov in 
sprejemali skupni programi izobraževanja. 

4. Odbor meni, da manjka pri opredelitvi pojma združeni 
kmet (72. člen osnutka oz. 71. člen predloga) dohodkovni 
kriterij. Opozarjamo, da je ta kriterij razčlenjen takoj v nasled- 
njem členu. 

5. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora 
občin meni, da bi moral samoupravni sporazum (108. člen) 
vsebovati tudi osnove in merila za raporejanje in delitev dela 
čistega dohodka, ki pripada združenim kmetom, in pa, da bi 
se čisti dohodek razporejal tudi na del, ki pripada združenim 
kmetom po 284. členu ZZD (122. člen). 

Mnenje ni utemeljeno. 
Združeni kmetje niso udeleženi na čistem dohodku, temveč 

le na dohodku v skladu s 117. členom osnutka oziroma 115. 
členom predloga. Po tej določbi je združeni kmet v celoti 
poplačan že iz dohodka, kar je tudi v skladu z določbami 
zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter z uredbo o kontnem planu. Pri tem pa je treba 
opozoriti, da gre ob zaključnem računu za sočasno delitev 
tako dohodka kot čistega dohodka, pri čemer je tudi delitev 
dohodka, ki pripada kmetom, odvisna od razmerij v delitvi 
čistega dohodka. 

6. Isti odbor meni, da je vprašljivo, če pomenijo akontacije 
za prevzete proizvode združenim kmetom materialne stroške 
organizacije združenih kmetov (člen 114.). , 

Po 65. členu zakona o ugotavljanju in razporejanju celot- 
nega prihodka in dohodka so to materialni stroški organiza- 
cije. 

7. Ta organ nadalje meni, da bi se moral rizični sklad 
oblikovati s samoupravnim sporazumom v smislu prevzema- 
nja rizika v odnosih skupnega ustvarjanja dohodka (čl. 118. in 
119. osnutka oziroma 117. predloga). 

Sklad rizika je namenjen izključno pokrivanju izpada do- 
hodka združenih kmetov in ne za pokritje zgube organizacije. 
Sredstva rizičnega sklada so sredstva združenih kmetov in 
nimajo značaja družbenih sredstev. 

8. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj je tudi 
mnenja, da sodi določba 1. odstavka 120. člena (v predlogu 
118. člen) v zakonu o zajamčenem osebnem dohodku. 

Predlagatelj smatra, da mora zakon o združevanju kmetov 
kompleksno urejati družbenoekonomski položaj kmetov in da 
je vprašanje zajamčenega osebnega dohodka za kmete, ki so 
si pridobili z združevanjem dela in sredstev pravice kot de- 
lavci v združenem delu, tako pomembno, da ga mora urejati ta 
zakon. 

9. Isti odbor dvomi, če spada določba 138. oziroma po 
predlogu 137. člena o obdavčenju združenih kmetov v ta 
zakon, ča pa naj se to vprašanje ureja s tem zakonom, naj se 
določi, da so ti kmetje zavezanci za plačilo prispevkov in 
davkov v skladu z zakonom. 

Predlagatelj ponovno poudarja kompleksni značaj zakona, 
poleg tega pa meni, da predlog odbora ne rešuje vsebine 
vprašanja. 

10. Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj Zbora združenega dela sta menila, da je treba 
1. člen razširiti z 2. tč. 1. odstavka 7. člena (v predlogu 8. 
člena), po kateri pridobi lastnost združenega kmeta, kdor 
trajneje združi za potrebe skupne proizvodnje svoje delo, če 
je član kmečkega gospodarstva ter živi in dela na njem, ta 
člen pa je povezan še s 3. odstavkom 72. člena (po predlogu 
71. člena). 

Menimo, da pripomba ni utemeljena. 
V 1. členu so navedeni subjekti združevanja, 7. oz. 8. člena 

določa pogoje za pridobitev lastnosti združenega kmeta 
(člana in kooperanta), v 3. odstavku 72. oziroma 71. člena pa 
je navedena izjema od pravila, da se komulativno združujejo 
delo in delovna sredstva. Član kmečkega gospodarstva, ki živi 
in dela na njem in podpiše samoupravni sporazum, pridobi 
namreč lastnost združenega kmeta, čeprav združuje le svoje 
delo. Vsaka od teh določb mora obstojati zase, strnitev vseh v 
1. člen bi povzročila nejasnost. 

11. Oba odbora sta na pobudo Zadružne zveze še predla- 
gala, da bi se 74. člen dopolnil z določbo, da morajo OZD, ki 
na območju organizacije združenih kmetov s posameznimi 

2 poročevalec 



kmeti tudi proizvodno sodelujejo, posredovati tej organizaciji 
združenih kmetov podatke zaradi medsebojnega sporazume- 
vanja o pospeševanju načrtovane proizvodnje in urejanja od- 
nosov pri kreditiranju, izobraževanju ter reševanju socialnih 
vprašanj združenih kmetov. 

Predlagatelj meni, da bi se morali taki odnosi urejati s 
samoupravnim sporazumevanjem in predlaga še posebej tako 
sporazumevanje med TOK in KZ oziroma TZU (gi. III. 3. tč. 
obrazložitve). Sicer pa normira medsebojna razmerja teh or- 
ganizacij tudi zakon o blagovnem prometu (Uradni list SRS št. 
21/77) v členih 37 do 41. 

■ 12. Zakonodajno-pravna komisija je bila mnenja, da va- 
riantno predvideva določba (2. odst. 137. člena) o tem, da 
imajo individualni kmetje, če jih je vsaj 5, svojega delegata v 
organu upravljanja organizacije združenih kmetov, ostane v 
zakonu. 

Predlagatelj meni, da to ni potrebno, saj je sodelovanje teh 
kmetov le začasno in brez skupnega rizika. 

IV. 
Poleg že pod I. in pod II. navedenih rešitev, ki odstopajo od 

zakonskega osnutka, vsebuje predlog še naslednje spre- 
membe osnutka: 

1. Zaradi večje razumljivosti in poenostavitve je v 1. členu 
izpuščeno besedilo »in delajo s sredstvi, na katerih ima kdo 
lastninsko pravico«. 

2. SPremenjena je preambula k 2. členu. Novo besedilo 
določa, da si kmetje z združevanjem dela, zemljišč, delovnih 
oz. drugih sredstev ustvarjajo materialno podlago za svoj 
ekonomski položaj, ki je v osnovi enak položaju delavcev, da 
si ustvarjajo pogoje za zagotovitev socialne varnosti in pogoje 
za uveljavitev svojega položaja v celoti socialističnih družbe- 
noekonomskih odnosov. - Nov tekst ustrezneje določa cilj 
združevanja. 

Delno so spremenjene tudi alinee 1. odstavka 2. člena, zlasti 
je bolj poudarjeno programiranje in planiranje. 

3. Dosedanji 113. člen je delno prestiliziran prenešen iz 
poglavja o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka kot 3. člen med splošne določbe, kamor gotovo bolj 
spada. Na ta način je bolj poudarjeno plansko povezovanje 
organizacije združenih kmetov in vanjo vključenih gospodar- 
stev ter povezovanje teh planov z razvojnimi usmeritvami v 
planih krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

4. Dosedanji 3. člen postane 7. člen, se pa tudi delno 
spremeni. 

Novo besedilo se glasi: 
»Kmetje, organizirani v organizacijah iz prejšnjega člena 

pridelujejo kmetijske pridelke v različnih oblikah medseboj- 
nega sodelovanja in jih skupno vnovčujejo. Na organiziran 
način se oskrbujejo z reprodukcijskim in investicijskim mate- 
rialom ter če to zahtevajo lokalne potrebe s potrošnim bla- 
gom, organizirajo pa lahko tudi hranilno-kreditno službo. 

Združeni kmetje opravljajo lahko tudi druge gospodarske 
dejavnosti, ki neposredno dopolnjujejo dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena in služijo potrebam vasi, kot so kmečki 
turizem, domača obrt, predelava kmetijskih pridelkov; oprav- 
ljajo pa lahko tudi druge dejavnosti, ki kakorkoli pripomorejo 
k povečanju dohodka združenih kmetov, če izpolnjujejo zanje 
predpisane pogoje.« 

Na ta način so precizneje navedene dejavnosti organizacije 
združenih kmetov. 

5. V 8. oz. v predlogu 9. člena, ki določa, kdo od združenih 
kmetov ima pravico do polnega pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, je dodano, da dosega tak kmet predpisani 
najmanjši dohodek lahko tudi »iz drugih virov«. Pri tem je 
mišljeno, da se tak kmet lahko pri eni izmed OZD tudi zaposli 
z manj kot polovico rednega delovnega časa, tako, da tudi 
manjši kmetje, ki z združevanjem dela in sredstev zaradi 
skupne proizvodnje ne bi dosegali zadostnega dohodka, ne bi 
bili izločeni od tega zavarovanja. 

6. Dosedanji 15. člen, ki določa status kmetijske zadruge, 
je uvrščen kot 26. člen na koncu razdelka, tako, da je najprej 
obdelan postopek ustanovitve in konstituiranja, nato pa dolo- 
čen še status KZ. Nova razvrstitev je bolj logična. Črtan je 
dosedanji 2. odstavek 17. člena o tem, da združujejo v KZ 
člani svoje delo in sredstva, ki je glede na splošne določbe 
nepotreben. 

7. Spremenjen je dosedanji 34. oz. novi 35. člen, ki ureja 
statusne spremembe v TZO in KZ v tem smislu, da so le za 

TOZD navedeni primeri, kdaj imajo delavci pravico in dolž- 
nost, da opravijo ustrezne spremembe. Za TZO in KZ primeri 
niso navedeni. Sprememba besedila je potrebna zaradi dosle- 
dnega uveljavljanja načela prostovoljnosti pri organiziranju 
TZO in TOK. 

8. Glede na deljena mnenja v skupščinskih telesih je pred- 
lagatelj ponovno preučil vprašanje gozdarskih TOK in pred- 
laga v novem 44. členu, da se v skladu z načeli prostovoljnega 
združevanja kmetov uvede ta princip tudi v TOK v sestavi 
gozdnogospodarskih organizacij. 

Ker pa je gospodarjenje z družbenimi in zasebnimi gozdovi 
po 80. členu ustave SRS obvezno skupno, združenim kmetom 
- lastnikom gozdov pa zajamčeno sodelovanje pri skupnem 
gospodarjenju in v okviru tega odločanja o gospodarjenju z 
njihovimi gozdovi, je treba na eni strani zagotoviti skupno 
gospodarjenje, na drugi strani pa zavarovati, tudi sodno, 
pravico do odločanja. Ni pa, po mnenju predlagatelja, nikogar 
mogoče prisiliti v članstvo ali v kooperacijo. 

Zaradi tega predlaga predlagatelj v novem 44. členu nasled- 
nje: 

- tudi na področju gozdarstva naj bodo merodajni za zdru- 
ževanje predvsem gospodarski interesi; 

- pravica do članstva v TOK uživa sodno varstvo (3. odst. 
77. in 3. odst. 78. člena predloga); 

- če nekdo te svoje pravice ne izkoristi, je kljub temu vezan 
na sklepe TOK, sprejete v skladu z zakonom o gozdovih; 

- kmet, ki noče biti član ali kooperant oziroma nima za to 
interesa, ima pravico, da daje kljub temu predloge za urejanje 
odnosov na področju gozdarstva, ki jih mora TOK obravnavati 
in o svojih stališčih kmeta obveščati, poleg tega pa mora TOK 
svoje sklepe na ustrezen način objavljati in dati kmetom 
možnost, da se o njih izjavijo. 

Menimo, da je taka ureditev v skladu z ustavo, da je treba 
torej garantirati pravico do soodločanja, ne pa jo vsiliti (to tudi 
ni mogoče), da pa je treba prav tako zagotoviti skupno gospo- 
darjenje. 

Opozarjamo tudi na že navedeno samoupravno sporazume- 
vanje med KZ oz. TZO in TOK, ki velja predvsem tudi za 
gozdarsko TOK, kar je v skladu tudi s 3. in 4. odstavkom 51. 
člena ustave SRS. 

Med končnimi določbami (145. člen predloga) je v zvezi s 
tem tudi določba o delnem prenehanju veljavnosti 1. odst. 28. 
člena zakona o godzovih. 

9. Dosedanji 50. in prav tako novi 50. člen o skupnostih na 
podlagi pogodbe je v 1. odst. dopolnjen z besedo »neposre- 
dno«, da združi torej dvoje ali več kmetov delo, zemljišča oz. 
druga sredstva med seboj neposredno, za razliko od združe- 
vanja v organizacijah združenih kmetov, ko fizično združeva- 
nje ni nujno. 

Dodan je nov 2. odstavek, da ureja razmerja med skup- 
nostjo in organizacijo združenih kmetov oziroma drugo OZD 
pogodba po načelih, ki veljajo za samoupravne sporazume in 
spremenjen dosedanji 2. odstavek tako, da pogodba lahko 
izjemoma določa, da skupnost lahko prodaja pridelke svojih 
članov, ni pa zadržana dosedanja omejitev o nabavi kmetij- 
skih priprav in reprodukcijskega materiala za člane skupnosti. 

10. Dosedanjemu 31. oziroma novemu 51. členu je dodana 
določba, da se s pogodbo o dodelitvi (zemljišče, objekti, itd.) 
določijo tudi pogoji in način uporabe sredstev. 

11. V dosedanjem 54. členu je od dosedanjih določb ostal 
le prvi stavek, da je namreč skupnost del organizacije združe- 
nih kmetov ali druge OZD, ker so vse druge dosedanje do- 
ločbe že na drugih mestih. Dodal pa se je nov odstavek, da 
mora namreč organizacija združenih kmetov oziroma druga 
OZD voditi seznam skupnosti. 

12. Vsebinsko nova je določba (2. odstavek dosedanjega 
56. in novega 56. člena), da se namreč skupnosti, ki jo tvorijo 
kmetje, ki nimajo lastnosti združenega kmeta, ne morejo 
dodeliti sredstva v družbeni lastnini. 

13. Delno so bile spremenjene določbe o zadružnih in 
delovnih enotah. Tako je bil spremenjen 2. odstavek 58. člena, 
tako, da tvori zadružno enoto lahko tudi ena ali več skupnosti. 
- Novi 60. člen vsebuje tudi določbe o novih pristojnostih teh 
enot. 

14. Dosedanji 66. člen osnutka (65. člen predloga zakona) v 
zvezi hranilno-kreditnih služb se črta, ker je to materija dru- 
gega zakona. 

15. Pri Zadružni zvezi Slovenije (66. člen) je nova določba, 
da opravlja naloge kot splošno združenje, poleg njih pa še 
specifične, delno drugačne formulirane kot v osnutku. 
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16. Prejšnji 84. člen o prednostnih pravicah članov je v 
novem 83. členu spremenjen tako, da opravlja organizacija 
združenih kmetov storitve drugim v skladu s svojim statutom. 
Na ta način bo lahko določila prednostno pravico za člana oz. 
pogoje poslovanja z nečlani. 

17. V novem 97. členu je v skladu z zakonom o združenem 
delu precizneje določen sestav disciplinske komisije, v 106. 
členu pa je odpravljena dosedanja neskladnost s tem zako- 
nom in določeno, da oblikujejo delovno skupnost vedno le 
delavci, ne pa člani in delavci, kot je določal osnutek. 

18. Besedilo dosedanjih 125. in 126. člena je prestilizirano 
in vsebina v novem 124. in 125. členu enostavneje izražena. 

19. VII. poglavje je spremenjeno v toliko, da ureja združeva- 
nje denarnih sredstev združenih in drugih kmetov za dolo- 
čene skupne namene, ne omenja pa občanov. 

Prejšnji 132. člen je z novim 131. členom spremenjen tako, 
da se tistim, ki so združili sredstva, zagotovi pravica vračila z 
dogovorjenimi obrestmi, s samoupravnim sporazumom pa 

lahko tudi druge ugodnosti, zlasti pravica sodelovanja pri 
uporabi skupno zgrajenih objektov. - Menimo, da pravica do 
udeležbe na skupnem dohodku, ustvarjenem iz poslovanja z 
združenimi sredstvi, ne bi bila v skladu z ustavo. 

Črtana je določba (134. člen) o subsidiarnem jamstvu SR 
Slovenije (gl. 7. pod I. te obrazložitve) in s tem tudi predvideni 
izvršilni predpis o načinu združevanja denarnih sredstev, evi- 
dence in dr. 

V. 
V primerjavi z osnutkom bodo potrebna finančna sredstva 

le za vodenje občinskega registra pogodbenih skupnosti, ki 
jih tvorijo kmetje, ki nimajo lastnosti združenega kmeta. Tak 
register je bil pa predpisan tudi po zakonu iz leta 1972 in to za 
vse vrste skupnosti. 

Odpade pa subsidiarno jamstvo SR Slovenije za vračilo 
združenih sredstev in obresti, predvideno po 134. členu 
osnutka. 

Predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o kmetijskih 
■ ■ ■ V V ■ ■ 

zemljiščih 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SR8, štev. 26/73, 
24/75 in 23/77) se spremeni in dopolni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

I. TEMELJNA NAČELA IN SPLOŠNE 
DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja organizacijo in naloge kmetijskih zemljiških 

skupnosti, varstvo, promet, zakup in maksimum kmetijskih 
zemljišč, sklade kmetijskih zemljišč v občini (v nadaljnjem 
besedilu: kmetijski zemljiški sklad), kmetijske prostorsko-ure- 
ditvene operacije in skupne pašnike. 

2. člen 
Kmetijska zemljišča so vsa zemljišča, ki so v skladu z 10. 

členom tega zakona ali z urbanističnimi dokumenti določena 
za kmetijsko proizvodnjo, ter tudi zemljišča, ki so z dolgoroč- 
nimi prostorskimi plani sicer namenjena za zazidavo dokler se 
na njih ne začne graditi. 

3. člen 
(1) Kmetijska obdelovalna zemljišča so ne glede na rabo: 

njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, vi- 
nogradi, hmeljišča in travniki. Kmetijska neobdelavana zemlji- 
šča pa so pašniki, barjanski travniki, plantaže gozdnega 
drevja in trstičja. 

(2) Za določanje kulture zemljišč veljajo podatki iz zemlji- 
škega katastra, dokler se ne dokaže nasprotno. 

4. člen 
(1) Za kmeta po tem zakonu se šteje občan, ki z osebnim 

delom obdeluje kmetijsko zemljišče, na katerem ima kdo 
lastninsko pravico, je za to obdelovanje ustrezno usposob- 
ljen, ter mu kmetijska dejavnost pomeni glavno oziroma do- 
polnilno dejavnost. 

(2) Za kmeta se šteje tudi občan: 
- ki mu je kmetijska dejavnost pomenila glavno ali dopol- 

nilno dejavnost, vendar zaradi starosti, delovne, nezmožnosti 
ali začasnega dela v tujini ne obdeluje kmetijskega zemljišča z 
osebnim delom, če poskrbi za njegovo obdelavo; 

- ki da izjavo na zapisnik pri občinskem upravnem organu, 
pristojnem za kmetijstvo, da bo z osebnim delom obdeloval 

kmetijsko zemljišče, ki ga namerava pridobiti, da mu bo 
kmetijska dejavnost glavna ali dopolnilna dejavnost ter do- 
kaže za to dejavnost primerno usposobljenost. 

(3) O zadevah iz 2. alinee prejšnjega odstavka, občinski 
upravni organ, pristojen za kmetijstvo odloča v upravnem 
postopku. 

(4) Če lastnik kmetijskega zemljišča tega ne obdeluje z 
osebnim delom, kot glavno ali dopolnilno dejavnost ter je v 
delovnem razmerju ali je obrtnik in podobno, obddelujejo ga 
pa njegov zakonec ali oseba, ki je po predpisih o zakonski 
zvezi izenačena z zakoncem njegovi otroci, posvojenci, 
bratje, sestre in nečaki, se tudi poleg njega štejejo za kmete. 
Ti lahko zahtevajo, da se to dejstvo, da se štejejo za kmete, 
zaznamuje v zemljiški knjigi: 

(5) Kot glavna oziroma dopolnilna dejavnost po prvem od- 
stavku tega člena se šteje na območju iz 1. alinee drugega 
odstavka 10. člena tega zakona dejavnost, ki daje tako vre- 
dnost proizvodnje in storitev dosežene z osebnim delom v 
kmetijstvu, ki dosega najmanj tretjino povprečnega osebnega 
dohodka v občini, ali pa tolikšna vlaganja v kmetijstvu, ki 
bodo omogočila doseganje take vrednosti proizvodnje in sto- 
ritev v kmetijstvu. Na območju iz 2. alinee drugega odstavka 
10. člena tega zakona pa lahko občine glede na razvojno 
usmeritev posameznih ožjih območij določijo tudi drugačna 
merila za vrednost proizvodnje in storitev ter vlaganj. 

(6) Kmetijske organizacije so po tem zakonu temeljne or- 
ganizacije združenega dela, kmetijske zadruge in druge ob- 
like združevanja kmetov, ki so družbene pravne osebe, kazen- 
ski poboljševalni zavodi in njihove gospodarske enote ter 
šole, če se vse te organizacije ukvarjajo s kmetijsko dejav- 
nostjo ali če jim je kmetijsko zemljišče sicer potrebno za 
opravljanje njihove dejavnosti ter pod pogoji, ki jih določa 
zakon, tudi društva, če jim kmetijsko zemljišče služi za oprav- 
ljanje namenov, zaradi katerih so bila ustanovljena. 

(7) Če nastane dvom, ali je občan kmet oziroma ali je 
organizacije iz prejšnjega odstavka kmetijska organizacija, 
odloča o tem, ko dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti, 
v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo tiste občine, v kateri je pretežni del kmetijskega 
zemljišča, ki ga občan obdeluje oziroma organizacija uporab- 
lja. Ta postopek se ne začne, če ima občan v lasti toliko 
zemljišč, kot jih ima lahko v lasti občan, ki se po tem zakonu 
ne šteje za kmeta. 

(8) Navodilo o tem, kdaj se šteje, da je občan ustrezno 
usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, izda repu- 
bliški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 
enega leta po uveljavitvi tega zakona. 
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5. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost je samoupravna skupnost 

kmetijskih, živilskih in gozdnogospodarskih organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti in občine ter tistih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, ki so zaradi svoje dejavnosti 
neposredno zainteresirane za rabo zemljišč v kmetijske na- 
mene ter njihovo varstvo. 

(2) Samoupravna razmerja v kmetijski zemljiški skupnosti 
in njeno organizacijo določajo samoupravni sporazum, statut 
in drugi splošni samoupravni akti. 

(3) Kmetijska zemljiška skupnost je pravna oseba. 

6. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost je nosilec kmetijske! zem- 

ljiške politike v občini. Ta skupnost zlasti: 
- skrbi za pravilno rabo, izboljševanje in združevanje kme- 

tijskih zemljišč v občini ter na ta način za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje; 

- pripravlja elemente in strokovne osnove za sklepanje 
dogovorov o temeljih prostorskega plana občine ter sodeluje 
pri vsklajevanju in sklepanju tega dogovora; 

- upravlja in razpolaga s kmetijskim zemljiškim skladom; 
- s prenašanjem kmetijskih zemljišč na kmetijske organi- 

zacije spodbuja smotrno rabo kmetijskih zemljišč, oblikova- 
nje večjih zemljiških kompleksov in združevanje dela, sred- 
stev in zemlje; 

- sodeluje pri pripravi in izvedbi kmetijskih prostorsko ure- 
ditvenih operacij in pri drugih posegih, s katerimi se ureja 
raba kmetijskih zemljišč; 

- sodeluje pri določanju skupnih pašnikov in jih dodeljuje 
kmetijskim organizacijam in pašnim skupnostim po določbah 
tega zakona; 

- opravlja druge naloge po določbah zakona, občinskih 
predpisov, svojega statuta in drugih samoupravnih splošnih 
aktov. 

(2) Zaradi usklajevanja in usmerjanja svojih in širših druž- 
benih interesov glede pravilne rabe kmetijskih zemljišč in 
uresničevanja drugih svojih nalog sprejema kmetijska zemlji- 
ška skupnost v skladu s sistemom družbenega planiranja 
dolgoročne, srednjeročne in letne plane. 

7. člen 
(1) Viri financiranja kmetijskih zemljiških skupnosti so: 
- odškodnine po določbah tega zakona; 
- sredstva, ki jih pridobijo s prodajo kmetijskih zemljišč, z 

dajanjem kmetijskih zemljišč v zakup ali s prenosom kmetij- 
skih zemljišč na kmetijske organizacije ali druge organizacije 
združenega dela; 

- sredstva iz drugega odstavka tega člena; 
- prispevki zavezancev davka od osebnega dohodka iz 

kmetijskih dejavnosti. 
(2) Kmetijske, gozdnogospodarske in živilske organizacije 

združenega dela sklenejo s kmetijsko zemljiško skupnostjo 
samoupravni sporazum o sofinanciranju kmetijske zemljiške 
skupnosti. Postopek za sklenitev tega samoupravnega spora- 
zuma lahko začne tudi kmetijska zemljiška skupnost. Če ta 
sporazum ni sklenjen v enem letu po uveljavitvi tega zakona, 
predpiše skupščina občine z odlokom višino prispevka, ki ga 
plačujejo organizacije iz prejšnjega odstavka. 

(3) Prispevek po 4. alinei prvega odstavka tega člena plaču- 
jejo zavezanci davka iz kmetijske dejavnosti od katastrskega 
dohodka negozdnih površin, ki ležijo v melioracijskem ob- 
močju, ki je določeno na podlagi odloka občinske skupščine 
oziroma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije iz 104. člena 
tega zakona. Stopnjo in čas trajanja tega prispevka določi 
občinska skupščina s posebnim odlokom na predlog kmetij- 
ske zemljiške skupnosti. Ta prispevek odmerja in pobira ob- 
činski upravni organ, pristojen za davčne zadeve po predpi- 
sih, ki veljajo za odmero in pobiranje davkov in ga odvaja na 
poseben račun pri kmetijski zemljiški skupnosti. Občinski 
upravni organ, pristojen za geodetske zadeve sporoči občin- 
skemu upravnemu organu, pristojnemu za davčne zadeve 
podatke o višini katastrskega dohodka zemljišč v melioracij- 
skem območju za posameznega zavezanca v rokih in na način 
kot je to določeno glede sporočitve podatkov za odmero 
davka iz kmetijske dejavnosti. Tega prispevka ne plačujejo 
lastniki kmetijskih zemljišč, katerih letni katastrski dohodek 
negozdnih zemljišč ne presega zneska, ki ga določajo pred- 

pisi o davkih občanov kot pogoj, za oprostitev davka iz kmetij- 
stva. Sredstva zbrana s tem prispevkom se uporabljajo kot 
skupna sredstva lastnikov kmetijskih zemljišč pri vlaganju v 
melioracije. 

8. člen 
(1) Zaradi usklajevanja in reševanja nalog iz 6. člena tega 

zakona, ki so skupnega pomena za vso Slovenijo, se kmetij- 
ske zemljiške skupnosti združijo v Zvezo kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza). Zveza 
nudi kmetijskim zemljiškim skupnostim v skladu s svojimi 
samoupravnimi splošnimi akti tudi organizacijsko, strokovno, 
tehnično in drugačno pomoč. 

(2) Skupščina Zveze, ki jo sestavljajo delegati občinskih 
kmetijskih zemljiških skupnosti, sprejme statut Zveze. S statu- 
tom se določa zlasti notranja organizacija Zveze, postopek za 
sprejemanje odločitev, s katerimi se izvršujejo naloge Zveze, 
pristojnosti njenih organov in način financiranja njene dejav- 
nosti. Financiranje njene dejavnosti zagotavljajo člani s pri- 
spevki v odstotku od njihovega prihodka. 

(3) Pri reševanju zadev iz prvega odstavka tega člena sode- 
luje Zveza s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki 
so po svoji dejavnosti neposredno zainteresirane za vprašanja 
kmetijske zemljiške politike ter za varstvo in izboljševanje 
človekovega okolja. 

(4) Zaradi usklajevanja in reševanja nalog iz 6. člena tega 
zakona, ki so skupnega pomena, se kmetijske zemljiške skup- 
nosti več občin lahko združijo v območne zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti. S samoupravnim sporazumom o usta- 
novitvi takšne zveze kmetijskih zemljiških skupnosti se dolo- 
čijo njena organizacija, naloge, ki so skupnega pomena, na- 
čin opravljanja teh nalog in način financiranja območne 
zveze. 

9. člen 
(1) Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih 

zemljišč nadomestilu iz 13. člena ter o odškodnini iz 14. člena 
tega zakona, se uporabljajo tudi za tista stavbna zemljišča, ki 
so po urbanističnem ali zazidalnem načrtu ali ustreznem 
dokumentu, ki določa rabo kmetijskih zemljišč v nekmetijske 
namene, namenjena za graditev, dokler se na njih ne začne 
graditi. 

(2) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za 
gozdove, če ni z zakonom drugače določeno. 

II. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

10. člen 
(1) V občinskem prostorskem planu se namenijo zemljišča 

za potrebe kmetijstva in gozdarstva, upoštevajoč pri tem 
družbene plane, naravne razmere in družbene potrebe v ob- 

* čini. 
(2) Zemljišča, ki so namenjena za potrebe kmetijstva, se 

razvrstijo: 
- v zemljišča, ki so po svojih naravnih lastnostih, primerno- 

sti za uporabo sodobne tehnologije in možnosti za oblikova- 
nje kompleksov za družbeno ali družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo temelj proizvodnje hrane v Sloveniji (za 
kmetijsko proizvodnjo najbolj primerna ravninska in blago 
nagnjena zemljišča v kompleksu, na kvalitetnih tleh t6r vino- 
gradniška in vrtnarska zemljišča na posebej ugodnih tleh in 
legah, že oblikovani obdelovalni kompleksi, območja predvi- 
denih melioracij in komasacij, s katerimi bo rodovitnost kme- 
tijskih zemljišč izboljšana, območja združevanja zemljišč v 
lastnini) in - v druga kmetijska zemljišča. 

(3) Tehnična navodila za razvrstitev zemljišč po prejšnjem 
odstavku izda v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega za- 
kona republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano v soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje in informacijski sistem. 

(4) Razvrstitev kmetijskih zemljišč po drugem odstavku 
tega člena je podlaga za planiranje kmetijske proizvodnje in 
razvoja kmetijstva v občini. V ta namen se pristopi v okviru 
izdelave dolgoročnega družbenega plana občine k izdelavi 
karte razvojnih usmeritev kmetijstva v občini, to je agrokarte. 

(5) Osnutek občinskega prostorskega plana se pošlje v 
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mnenje Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. To mnenje se skupaj s predlogom občinskega 
prostorskega plana predloži pristojnim zborom občinske 
skupščine. Če Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da 
občinski prostorski plan ni v skladu s cilji družbenega plana 
SR Slovenije, lahko zadrži njegovo izvršitev do dokončne 
odločitve Ustavnega sodišča SR Slovenije. 

(6) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali skupščina ob- 
čine lahko z odlokom proglasi kmetijsko zemljišče za zemlji- 
šče s posebnim namenom. Z odlokom se določi tudi način 
rabe kmetijskega zemljišča in način plačevanja uporabnine 
oškodovancu, če se zaradi posebnega načina rabe zmanjša 
možnost pridobivanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na tem 
zemljišču. 

11. člen 
(1) Zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka prejšnjega 

člena so trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo. 
(2) Zemljišča iz 2. alinee drugega odstavka prejšnjega 

člena so namenjene za kmetijsko proizvodnjo, razen zemljišč, 
ki imajo v skladu z družbenimi potrebami še druge družbeno 
priznane funkcije, kot naprimer: naravni in drugi spomeniki, 
vodni rezervati, zemljišča za potrebe turizma, ljubiteljskega 
obdelovanja kmetijskih zemljišč, za gradnjo počitniških hišic 
in podobno (posebej opredeljena območja). 

(3) V postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj za gradnjo 
objekta na posebej opredeljenih območjih iz prejšnjega od- 
stavka sodeluje kmetijska zemljiška skupnost. Pri tem sodelo- 
vanju kmetijska zemljiška skupnost kot nosilec kmetijske 
zemljiške politike v občini upošteva zlasti načelo smotrnega 
izkoriščanja kmetijskih zemljišč, pogoje za ohranitev in razvoj 
naravnih in z delom pridobljenih vrednot na teh zemljiščih, 
potrebo, da se zagotovijo pogoji za počitek in rekreacijo 
občanov ter zagotavljanje drugih splošnih interesov na teh 
zemljiščih. V postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj zunaj 
teh območij pa kmetijska zemljiška skupnost predhodno 
predlaga alternativne lokacije, na katerih naj bi se zgradili 
objekti, pri čemer upošteva še potrebo po naseljenosti krajine 
in izvajanju določb 18. člena tega zakona ter pri tem lahko 
poda zahtevo o načinu uporabe zemljišča in tudi o drugih 
pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča. 

12. člen 
V občinskem prostorskem planu se posebej označijo kme- 

tijska zemljišča, ki se zaraščajo z gozdnim drevjem. Območna 
samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo, kmetijska 
zemljiška skupnost ter druge zainteresirane samoupravne 
organizacije in skupnosti sklenejo za taka zemljišča samou- 
pravni sporazum o ukrepih za zmanjševanje zaraščanja ozi- 
roma ukrepih za ohranitev prvotnih ali uvajanje novih, druž- 
beno dogovorjenih funkcij takega zemljišča. 

13. člen 
(1) Ne glede na posebne predpise o odškodnini pripada 

kmetu oziroma kmetijski organizaciji za odvzeto zemljišče 
poleg odškodnine po predpisih o razlastitvi še nadomestilo za 
zmanjšano možnost pridobivanja na preostalem zemljišču. 
Nadomestilo mora biti tolikšno, da skupaj z odškodnino zado- 
šča po izbiri kmeta oziroma kmetijske organizacije bodisi za 
tolikšno izboljšanje preostalega zemljišča, da nista prikraj- 
šana pri svojem dohodku, bodisi da si lahko pridobita drugo 
enakovredno zemljišče. 

(2) Ostarelemu oziroma za delo nezmožnemu kmetu, pri- 
pada za odvzeto kmetijsko zemljišče pravica do preživnin- 
skega varstva po posebnih predpisih. 

14. člen 
(1) Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali 

gozda na podlagi lokacijskega dovoljenja ali drugega uprav- 
nega akta ali če spremeni namembnost tega zemljišča brez 
takega akta zato, ker ta ni predpisan, ali pa v nasprotju s 
predpisi, tako da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko ali 
gozdno proizvodnjo, plača odškodnino zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča. 

(2) Gradnja objektov za rejo govedi, konj in drobnice s 
pripadajočimi objekti, gradnja gozdnih prometnic in dovoznih 
poti do gorskih in hribovitih predelov ter gradnja rastlinjakov 
se ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskeaa zemlji- 
šča ali goz a. 

(3) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča se plača od površine zemljišča, ki je po 
zazidalnem načrtu aii lokacijskem dovoljenju določeno za 
gradnjo objekta in od površine zemljišča, ki je z zazidalnim 
načrtom ali lokacijskim dovoljenjem namenjeno za redno 
rabo objekta, pri čemer se šteje, da je za redno rabo objekta 
določeno vse zemljišče, ki po zazidalnem načrtu pripada 
objektu. V primeru, ko je objekt zgrajen v nasprotju s predpisi, 
se plača ta odškodnina od površine, ki se ne more več upo- 
rabljati za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo. To ugotovi z 
odločbo v upravnem postopku pbčinski upravni organ, ki je 
pristojen za kmetijsko inšpekcijo. 

(4) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča se ne plačuje: 

- kadar gre za spremembo namembnosti kmetijskega zem- 
ljišča ali gozda za potrebe JLA ali za namene v okviru pro- 
grama splošnega ljudskega odpora; 

- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi obrambe 
pred poplavami; 

- kadar se na zemljišču gradijo objekti za urejanje vodnega 
režima z namenom, da se zagotovi varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda in erozije, varstvo vodnih količin in zalog ter 
varstvo kakovosti voda; 

- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi vzdrževanja 
naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav v 
splošni rabi. 

(5) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča predpiše z odlokom občinska skupščina. 
Odškodnina se določi v znesku za kvadratni meter zemljišča 
ob upoštevanju lege in kakovosti zemljišč in ne sme biti 
manjša od 10 din. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije valori- 
zira vsaki dve leti ta znesek v skladu s splošnim gibanjem cen. 

(6) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča odmeri v upravnem postopku občinski 
upravni organ, pristojen za gradbene zadeve. 

(7) Brez potrdila o plačani odškodnini ni mogoče izdati' 
gradbenega dovoljena oziroma dovoljenja za izkoriščanje ru- 
dnin, prav tako pa ne začeti gradnje na podlagi priglasitve. 

15. člen 
(1) Kdor izkorišča kamen, mivko, gramoz, pesek in opekar- 

sko glino, plača poleg odškodnine zaradi spremembe na- 
membnosti kmetijskega zemljišča še posebno odškodnino v 
višini 5% prodajne cene za kubični meter izkopanih rudnin. 
To odškodnino odmeri v upravnem postopku občinski 
upravni organ, pristojen za rudarstvo na podlagi prijave, ki jo 
mora v roku petnajst dni po preteku vsakega polletja dati 
fizična ali družbena pravna oseba, ki izkorišča rudnine. 

(2) Plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča in odškodnine po prejšnjem odstavku 
ne obvezuje tistega, ki rudnine izkorišča, obveznosti, da omo- 
goči po končanih delih ponovno uporabo zemljišča (v skladu 
s predpisi o rudarstvu). 

16. člen 
(1) Kdor zaradi izpuščanja v zrak večjih koncentracij škod- 

ljivih snovi, kot je to dovoljeno po predpisih o varstvu zraka, 
ali kako drugače povzroči onesnaženje kmetijskega zemljišča 
ali gozda tako, da se zmanjša kmetijska oziroma gozdna 
proizvodnja, ali tako, da vsebujejo kmetijski pridelki več škod- 
ljivih snovi, kot je to normalno, plača ne glede na pravice 
oškodovancev po načelih odškodninskega prava še posebno 
odškodnino v sorazmerju z zmanjšano kmetijsko oziroma 
gozdno proizvodnjo oziroma v sorazmerju z zmanjšano vre- 
dnostjo kmetijskih oziroma gozdnih proizvodov. 

(2) Če je kmetijsko zemljišče ali gozd tako onesnažen, da 
mora kmet oziroma kmetijska ali gozdnogospodarska organi- 
zacija na tem zemljišču opustiti svojo proizvodnjo, je povzro- 
čitelj onesnaženja dolžan oškodovancu plačati odškodnino, 

.ki bo zadoščala po izbiri kmeta oziroma kmetijske ali gozdno- 
gospodarske organizacije bosidi za tolikšno izboljšanje preo- 
stalega zemljišča, da ne bosta prikrajšana pri svojem do- 
hodku, bodisi da si lahko pridobita drugo enakovredno zem- 
ljišče. Kmetu, ki mora zaradi onesnaženja v celoti opustiti 
kmetijsko ali gozdno proizvodnjo, je povzročitelj onesnaženja 
zemljišča dolžan zagotoviti socialno varnost in stabilnost. 

(3) Predpise o ugotavljanju onesnaženja kmetijskih zem- 
ljišč in gozda, merila za določanje odškodnin in način plače- 
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vanja odškodnine po prvem odstavku tega člena predpiše v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

(4) Odškodnino po prvem odstavku tega člena odmerja v 
upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za 
kmetijsstvo, odškodnino po drugem odstavku pa pristojno 
temeljno sodišče. 

17. člen 
(1) Odškodnine po 14. členu tega zakona se plačujejo pri- 

stojni kmetijski zemljiški skupnosti, ki odvaja 5 din po kva- 
dratnem metru zemljišč Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SRSIovenije valorizira ta znesek vsaki 
dve leti v skladu s splošnim gibanjem cen. 

(2) Odškodnine po 15. členu tega zakona in po prvem 
odstavku prejšnjega člena se plačujejo pristojni kmetijski 
zemljiški skupnosti. 

(3) Kmetijska zemljiška skupnost sme sredstva, ki jih pri- 
dobi po določbah 1., 2. in 3. alinee prvega odstavka 7. člena 
tega zakona, uporabiti samo za pridobivanje in izboljševanje 
kmetijskih zemljišč po določbah tega zakona in za izpolnitev 
obveznosti po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, 
št. 26-237/73) ter za stroške svoje dejavnosti. 

(4) Kmetijske zemljiške skupnosti lahko sprožijo postopek 
za združevanje sredstev za izvajanje kmetijskih prostorsko 
ureditvenih operacij. Ta sredstva in sredstva iz 4. alinee pr- 
vega odstavka 7. člena so namenska in se vodijo ločeno. 

(5) Sredstva, ki jih s plačilom odškodnine pridobi Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije, se smejo uporabljati v skladu s 
programi izključno le za urejanje kmetijskih zemljišč zaradi 
povečanja njihove rodovitnosti, in sicer za kmetijske meliora- 
cije iz četrtega odstavka 97. člena tega zakona, in komasacije 
ter do 5% vseh sredstev za sofinanciranje raziskovalnih tem s 
tega področja. 

(6) Programe urejanja kmetijskih zemljišč po prejšnjem 
odstavku sprejemata sporazumno Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije in Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. 

18. člen 
(1) Lastnik, uporabnik oziroma imetnik kmetijskega zemlji- 

šča (v nadaljnjem besedilu: obdelovalec) ima v svojem skup- 
nem in splošnem družbenem interesu pravico in dolžnost 
obdelovati kmetijsko zemljišče kot dober gospodar v skladu s 
predpisi, samoupravnimi splošnimi akti kmetijskih organizacij 
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so zain- 
teresirane za varstvo človekovega okolja; obdelovalec kmetij- 
skega zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona pa mora ta kmetijska zemljišča obdelovati tudi v 
skladu z občinskim družbenim planom. 

(2) Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano izda v enem letu po uveljavitvi tega zakona navodilo o 
tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar. 

(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ugotovi, da obdelova- 
lec ne uporablja kmetijskega zemljišča v skladu s prvim od- 
stavkom tega člena, razišče vzroke za tako stanje. V skladu z 
ugotovljenim stanjem predlaga kmetijska zemljiška skupnost 
obdelovalcu primerne ukrepe in mu pri tem nudi ustrezno 
pomoč. 

(4) Če lastnik kmetijskega zemljišča v enem letu ne upo- 
števa predloga iz prejšnjega odstavka, predlaga kmetijska 
zemljiška skupnost ali pristojna kmetijska inšpekcija občin- 
skemu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo, da do- 
deli kmetijsko zemljišče za dobo petih let v začasno upravlja- 
nje kmetijski zemljiški skupnosti. Ta doba se lahko podaljša 
še za naslednjih pet let, če občinski upravni organ, pristojen 
za kmetijstvo, ugotovi, da se niso spremenile okoliščine, za- 
radi katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana. 
Odločba o dodelitvi kmetijskega zemljišča v začasno upravlja- 
nje je akt v upravnem postopku. 

(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko kmetijska zemljiška 
skupnost poda zahtevo o načinu rabe kmetijskih zemljišč in o 
drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča (tretji odstavek 
11. člena in tretji odstavek 60. člena tega zakona) 

19. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost izvaja začasno upravlja- 

nje kmetijskega zemljišča tako, da v imenu in za račun last- 

nika dodeli to zemljišče v uporabo kmetijski organizaciji ali pa 
oa da v zakup kmetu, vendar samo za čas, ko je to zemljišče v 
začasnem upravljanju. Če dodeli kmetijska zemljiška skup- 
nost kmetijsko zemljišče v uporabo kmetijski organizaciji, 
začasno postane to zemljišče družbeno sredstvo. 

(2) Lastniku kmetijskega zemljišča, ki je dodeljeno po 
prejšnjem odstavku kmetijski organizaciji ali dano v zakup 
kmetu pripada odškodnina. Ta mora ustrezati poprečni za- 
kupnini za enako ali podobno zemljišče v kraju, kjer je to 
zemljišče, po odbitku vrednosti vlaganj v razširjeno reproduk- 
ciio. Lastnika ni mogoče obremeniti za vlaganja, ki bi bila 
večja od odškodnine, razen če je bil o višini vlaganj dosežen 
sporazum 

20. člen 

Lastnik kmetijskega zemljišča lahko vsak čas zahteva pre- 
nehanje začasnega upravljanja, če dokaže, da so se bistveno 
spremenile okoliščine, zaradi katerih je bila odločba o zača- 
snem upravljanju izdana. V tem primeru mora začasnemu 
uporabniku oziroma zakupniku povrniti vse stroske in celotno 
vrednost vlaganj v razširjeno reprodukcijo. 

III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI 

21. člen 
(1) S prometom s kmetijskimi zemljišči po tem zakonu je 

mišljen prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi 
in prenos kmetijskega zemljišča iz ene družbene pravne 
osebe v drugo družbeno-pravno osebo. 

(2) S pravnimi posli med živimi, občani, ki po določbah 
tega zakona niso kmetje, ter društva in druge civilne pravne 
osebe ne morejo pridobivati kmetijskih zemljišč na območju 
iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

22. člen 
(1) Nihče ne more imeti v lasti več kmetijskega zemljišča, 

kot ga sme imeti po zakonu. 
(2) Kdor pridobi v last kmetijsko zemljišče, ki presega z 

zakonom določeni maksimum, mora to naznaniti občinskemu 
upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne za- 
deve v tridesetih dneh, odkar je za to izvedel. 

(3) Presežek kmetijskega zemljišča nad z zakonom določe- 
nim maksimumom preide po izbiri lastnika v družbeno last- 
nino in se prenese v kmetijski zemljiški sklad. Če lastnik 
zemljišča ne izbere, določi občinski upravni organ, pristojen 
za premoženjsko-pravne zadeve, katero zemljišče iz presežka 
postane družbena lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški 
sklad. Za presežek, ki je pridobljen s pravnimi posli med 
živimi, se ne plača odškodnina. 

(4) Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporab- 
ljata tudi v primeru, ko an, ki po določbah tega zakona ni 
kmet, društvo ali druga civilno-pravna oseba, pridobi s prav- 
nimi posli med živimi kmetijsko zemljišče iz prve alinee dru- 
gega odstavka 10. člena tega zakona. 

23. člen 
(1) Kdor podeduje ijsko zemljišče, ki skupaj z zemljiščem, 

ki ga že ima v lasti, presega z zakonom določeni maksimum, 
ima v okviru tega maksimuma pravico izbrati tisto od vseh teh 
kmetijskih zemljišč, na katerem namerava obdržati lastninsko 
pravico. 

(2) Izjavo, s katero izbere zemljišče po prejšnjem odstavku, 
da dedič v šestdesetih dneh po pridobitvi zemljišča občinske- 
ravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne za- 
deve. Ta organ ugotodločbo, da je drugo zemljišče, ki pre- 
sega z zakonom določeni maksimum, postalo družbena last- 
nina in se prenese v kmetijski zemljiški sklad. 

(3) če dedič zemljišča ne izbere, določi občinski upravni 
organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, katero kme- 
tijsko zemljišče iz podedovanega presežke postane družbena 
lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški sklad. 

(4) Določbe drugega odstavka tega člena se smiselno upo- 
rabljajo tudi v primeru, ko občan, ki po določbah tega zakona 
ni kmet, podeduje kmetijsko zemljišče iz prve alinee drugega 
odstavka 10. člena tega zakona. 
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(5) Za kmetijsko zemljišče, ki postane po prejšnjih odstav- 
kih družbena lastnina, ima dedič pravico do odškodnine po 
predpisih o razlastitvi. 

(6) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se dediču izplača, 
ko izroči kmetijska zemljiška skupnost zemljišče kmetijski 
organizaciji ali drugemu uporabniku, do izročitve pa obdrži 
dedič na zemljišču pravico uporabe. 

24. člen 
(1) Kmetijska organizacija in kmet, katerih zemljišče meji 

na zemljišče, ki ga prodaja kmet, drug občan, društvo ali 
druga civilna pravna oseba, imata prednostno pravico do 
nakupa tega zemljišča. 

(2) Če kmetijska organizacija oziroma kmet ne uveljavlja 
prednostne pravice nakupa iz prejšnjega odstavka, ima pre- 
dnostno pravico kmetijska zemljiška skupnost, nato druga 
kmetijska organizacija ali drug kmet, ki ima zemljišče v pri- 
merni oddaljenosti. 

(3) Ob enakih pogojih ima kmetijska organizacija pre- 
dnostno pravico pred kmetom, med kmeti pa tisti, ki mu 
kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, ima pre- 
dnostno pravico nakupa zakupnik kmetijskega zemljišča, ki je 
kmet ali kmetijska organizacija združenega dela, razen če gre 
za nakup iz 50. člena tega zakona. 

(5) Kadar je naprodaj gozd, ima prednostno pravico na- 
kupa gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z goz- 
dovi tega gozdnogospodarskega območja, nato organizacije 
združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v tem gozdnogo- 
spodarskem območju in kmetje. Pri določitvi prednosti med 
temi upravičenci se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih 
odstavkov. 

25. člen 
(1) Kmet, drug občan, društvo ali druga civilna pravna 

oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče ali gozd, je 
dolžan ponudbo v treh izvodih izročiti pristojnemu krajev- 
nemu uradi oziroma kjer krajevnega urada ni, občinskemu 
upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne za- 
deve, na območju občine, kjer je to zemljišče. Ponudba mora 
vsebovati označbo in ceno zemljišča ter druge prodajne po- 
goje. 

(2) Organ iz prejšnjega odstavka poskrbi, da se ponudba za 
petnajst dni nabije na razglasni deski krajevnega urada ozi- 
roma občine ter jo hkrati z vročilnico pošlje kmetijski zemlji- 
ški skupnosti. 

(3) Rok za uveljavitev prednostne pravice nakupa iz prejš- 
njega člena znaša trideset dni od dneva, ko je ponudbo 
prejela kmetijska zemljiška skupnost. 

26. člen 
(1) Upravičenec iz 24. člena uveljavi prednostno pravico 

nakupa s pismeno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje s 
priporočeno pošiljko prodajalcu in pristojnemu krajevnemu 
uradu oziroma, kjer krajevnega urada ni, občinskemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne zadeve. 

(2) Če upravičenec iz 24. člena tega zakona smatra, da 
cena v ponudbi bistveno presega tržno vrednost ponudenega 
zemljišča, lahko v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
sproži postopek za ugotovitev tržne vrednosti ponudenega 
zemljišča pri občinskem upravnem organu, pristojnem za 
premoženjsko-pravne zadeve. Če v petnajstih dneh po tem, 
ko je prodajalec zvedel za kako ugotovljeno tržno vrednost 
ponudenega zemljišča, prodajalec ponudbe v nadaljnjih pet- 
najstih dneh ne umakne, je to zemljišče dolžan prodati upravi- 
čencem iz 24. člena tega zakona po ceni, ki je enaka ugotov- 
ljeni tržni vrednosti. Ti upravičenci lahko v takem primeru 
uveljavljajo prednostno pravico nakupa v petnajstih dneh po 
preteku roka, v katerem je imel prodajalec pravico umakniti 
ponudbo. Če nobeden od teh upravičencev ne kupi zemljišča 
v nadaljnjem postopku ali pa, še ta tržna vrednost ni ugotovljena 
v petnajstih dneh po preteku roka iz tretjega odstavka prejš- 
njega člena, lahko prodajalec to zemljišče proda drugemu 
interesentu po določbah tega zakona. 

(3) Izjava o umiku ponudbe po prejšnjem odstavku je ve- 
ljavna, če jo prodajalec pošlje v priporočeno pošiljko pristoj- 
nemu krajevnemu uradu, oziroma kjer krajevnega urada ni, 
občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženj- 
sko-pravne zadeve. 

27. člen 
Overovitev pogodbe o prodaji ni zemljiškoknjižni prenos 

kmetijskega zemljišča, na katerem je lastninska pravica, je 
mogoč samo na podlagi potrdila pristojnega krajevnega 
urada, oziroma kjer krajevnega urada ni, občinskega uprav- 
nega organa, pristojnega za premoženjsko-pravne zadeve, da 
so bila upoštevane določbe 25. člena tega zakona. Zemlji- 
škoknjižni prenos kmetijskega zemljišča, na katerem je last- 
ninska pravica, je mogoč tudi po preteku roka iz drugega 
odstavka 28. člena tega zakona. 

28. člen 
(1) Upravičenec iz 24. člena tega zakona, ki je bil prikrajšan 

za prednostno pravico nakupa, lahko s tožbo zahteva, da se 
pogodba o prodaji razveljavi in da mu lastnik proda kmetijsko 
zemljišče ob enakih pogojih, po katerih je bilo prodano dru- 
gemu. 

(2) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži upravičenec v 
tridesetih dneh od dneva, ko je izvedel za prodajo oziroma za 
vpis, najpozneje pa v enem letu od dneva overovitve pogodbe 
o prodaji zemljišča oziroma vpisa v zemljiško knjigo. 

29. člen 
(1) Kmet sme podariti kmetijsko zemljišče ali gozd obča- 

nom, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete, če so njegov 
zakonec ali oseba, ki je po predpisih o zakonski zvezi izena- 
čena z zakoncem, njegovi potomci, posvojenci in njihovi 
potomci ter njegovi starši, bratje oziroma sestre. 

(2) Kmetje, lastniki kmetij iz 3. člena zakona o dedovanju 
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij) smejo podariti občanom iz prejšnjega odstavka samo 
taka zemljišča, ki jih sicer smejo z oporoko nakloniti v skladu 
z drugim odstavkom 22. člena navedenega zakona. 

(3) Zemljiškoknjižni prenos kmetijskega zemljišča ali 
gozda, na katerem je lastninska pravica, je z darilno pogodbo 
mogoč samo na podlagi potrdila občinskega upravnega or- 
gana, pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe 
prejšnjih odstavkov. 

30. člen 
(1) Kmetijska organizacija lahko proda kmetijsko zemljišče 

šele, ko dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti o namera- 
vani prodaji. Šteje se, da kmetijska zemljiška skupnost so- 
glaša s prodajo, če v tridesetih dneh ne sporoči svojega 
mnenja. 

(2) Kmetijska organizacija sme uporabiti denarni znesek, ki 
ga dobi za prodano kmetijsko zemljišče ali za pogodbeni 
oziroma prisilni prenos takega zemljišča na drugo družbeno 
pravno osebo, samo za nakup drugega kmetijskega zemljišča 
ter za izboljšanje ali ureditev kmetijskih zemljišč. 

31. člen 
(1) Če posestnik kmetijskega zemljišča ne more dokazati 

svoje lastninske pravice z izpiskom iz zemljiške knjige ali s 
pravnomočno sodno ali uprano odločbo, lahko tako zemljišče 
proda ali se po 32. členu tega zakona odpove lastninski 
pravici le, če se izkaže s potrdilom, ki ga izda občinski upravni 
organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve. 

(2) Da bi mogel dobiti potrdilo iz prejšnjega odstavka, mora 
posestnik zemljišča dokazati: 

- da je pridobil posest na zemljišču na takšni pravni pod- 
lagi, po kateri se pridobiva lastninska pravica ne nepremični- 
nah; 

- da imajo on ali njegovi pravni predniki zemljišče v posesti 
najmanj že od 6. aprila 1941; 

- da ne teče o lastnini na tem zemljišču sodni spor. 
(3) Kdor po prodaji zemljišča po prejšnjem odstavku do- 

kaže svojo lastninsko pravico na prodanem kmetijskem zem- 
ljišču, ne more zahtevati od kupca, da mu izroči zemljišče v 
posest, preden mu ne povrne neamortiziranega dela vloženih 
sredstev za investicije na njem. 

(4) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena je veljavna listina 
za vpis v zemljiško knjigo. 
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32. člen 
(1) Kmet, drug občan, društvo ali druga civilna pravna 

oseba se lahko z enostransko izjavo odpove lastninski pravici 
na svojem kmetijskem zemljišču v korist kmetijske zemljiške 
skupnosti, če na zemljišču ni bremen ali so na njem samo 
stvarne služnosti, 

(2) Izjavo o odpovedi lastninski pravici po prejšnjem od- 
stavku se da občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za 
premoženjsko-pravne zadeve, in sicer ustno na zapisnik ali pa 
v obliki sodno overjene listine. 

(3) Za pravna dejanja v postopku v zvezi s prenosom last- 
ninske pravice po tem členu se ne plačujejo takse in ne davek 
od prometa nepremičnin. 

33. člen 
(1) Kmetijsko zemljišče, katerega lastnik najmanj deset let 

ne stori ničesar, s čimer bi kakorkoli izvrševal svojo lastninsko 
pravico na tem zemljišču, postane družbena lastnina in preide 
v kmetijski zemljiški sklad. Prav tako postane družbena last- 
nina kmetijsko zemljišče, ki je bilo v skladu z 18. členom tega 
zakona deset let v začasnem upravljanju, razen če gre za 
zemljišče, ki je v lastnini kmeta, ki zaradi starosti ali delovne 
nezmožnosti ne more obdelovati kmetijskega zemljišča z 
osebnim delom. 

(2) Na kmetijsko zemljiško skupnost se prenese kmetijsko 
zemljišče tiste kmetijske organizacije, ki tega zemljišča eno 
leto ni obdelovala v skladu z določbami prvega odstavka 18. 
člena tega zakona. 

(3) Dejstvo iz prvega odstavka tega člena ugotovi v uprav- 
nem postopku občinski upravni organ, pristojen za premo- 
ženjsko-pravne zadeve, dejstvo iz drugega odstavka pa prav 
tako v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen 
za kmetijstvo. 

34. člen 
Na kmetijskem zemljišču, ki je družbena lastnina, ni mo- 

goče s priposestvovanjem pridobiti lastninske pravice. 

35. člen 
(1) Pogodbo o prodaji kmetijskega zemljišča v družbeni 

lastnini občanu, društvu oziroma drugi civilno-pravni osebi je 
treba predložiti najkasneje trideset dni po sklenitvi pristoj- 
nemu občinskemu javnemu pravobranilstvu. V tem roku je 
treba predložiti pristojnemu občinskemu javnemu pravobra- 
nilcu tudi pogodbo, na podlagi katere je kmetijsko zemljišče 
prešlo v družbeno lastnino. 

(2) Pogodbe, s katerimi je družbenopravna oseba prodala 
kmetijsko zemljišče občanu, društvu ali drugi civilno pravni 
osebi oziroma ga kupila za ceno, ki je manjša oziroma večja 
kot prometna vrednost, izpodbija občinsko javno pravobranil- 
stvo najkasneje v treh mesecih od prejema pogodbe. 

(3) Sodišče ne sme izvesti zemljiškoknjižnega prenosa brez 
potrdila javnega pravobranilstva o prejemu pogodbe prvega 
odstavka tega člena. 

IV. ZAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

36. člen 
V(1) Predmet zakupa je kmetijsko zemljišče s pripadajočimi 
objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi. 

(2) Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem 
besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti zemlji- 
škoknjižne podatke, opis in vrednost objektov, naprav in 
nasadov iz prejšnjega odstavka, višino zakupnine ter dobo in 
namen zakupa. 

37. člen 
Zakupna pogodba mora biti sklenjena v pismeni obliki. 

Zakupna pogodba, ki ni sklenjena v pismeni obliki, nima 
pravnega učinka. 

38. člen 
Določbe 24. do 28. člena tega zakona se smiselno uporab- 

ljajo tudi za zakup. 

39. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost ali kmetijska organizacija 

sme dati kmetijsko zemljišče kmetu v zakup samo v primeru, 
če ni mogoče s temi zemljišči oblikovati kompleksov zemljišč 
družbeno organizirane proizvodnje kmetov ali organizirati 
trajnejše medsebojne povezanosti ali trajnejšega poslovnega 
sodelovanja na podlagi združevanja dela, zemljišč, delovnih 
in drugih sredstev, ki so lastnina kmetov, z delom delavcev in 
z družbenimi sredstvi v organizaciji združenega dela. 

(2) V podzakup lahko daje pod pogojem iz prejšnjega od- 
stavka kmetijsko zemljišče le kmetijska zemljiška skupnost in 
kmetijska organizacija. 

(3) Kmetijska organizacija sme uporabiti znesek, ki ga dobi 
po prejšnjih odstavkih, le za namene iz drugega odstavka 30. 
člena tega zakona. 

40. člen 
(1) Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakup- 

nega zemljišča. 
(2) Razen v primeru zakupa po prvem odstavku 19. člena 

tega zakona, doba zakupa ne sme biti krajša kot: 
- 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov, sadov- 

njakov ali hmeljišča; 
- 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrora- 

stočih listavcev; 
- 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene. 
(3) Če trajni nasadi na zakupnem zemljišču že obstojajo, se 

zakupno razmerje lahko sklene tudi za dobo, dokler nasadi ne 
bodo amortizirani. 

41. člen 
Če zakupodajalec v tridesetih dneh od dneva objave po- 

nudbe o zakupu na način iz 25. člena tega zakona ne more 
skleniti zakupne pogodbe za dobo iz prejšnjega člena, lahko 
da kmetijsko zemljišče v zakup tudi za krajši čas. 

42. člen 
Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno 

dobo, če najmanj v šestmesečnem ali v daljšem dogovorje- 
nem odpovednem roku nobena pogodbena stranka pismeno 
ne odpove pogodbe. 

43. člen 
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha. 
(2) Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v 

skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče. 

44. člen 
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik: 
- ne rabi zemljišča v skladu s prvim odstavkom 18. člena 

tega zakona, 
- obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno po- 

godbo, 
- daje zakupno zemljišče v podzakup, razen v primerih iz 

drugega odstavka 39. člena tega zakona. 

45. člen 
(1) Če bi zaradi dogodkov, kijih ob času sklepanja zakupne 

pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, izpolnitev obveznosti 
postala za eno od strank očitno pretežka ali bi ji povzročila 
preveliko izgubo, lahko prizadeta stranka zahteva, da se po- 
godba spremeni ali razveljavi. 

(2) Pri presoji, ali je zahteva za spremembo ali razveljavlja- 
nje zakupne pogodbe utemeljena, je treba upoštevati koristi 
obeh strank, kakor na primer onemogočanje uvedbe prostor- 
sko ureditvenih operacij ter bolezen, onemoglost ali dru- 
gačno delovno nezmožnost zakupnika. 

46. člen 
Zakupna pogodba, s katero se zakupnina določi v obliki 

dela na kmetiji zakupodajalca ali v obliki deleža od pričakova- 
nega pridelka oziroma predvidenega dohodka, je mena. 
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47. člen 
(1) Zakupnik ima pravico in dolžnost, da obnavlja trajne 

nasade na zakupnem zemljišču v takem obsegu, da se amorti- 
zirajo do poteka zakupne dobe. 

(2) Zakupnik lahko zasadi trajne nasade tudi brez soglasja 
zakupodajalca, vendar v tem primeru nima pravice do povra- 
čila neamortizirane vrednosti nasadov ob prenehanju za- 
kupne dobe. 

48. člen 
če zakupna pogodba drugače ne določa, lahko postavi 

zakupnik na zakupnem zemljišču pomožne objekte za smo- 
trno rabo zemljišča. 

49. člen 
(1) Po prenehanju zakupa ima zakupodajalec pravico do 

zasajenih trajnih nasadov in zgrajenih objektov ter naprav, 
zakupniku pa mora plačati njihovo še neamortizirano vre- 
dnost, če so bili nasadi oziroma objekti in naprave napravljeni 
z njegovim soglasjem. 

(2) Trajni nasadi, objekti in naprave pripadajo zakupoda- 
jalcu brez odškodnine, če so bili napravljeni brez njegovega 
soglasja. Zakupnik ima pravico, da odstrani naprave, pri kate- 
rih je to mogoče brt t škode. 

50. člen 
Določbe tega poglavja ne veljajo za zakupna razmerja med 

kmeti, ki se sklepajo zaradi posebnih razlogov, kot npr. zaradi 
odhoda k vojakom ali na začasno delo v tujino, zaradi bolezni 
in podobno za čas, dokler ti razlogi trajajo. 

V. ZEMLJIŠKI MAKSIMUM 

51. člen 
(1) Kmetje imajo lahko lastninsko pravico na kmetijskem 

obdelovalnem zemljišču v izmeri največ 10 ha na gospodar- 
stvo. 

(2) V gorskih in hribovitih predelih imajo lahko kmetje po 
določbah tega zakona lastninsko pravico na kmetijskem ob- 
delovalnem zemljišču v izmeri največ 20 ha na gospodarstvo. 
V tem primeru morata biti najmanj dve tretjini kmetijskih 
obdelovalnih zemljišč travniki. 

52. člen 
(1) Za gorske in hribovite predele se po tem zakonu štejejo 

vsi tisti predeli, ki so nad 600 metrov nadmorske višine. 
(2) Za gorske in hribovite predele se štejejo po tem zakonu 

tudi zemljiške parcele pod 600 m nadmorske višine, katerih 
večji del površine je nagnjen nad 25%. 

53. člen 
Kmečka gospodarstva, ki ležijo z delom svojih obdelovalnih 

zemljišč v ravninskem predelu, lahko presežejo maksimum za 
to območje le, če površina njihovih obdelovalnih zemljišč v 
ravninskem predelu ne presega 10 ha. Pri tem se dovoljeni 
celotni obseg njihovih kmetijskih obdelovalnih površin določi 
tako, da se ugotovi računska razlika med 20 ha in z dve 
pomnoženo obdelovalno površino v ravninskem predelu, ta 
razlika pa se prišteje k obdelovalni površini v ravninskem 
predelu. 

54. člen 
(1) Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko- 

pravne zadeve, ugotovi na zahtevo kmeta v upravnem po- 
stopku, ali parcele ustrezajo pogojem drugega odstavka 52. 
člena tega zakona. 

(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti potrdilo, 
da so izpolnjeni pogoji po drugem odstavku 52. člena tega 
zakona, ki ga izda občinski upravni organ, pristojen za geo- 
detske zadeve. 

(3) V odločbi iz prvega odstavka tega člena je potrebno 
navesti tudi, za koliko lahko lastninska pravica kmeta na 
obdelovalnih zemljiščih presega zemljiški maksimum, dolo- 
čen v prvem odstavku 51. člena tega zakona. 

55. člen 
V zemljiški maksimum se ne všteva kmetijsko obdelovalno 

zemljišče, ki ga obdelujejo kmetje na temelju združevanja 
svojega dela, zemljišč, delovnih in drugih sredstev v kmetijski 
zadrugi ali v drugi obliki združevanja kmetov ali na temelju 
združevanja svojega dela in teh sredstev z delom delavcev in z 
družbenimi sredstvi v drugih organizacijah združenega dela v 
odnosih trajnejše medsebojne povezanosti ali trajnejšega po- 
slovnega sodelovanja. 

56. člen 
(1) Nihče ne more imeti v zakupu kmetijskega obdeloval- 

nega zemljišča, ki bi skupaj s kmetijskim obdelovalnim zemlji- 
ščem, ki ga ima v lasti, presegalo z zakonom določeni maksi- 
mum kmetijskega obdelovalnega zemljišča. 

(2) Kdor ima v lasti maksimum kmetijskih zemljišč, lahko 
vzame v zakup tisto kmetijsko obdelovalno zemljišče, ki bi 
ostalo neobdelano, če ne bi bilo v zakupu v upravnem po- 
stopku. Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, ugo- 
tovi na predlog kmetijske zemljiške skupnosti. 

(3) Ne glede na določbe tega zakona o dobi in prenehanju 
zakupa pa preneha zakupna pogodba na kmetijskem obdelo- 
valnem zemljišču (iz prejšnjega odstavka potem, ko so po- 
spravljeni pridelki, najkasneje pa konec tistega koledarskega 
leta, v katerem je možno na zakupnem zemljišču oblikovati 
komplekse zemljišč družbeno organizirane proizvodnje kme- 
tov ali je s temi zemljišči mogoče organizirati trajnejšo medse- 
bojno povezanost ali trajno poslovno sodelovanje na podlagi 
združevanja dela, zemljišč, delovnih sredstev in drugih sred- 
stev, ki so lastnina kmetov, z delom delavcev in družbenimi 
sredstvi v organizaciji združenega dela. 

C*7 2Iah J I . V/ICI ■ 
Skupna površina kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih ima 

lahko kmet, ne sme presegati 45 ha, razen v primerih, ko se po 
5. točki 12. člena zakona o agrarni reformi in kolonizaciji v 
LRS (Uradni list SRS, št. 10-61/48, 17-80/58, 17-72/59 in 18- 
159/61) izda ustrezen upravni akt. 

58. člen 
(1) Občan , ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta, sme 

imeti v lasti v ravninskih predelih največ 1 ha kmetijskih 
zemljišč in gozda skupaj, od tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 
ha vinograda, v predelih nad 600 m nadmorske višine pa 
največ 3 ha skupnih površin, od tega največ 0,5 ha gozda in 
0,5 ha vinograda. 

(2) V maksimum iz prejšnjega odstavka se všteva površina 
zemljišč vseh članov ožje družinske skupnosti. 

(3) Določbe 53. člena tega zakona se ustrezno uporabljajo 
tudi v primerih iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Občani, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete, ter 
društva in druge civilne pravne osebe, ki po tem zakonu niso 
kmetijske organizacije, ne morejo imeti kmetijskih zemljišč na 
območju iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona. 

VI. KMETIJSKI ZAMLJIŠKI SKLAD V OBČINI 

59. člen 
. Kmetijski zemljiški sklad sestavljajo tista kmetijska zemlji- 
šča v družbeni lastnini, ki jih ne uporabljajo delavci ali zdru- 
ženi kmetje v kmetijskih organizacijah, razen kmetijskih zem- 
ljišč v družbeni lastnini iz petega odstavka 10. člena tega 
zakona. 

60. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost prenaša kmetijska zemlji- 

šča v skladu s tem zakonom na kmetijske organizacije ali pa 
jih daje v dolgoročni zakup kmetom. Kmetijska zemljiška 
skupnost prenaša gozdove na gozdnogospodarsko organiza- 
cijo, ki gospodari z gozdovi na tem gozdnogospodarskem 
območju. 

(2) Odškodnina za prenos kmetijskega obdelovalnega zem- 
ljišča ali gozda po prejšnjem odstavku se določi tako, da se 
valorizirani nabavni ceni prišteje še neamortizirana vrednost 
vloženih investicij v to zemljišče. 
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(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ne more razpolagati s 
kmetijskim zemljiščem ali gozdom po prvem odstavku tega 
člena, lahko tako zemljišče proda, zamenja ali ga da v zakup 
občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta. Če kmetijska 
zemljiška skupnost proda ali da zemljišče v zakup občanu, ki 
se po tem zakonu ne šteje za kmeta, lahko obenem poda 
zahtevo tudi o načinu uporabe zemljišča. V primeru prodaje 
zemljišča se smiselno uporabljajo določbe zakona o prometu 
z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19-911/76), ki zadevajo 
dražbo. 

61. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost pridobiva kmetijska zem- 

ljišča s pravnimi posli, prenosom teh zemljišč v kmetijski 
zemljiški sklad po določbah tega zakona in po določbah 
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetij- 
skih gospodarstev (kmetij). 

(2) Kmetijska zemljiška skupnost lahko vzame kmetijsko 
zemljišče tudi v dolgoročni zakup. 

VII. KMETIJSKE PROSTORSKO UREDITVENE 
OPERACIJE 

1. Skupne določbe 

62. člen 
(1) S kmetijskimi prostorsko-ureditvenimi operacijami (v 

nadaljnjem besedilu: agrarne operacije) urejajo obdelovalci 
kmetijskih zemljišč kmetijski prostor v lastnem interesu in v 
interesu socialistične skupnosti. 

(2) Agrarne operacije so medsebojna menjava kmetijskih 
zemljišč, arondacije, komasacije, melioracije, združevanje 
zemlje in drugi posegi v urejanje in rabo kmetijskih zemljišč. 

63. člen 
Agrarne operacije morajo biti v skladu s samoupravnimi 

sporazumi o temeljih planov in s prostorskimi plani. 

64. člen 
(1) Pobudo za agrarne operacije dajejo kmetijska zemljiška 

skupnost, kmetijske organizacije in kmetje. 
(2) Agrarne operacije se praviloma izvajajo sporazumno 

med lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč. 
(3) Agrarne operacije se lahko izvedejo tudi proti volji pri- 

zadetih, vendar samo ob pogojih in po postopku, ki jih določa 
ta zakon. 

65. člen 
(1) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, lahko 

odredi, da se v primernem roku odstranijo posamezni objekti 
v strnjenem zemljiškem kompleksu, ki ovirajo izvedbo agrar- 
nih operacij. 

(2) Odločba o odstranitvi se lahko izda šele, ko je odločba o 
agrarni operaciji dokončna oziroma, ko je začel veljati odlok o 
uvedbi agrarne operacije. Odškodnina za odstranjene objekte 
iz prejšnjega odstavka, ki jo plačajo tisti, v katerih korist se 
izvaja agrarna operacija, se odmeri po predpisih o razlastitvi. 

(3) Če se zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (ceste, 
vodne akumulacije, kanali in podobno) ali izgradnje stano- 
vanjske in drugačne kompleksne graditve povzroči razdrob- 
ljenost kmetijskih zemljišč, težji dostop do njih ali težja obde- 
lava, je investitor dolžan plačati stroške za potrebne agrarne 

operacije. 
66. člen 

(1) Za opravila, ki so v zvezi z agrarnimi operacijami, se ne 
plačujejo takse, za prenos lastništva ali prenos kmetijskih 
zemljišč med kmetijskimi organizacijami pa ne davek od pro- 
meta nepremičnin. 

(2) Vpisi v zemljiško knjigo v zvezi z agrarnimi operacijami 
veljajo za nujne. 

(3) Pri izvajanju programa geodetskih del imajo prednost 
izmere v zvezi z agrarnimi operacijami. 

2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč 

67. člen 
Kot medsebojna menjava kmetijskih zemljišč po tem za- 

konu se šteje menjava, ki se izvaja zaradi racionalnejše rabe 
kmetijskega zemljišča in če vrednost enega zemljišča ne 
presega 50% vrednosti drugega zemljišča. 

68. člen 
(1) Potrdilo o tem, da gre za medsebojno menjavo kmetij- 

skih zemljišč po prejšnjem členu, izda občinski upravni or- 
gan, pristojen za kmetijstvo. 

(2) Akt, s katerim organ iz prejšnjega odstavka odkloni 
izdajo potrdila, je akt v upravnem postopku. 

3. Arondacije kmetijskih zemljišč 

69. člen 
(1) Arondacija kmetijskih zemljišč (zaokrožitev) se lahko 

izvede v korist kmetijske organizacije, če bo zemljišče, ki se 
bo pripojilo, rabilo za kmetijsko proizvodnjo. 

(2) Arondacija se lahko izvede tudi v korist skupnosti na 
podlagi pogodbe, ustanovljene po predpisih o združevanju 
kmetov, če gre za združeno obnovo ali napravo trajnih nasa- 
dov, ali če gre za združeno obdelovanje. 

(3) Zaradi povečanja kmetijske proizvodnje, izbolj- 
šanja rabe kmetijskih zemljišč in ohranjanja naseljenosti 
v gorskih in hribovitih predelih se zaradi povečanja kmetijske 
proizvodnje, izboljšanja rabe kmetijskih zemljišč in ohranja- 
nja naseljenosti lahko izvede arondacija tudi v korist kmeta, ki 
v odnosih trajnejše medsebojne povezanosti ali trajnejšega 
poslovnega sodelovanja združuje delo, zemljišča, delovna in 
druga sredstva z delom delavcev in združenimi sredstvi v 
organizaciji združenih kmetov ali v organizaciji združenega 
dela. 

70. člen 
(1) Arondacijski upravičenci iz prejšnjega člena lahko vlo- 

žijo predlog za arondacijo: 
- če imajo na zaokroženem območju razdrobljena zemlji- 

šča ali če leži v strnjenem zemljiškem kompleksu tuje zemlji- 
šče; 

- če nudijo lastniku, ki je kmet oziroma uporabniku zemlji- 
šča za zemljišče, ki naj se pripoji, drugo ustrezno zemljišče 
enake katastrske kulture in enake kvalitete ob upoštevanju 
usklajenega dejanskega stanja v zemljiškem katastru; če pa 
takega zemljišča nimajo, pa drugo zemljišče ustrezne vredno- 
sti, pri čemer se vrednost ugotovi na podlagi katastrskega 
dohodka, ob upoštevanju usklajenega dejanskega stanja v 
zemljiškem katastru; 

- če nudijo lastniku, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta, 
za zemljišče, ki naj se pripoji, drugo zemljišče enake vredno- 
sti, ki ga ima lahko v lasti, če pa takšnega zemljišča nimajo, pa 
odškodnino po predpisih o razlastitvi; 

- če izkažejo, da razpolagajo z možnostmi za izvedbo na- 
mena, za katerega predlagajo arondacijo. 

(2) Neglede na določbe 2. alinee prejšnjega odstavka se 
lahko izplača denarna odškodnina če se dotedanji lastnik s 
tako odškodnino strinja. 

71. člen 
(1) Predlagatelj arondacije mora navesti namen arondacije, 

izkazati, da so izpolnjeni pogoji iz 69. in 70. člena tega 
zakona, izjaviti, da prostovoljna medsebojna menjava kmetij- 
skih zemljišč ni bila dosežena, priložiti predlogu seznam 
razdrobljenih zemljič ali zemljišč v strnjenem zemljiškem 
kompleksu, ki naj se arondirajo in seznam zemljišč, ki jih 
predlagatelj arondacije daje v odškodnino za pripojena zem- 
ljišča. 

(2) Predlagatelj arondacije iz tretjega odstavka 69. člena 
tega zakona priloži predlogu za arondacijo tudi potrdilo, da v 
odnosih trajnejše medsebojne povezanosti ali trajnejšega po- 
slovnega sodelovanja združuje delo, zemljo, delovna in druga 
sredstva z delom delavcev in z združenimi sredstvi v organiza- 
ciji združenih kmetov ali temeljni organizaciji združenega 
dela. 



(3) Predlagatelj priloži predlogu tudi mnenje kmetijske 
zemljiške skupnosti o upravičenosti nameravane arondacije. 

72. člen 
Odškodnina za stavbe, druge objekte ali nasade se določa 

sporazumno. Če do sporazuma ne pride, se po pravnomočno- 
sti odločbe, o arondaciji o tej odškodnini odloči po predpisih, 
ki veljajo za odmero odškodnine po predpisih o razlastitvi. 

73. člen 

JJ.) 9 .Predlo9u za arondacijo odloča v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo. S to odločbo 
odloči tudi o pripojitvi zemljišča k zemljišču, ki se arondira, o 
zemljišču, ki se daje za pripojeno zemljišče oziroma o denarni 
odškodnini za to zemljišče. 

(2) Dotedanji lastnik kmetijskega zemljišča je v primeru 
spora o višini denarne odškodnine upravičen do akontacije 
po predpisih o razlastitvi. 

74. člen 
Stroške arondacijskega postopka trpi arondacijski upravi- 

čenec. 

75. člen 
(1) Zemljišče, ki se z arondacijo pripoji, se izroči arondacij- 
,iTu~up,1av^enou P° Pravnomočnosti odločbe o arondaciii. je) rrejsnji iastnik oziroma uporabnik ima pravico obdržati 

pripojeno kmetijsko zemljišče v posesti, dokler ne pospravi 

leta ' Venc'ar nai^a'Je d° konca tekočega gospodarskega 
(3) Z izročitvijo kmetijskega zemljišča arondacljskemu 

upravičencu je arondacija končana. 

76. člen 
(1) Hipoteke in druga stvarna bremena, ki so vpisana na 

pripojenem zemljišču arondacijskega upravičenca, razen 
zemljiških služnosti, če so le-te potrebne, Izgubijo pravno 
veljavnost in se izbrišejo iz zemljiške knjige. 

(2) Izbrisano breme se po uradni dolžnosti vknjiži na zem- 
ljišču, ki je bilo dano kot odškodnina za pripojeno zemljišče. 

(3) Potrebnost zemljiške služnosti Iz prvnega odstavka tega 
člena ugotavlja občinski upravni organ, pristojen za kmetij- 
stvo. Prizadeti lahko zahteva v tridesetih dneh od vročitve 
odločbe, naj pristojno temeljno sodišče odloči o obstoju 
oziroma neobstoju zemljiške služnosti. O obstoju oziroma 
neobstoju kmetijske služnosti odloča pristojno temeljno sodi- 
šče v nepravdnem postopku. 

(4) Če je priznana dotedanjemu lastniku pripojenega zem- 
ljišča, na katerem so bremena iz prvega odstavka tega člena, 
denarna odškodnina, jo mora vplačati arondacijski upraviče- 
nec pri banki na poseben račun. V takem primeru banka 
izplača odškodnino lastniku pripojenega zemljišča oziroma 
poravna terjatev tistemu, v čigar korist je bilo zemljišče obre- 
menjeno, samo na podlagi njunega pismenega sporazuma, ki 
ga je overil pristojni organ, ali na podlagi sodne odločbe. 

77. člen 
(1) Prejšnji uporabnik oziroma lastnik pripojenega zemlji- 

šča lahko zahteva pri organu iz prvega odstavka 73. člena 
tega zakona, da odpravi dokončno odločbo o arondaciji: 

- če arondacijski upravičenec najkasneje v dveh letih po 
izročitvi ne zašne urejati arondiranih zemljišč, 

- če začete ureditve ne konča najkasneje v petih letih od 
začetka urejanja, ali 

- če arondiranih zemljišč ne izkorišča za kmetijsko proiz- 
vodnjo, razen v primeru, če na podlagi upravnega akta ali 
predpisa nI bila spremenjena namembnost zemljišča. 

(2) To zahtevo lahko prejšnji uporabnik ali lastnik vloži v 
treh mesecih od dneva, ko je za to zvedel, vendar najkasneje v 
enem letu po poteku rokov Iz prejšnjega odstavka. 

4. Komasacija kmetijskih zemljišč 

78. člen 
(1) Na območju dela katastrske občine oziroma ene ali več 

katastrskih občin se lahko zložijo kmetijska zemljišča in po- 
novno razdelijo med prejšnje lastnike oziroma uporabnike 
tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča (v nadalj- 
njem besedilu: komasacija). 

(2) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasa- 
cijskem območju (v nadaljnjem besedilu: komasacijski sklad). 

79. člen 
(1) Komasacijo lahko predlagajo kmetijska zemljiška skup- 

nost, kmetijske organizacije ali kmetje. 
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri 

občinskem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo: 
- če so se izrekli za komasacijo uporabniki in tisti lastniki 

kmetijskih zemljišč, -ki so kmetje in imajo skupaj z lastniki 
kmetijskih zemljišč, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete, 
več kot polovico površin vseh kmetijskih zemljišč na komasa- 
cijskem območju; 

- če je pobudo za komasacijo obravnavala kmetijska zem- 
ljiška skupnost iz predvidenega komasacijskega območja, 
rezen če je sama predlagatelj komasacije; 

- če je izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega 
območja. 

80. člen 
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena, izda občin- 

ska skupščina odločbo o uvedbi komasacijskega postopka. 
Občinska skupščina hkrati imenuje tudi komisijo za izvedbo 
komasacijskega postopka, ki ima položaj občinskega uprav- 
nega organa. 

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, dopu- 
sten pa je upravni spor. 

(3) Komisijo za izvedbo komasacije sestavljajo predsednik 
in štirje člani, ki jih z odločbo iz prvega odstavka prejšnjega 
člena imenuje občinska skupščina. Člani komisije so pred- 
vsem strokovnjaki s kmetijskega, pravnega in geodetskega 
področja ter en komasacijski udeleženec, predsednik komi- 
sije pa je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim izpi- 
tom. 

(4) Pravnomočna odločba iz prvega odstavka tega člena se 
začne izvajati, ko sta SR Slovenija in občina zagotovili kritje 
stroškov komasacije v smislu drugega in tretjega odstavka 94. 
člena tega zakona. 

81. člen 
(1) Komisija za izvedbo komasacijskega postopka vode ko- 

masacijski postopek in ima predvsem naslednje operativne in 
upravno-pravne naloge: 

- predlaga pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču vpi- 
sovanje sprememb na komasacijskem območju; 

- sodeluje s komasacijskim odborom; 
- objavi javni razpis za izvedbo geodetskih del na komasa- 

cijskem območju. 
- odredi razgrnitev idejne zasnove ureditve komasacij- 

skega območja za dobo trideset dni na sedežih tistih krajev- 
nih skupnosti, ki leže na komasacijskem območju; 

- odredi razgrnitev elabonatov komasacijskega postopka 
ter sprejema priprombe In predloge lastnikov in uporabnikov 
zemljišč v komasacijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: ko- 
masacijski udeleženci) k posameznim elaboratom komasacij- 
skega postopka; 

- odloča v upravnem postopku o ugovorih komasacijskih 
udeležencev zoper elaborate; 

- nadzira potek komasacijskega postopka; 
- obravnava predlog razdelitve komasacijskega sklada in 

Izda odločbo o razdelitvi zemljišč v komasacijskem skladu. 
- opravlja druge naloge v zvezi z Izvajanjem komasacij; 
- sprejme sklep o razdelitvi stroškov, ki jih krijejo komasa- 

cijski udeleženci; 
(2) ^Komasacijski udeleženci lahko vložijo pri komisiji za 

Izvedbo komasacijskega postopka ugovor k posameznim ela- 
boratom komasacijskega postopka v roku osmih dni od nji- 
hove razgrnitve. Zoper odločbo komisije je dopustna pritožba 
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na geodetsko upravo SR Slovenije, če gre za elaborate o 
obstoječem zemljiškem stanju oziroma na Republiški sekreta- 
riat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če gre za elaborate 
o cenitvi nepremičnin, ki sestavljajo komasacijski sklad. 

82. člen 
(1) Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacij- 

skem območju prepovedan promet z zemljišči, razen v pri- 
meru, če poštene zemljišče družbena lastnina, prepovedano 
pa je tudi parceliranje zembljišč ter graditev in spreminjanje 
kultur. 

(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbo prvega od- 
stavka, je nična. Lastnik oziroma uporabnik tudi nima pravice 
do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo in spremembo 
kulture v nasprotju s prejšnim odstavkom. 

(3) Posledice uvedbe komasacijskega postopka po prvem 
odstavku tega člena prenehajo s ponovno razdelitvijo zem- 
ljišč. Prav tako prenehajo te posledice v primeru če se koma- 
sacija ne začne izvajati v dveh letih po pravnomočnosti od- 
ločbe o uvedbi komasacije. 

83. člen 
V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi: 
- da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi ali 

njihovi deli, ki leže znotraj komasacijskega območja oziroma 
segajo vanj; 

- da se ne vključijo v komasacijski sklad posamezni vino- 
gradi, sadovnjaki in hmeljišča ali skupine takih zemljišč, če bi 
vključitev teh zemljišč ovirala ali zadrževala smotrno in hitro 
izvedbo komasacije. 

84. člen 
(1) Stranke v komasacijskem postopku so komasacijski 

udeleženci in drugi, ki imajo na teh zemljiščih stvarne pravice 
ali kakšen drug na zakon oprt pravni interes. 

(2) V komasacijskem postopku ni dovoljena vrnitev v prejš- 
nje stanje in ne obnova postopka. 

85. člen 
(1) Komasacijski udeleženci izvolijo izmed sebe komasacij- 

ski odbor, ki zastopa njihove interese in pripravlja predloge. 
(2) Komasacijski odbor ne more odločati o pravicah koma- 

sacijskih udeležencev. 

86. člen 
(1) Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upoštevajo 

glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški 
knjigi; glede lege, površine, kulture in katastrskega razreda 
pa podatki predhodno usklajenega zemljiškega katastra, 
glede drugih podatkov pa dejansko stanje. 

(2) Če se dejansko stanje glede lastninske pravice in drugih 
stvarnih pravic na zemljiščih, ki se vlagajo v komasacijski 
sklad, ne ujema s stanjem po zemljiški knjigi, se upošteva 
dejansko stanje, če to ni sporno. S tem pa niso prizadete 
pravice, ki jih ima kdo na takem kmetijskem zemljišču. 

(3) Če komasacijski udeleženec meni, da podatki glede 
kulture v zemljiškem katastru ne ustrezajo dejanskemu sta- 
nju, lahko zahteva spremembo teh podatkov. 

87. člen 
(1) O novi razdelitvi zemljišč, ki so v komasacijskem skladu, 

odloči komisija za izvedbo komasacijskega postopka po do- 
ločbah 88. in 91. člena tega zakona. O pritožbi zoper odločbo 
te komisije odloča Geodetska uprava SR Slovenije. 

(2) Preden komisija za izvedbo komasacijskega postopka 
izda odločbo po prejšnjem odstavku, razgrne načrt nove 
razdelitve za trideset dni na sedežih krajevnih skupnosti na 
komasacijskem območju. Načrt obravnavajo tudi krajevne 
skupnosti na komasacijskem območju in kmetijska zemljiška 
skupnost. 

88. člen 
(1) Vsak uporabnik in vsak lastnik kmetijskega zemljišča, ki 

je kmet, dobi praviloma iz komasacijskega sklada ustrezno 
zemljišče približno enake skupne vrednosti, če je mogoče, pa 

tudi enake katastrske kulture in približno enake lege kot jo 
ima zemljišče, ki ga je vložil v komasacijski sklad. 

(2) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je treba 
gledati na to, da dobi vsak komasacijski udeleženec čimbolj 
zaokroženo zemljišče. 

(3) Občanom, ki je po tem zakonu ne štejejo za kmete, se 
dodelijo zemljišča v posebnem bloku parcel zemljišča, ki jih 
smejo imeti v lasti po četrtem odstavku 58. čina tega zakona. 

(4) Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega 
sklada zemljišče, ki je več vredno kot zemljišče, ki ga je vložil 
v komasacijski sklad, mora v denarju plačati komasacijskemu 
skladu razliko; če dobi zemljišče manjše vrednosti, pase mu v 
denarju izplača razlika. 

(5) Pri ugotavljanju vrednosti se zemljišča uvrščajo v vre- 
dnostne razrede tako, da se pri tem upošteva le njihov katastr- 
ski razred in njihova katastrska kultura. 

89. člen 
Določbe 70. člena tega zakona glede denarne odškodnine 

se smiselno uporabljajo tudi v komasacijskem postopku. 

90. čten 
(1) Če se med komasacijskim postopkom zaradi zgraditve 

omrežja cest in prekopov ter drugih javnih objektov, ki jih je 
treba zgraditi na komasacijskem območju, da bi se izvedla s 
komasacijo predvidena ureditev prostora, zmanjša skupna 
površina zemljišč, ki naj se razdele med udeležence, se dodeli 
vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vlože- 
nim zemljiščem manjša površina zemljišč. 

(2) Če se zaradi zmanjšanja omrežja cest in prekopov ter 
drugih objektov poveča skupna površina zemljišč v komasa- 
cijskem skladu, se dodeli vsakemu komasacijskemu udele- 
žencu sorazmerno z vloženim zemljiščem večja površina zem- 
ljišč. 

(3) Določba prvega oziroma drugega odstavka tega člena 
se uporabi tudi, če se med komasacijskim postopkom zaradi 
višje sile (spremembe rečnega toka, odnašanja, nasipanja 
ipd.) zmanjša oziroma poveča skupna površina zemljišč v 
komasacijskem skladu. 

91. člen 
Služnosti in lastninske omejitve, ki po razdelitvi komasacij- 

skega sklada udeležencu niso več potrebne, prenehajo, usta- 
novijo pa se nove, če je to potrebno glede na novo razdelitev 
zemljišč iz komasacijskega sklada. 

92. člen 
Glede hipotek in drugih stvarnih bremen se ob razdelitvi 

komasacijskega sklada upoštevajo določbe 76. člena tega 
zakona. 

93. člen 
(1) Komasacijski udeleženci prevzamejo zemljišča iz koma- 

sacijskega sklada v dejansko posest in last oziroma uporabo 
po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišča, ki so v 
komasacijskem skladu, praviloma potem ko so pospravljeni 
pridelki, najkasneje pa do konca koledarskega leta. 

(2) Po sporazumu med večino komasacijskih udeležencev 
se lahko začasno prevzamejo zemljišča, stavbe in drugi ob- 
jekti iz komasacijskega sklada, še preden je odločba iz prejš- 
njega odstavka pravonomočna. 

94. člen 
(1) Stroške v zvezi s komasacijo krijejo SR Slovenija, ob- 

čina in komasacijski udeleženci. 
(2) SR Slovenija krije stroške za izvedbo primarnih geodet- 

skih del in sicer: 
- za postavitev navezovalne geodetske mreže na območju 

komasacije; 
- za izmero oboda komasacijskega območja in za izmero 

objektov (poti, cest, kanalov, posameznih zgradb), ki ostanejo 
nespremenjeni tudi po komasaciji, ter za izdelavo načrta 
izmerjenega stanja; 

- za cenitev vrednosti zemljišč na komasacijskem območju 
pred novo razdelitvijo; 

- za izdelavo zemljiško-katastrskih načrtov po izvršenem 
prenosu nove razdelitve zemljišča v naravo. 
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(3) Občina, na katere .območju se izvaja komasacija, krije 
stroške izdelave in razgrnitve idejne zasnove ureditve koma- 
sacijskega območja, sestavitve seznamov zemljišč in lastni- 
kov oziroma uporabnikov, stroške izdelave in razgrnitve ko- 
masacijskega projekta z ustreznimi geodetskimi deli ter stro- 
ške za izvedbo sprememb v zemljiškem katastru in zemljiški 
knjigi. Če se izvaja komasacija v občini ali delu občine, ki se 
po predpisih o skladnejšem razvoju SR Slovenije šteje za 
manj razvitega, krije tudi te stroške SR Slovenija. 

(4) Komasacijski udeleženci krijejo v sorazmerju s površino 
iz komasacijskega sklada dobljenih zemljišč stroške za geo- 
detski prenos komasacijskega projekta za razdelitev komasa- 
cijskega sklada v naravo ter druge stroške za opravila, ki jih je 
treba opraviti izključno zaradi same komasacije zemljišč. 

(5) Operativna dela za izvedbo komasacije zemljišč oprav- 
ljajo geodetske organizacije združenega dela ali posebne 
službe v kmetijski organizaciji, kmetijski zemljiški skupnosti, 
ali njihovih zvezah, ki so v skladu z zakonom usposobljene za 
opravljanje geodetskih del. 

(6) Za dela iz prejšnega odstavka, za katere po četrtem 
odstavku tega člena krijejo stroške komasacijski udeleženci, 
sklene pogodbe kmetijske zemljiške skupnosti. Ta skupnost 
ima proti komasacijskim udeležencem regresno pravico v 
skladu z določbo četrtega odstavka tega člena. Komasacijski 
udeleženec lahko plača stroške komasacije tudi tako, da 
odstopi kmetijski zemljiški skupnosti del zemljišča, ki je po 
vrednosti enako njegovemu deležu za stroške komasacije. 

(7) Če lastnik ne poravna komasacijskih stroškov, se mu v 
izvršilnem postopku odvzame del zemljišča, ki je po vrednosti 
enak njegovemu deležu za stroške komasacije, upoštevajoč 
pri tem vrednost njegovega zemljišča pred komasacijo. 

95. čien 
Zemljišča, ki so bila komasirana, se lahko delijo le, če se z 

delitvijo ne poslabša stanje, ki je bilo doseženo s komasacijo. 

96. člen 
Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

predpiše v soglasju z republiškim sekretarjem za urbanizem 
tehnična navodila za izvajanje komasacij v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. 

5. Melioracije 

97. člen 
(1) Melioracije po tem zakonu so hidromelioracije in agro- 

melioracije. 
(2) Hidromelioracije obsegajo: 
- ureditev režima površinskih voda z regulacijami naravnih 

vodotokov, izgradnjo zadrževalnikov in drugih protipoplavnih 
in protierozijskih objektov in 

- ureditev talnega vodnega režima z izgradnjo osuševalnih 
in namakalnih sistemov. 

(3) Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizi- 
kalne, kemijske in biološke lastnosti tal (apnenje, planiranje, 
krčenje drevesne rasti in grmičevja na zemljišču, naprava 
teras, ureditev gorskih in kraških pašnikov in podobno) ter 
izboljšanje dostopa in prevoza na kmetijsko zemljišče. 

(4) Kmetijske melioracije so hidromelioracije iz 2. alinee 
drugega odstavka tega člena in agromelioracije (v nadaljnjem 
besedilu: melioracije). 

98. člen 
Melioracije lahko predlagajo kmetijska zemljiška skupnost 

kmetijske organizacije in kmetje, združeni v skupnost na 
podlagi pogodbe po predpisih o združevanju kmetov (v na- 
daljnjem besedilu: skupnost). 

99. člen 
(1) Upravičenci iz prejšnjega člena vložijo predlog za me- 

lioracijo pri občinskem upravnem organu pristojnem za kme- 
tijstvo tiste občine, na območju katere je pretežni del meliora- 
cijskega območja: 

- če so se izrekli za melioracijo uporabniki in tisti lastniki 
kmetijskih zemljišč, ki so kmetje in imajo skupaj z lastniki 

kmetijskih zemljišč, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete 
več kot polovico površin vseh kmetijskih zemljišč na meliora- 
cijskem območju; 

- če je predlagana melioracija v skladu z družbenim in 
prostorskim planom občine; 
- če je urejen režim površinskih voda v skladu s 1. alineo 

drugega odstavka 97. člena tega zakona; 
- če so pobudo za melioracijo obravnavale kmetijske zem- 

ljiške skupnosti na melioracijskem območju. 
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti 

tudi predračun stroškov za izvedbo melioracijskih in komasa- 
cijskih del. 

100. člen 
Hkrati z melioracijo se uvede tudi komasacija kmetijskih 

zemljišč, če je ta potrebna. 

101. člen 
Občinska skupščina izda odlok o uvedbi melioracijskega 

postopka ter hkrati odločbo o uvedbi komasacijskega po- 
stopka, če so izpolnjeni pogoji iz 99. člena tega zakona. Če se 
razteza melioracijsko območje na območje več občin, izda 
odlok b uvedbi melioracijskega postopka skupščina tiste ob- 
čine, na kateri je pretežni del melioracijskega območja, v 
soglasju s skupščinami prizadetih občin, odločbo o komasa- 
ciji pa tudi vtem primeru, izdajo pristojne občinske skupščine. 

102. člen 
Z uvedbo melioracijskega postopka nastopijo posledice 

prvega in drugega odstavka 82. člena tega zakona, ki trajajo 
do končanih melioracij. Prav tako prenehajo te posledice, če 
se melioracijska dela ne začnejo izvajati v dveh letih po 
uveljavitvi odloka iz prejšnjega člena. 

103. člen 
(1) Če gre za melioracije kmetijskih zemljišč, ki jih zaradi 

njihove vloge pri proizvodnji hrane ali pri izvedbi družbenega 
plana SR Slovenije proglaša akt Skupščine SR Slovenije kot 
posebej pomembna za vso SR Slovenijo, ustanovijo pristojne 
kmetijske zemljiške skupnosti območne samouprave intere- 
sne skupnosti za vodo, kmetijske organizacije, organizacije 
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom ali s predelavo 
kmetijskih proizvodov, krajevne skupnosti - melioracijskega 
območja s samoupravnim sporazumom samoupravno intere- 
sno skupnost za melioracijo (v nadaljnjem besedilu: skupnost 
za melioracije). 

(2) S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka 
določijo ustanoviteljice zlasti: 

- meje melioracijskega območja; 
- predvidena melioracijska dela; 
- način financiranja melioracijskih del; 
- osnove in merila za določitev prispevka, ki ga bodo 

plačevale ustanoviteljice ter lastniki in uporabniki kmetijskih 
zemljišč, za financiranje melioracijskih del; 

- obveze glede vzdrževanja melioracijskih sistemov po 
končani melioraciji; 
- Samoupravna razmerja v skupnosti za melioracije. 
(3) Postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma se 

začne s pismeno pobudo pooblaščenega organa ene izmed 
organizacij ali skupnosti iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga podpišejo 
pooblaščeni organi večine predvidenih ustanoviteljic skupno- 
sti za m6lioracije iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Ko je samoupravni sporazum sklenjen, izda občinska 
skupščina odlok o uvedbi melioracijskega postopka, če se 
razteza melioracijsko območje na območje več občin, izda 
odlok o uvedbi melioracijskega postopka Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. Ta odlok izdata občinska skupščina ozi- 
roma Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi v primeru, če v 
šestih mesecih od dneva, ko je bila dana pobuda iz tretjega 
odstavka tega člena ne pride do sklenitve samoupravnega 
sporazuma. 

104. člen 
(1) Odloki iz 101. člena tega zakona in petega odstavka 

prejšnjega člena določajo zlasti: 
- meje melioracijskega območja; 
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- razvrstitev kmetijskih zemljišč na melioracijskem ob- 
močju po prvi in drugi alinei drugega odstavka 10. člena tega 
zakona, če tega ne določa že občinski prostorski plan; 

- predvidena melioracijska dela, ki so jih dolžni lastniki 
oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem 
območju sami opraviti, in roke za izvršitev teh del; 

- objekte in naprave, ki jih bodo dolžni lastniki oziroma 
uporabniki kmetijskih zemljišč sami redno vzdrževati v upo- 
rabnem stanju; 
- način rabe kmetijskih zemljišč na melioracijskem ob- 

močju; 
- prispevek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetij- 

skih zemljišč na melioracijskem območju za skupne meliora- 
cijske naprave in objekte; 

- predvideno dinamiko melioracijskih del po ožjih območ- 
jih. 

105. člen 
(1) Sredstva za izvedbo melioracij iz 97. člena tega zakona 

zagotavljajo območne samoupravne interesne skupnosti za 
vodo in njihova zveza, kmetijske zemljiške skupnosti ter last- 
niki in uporabniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem ob- 
močju. 

(2) Območne samoupravne interesne skupnosti za vodo in 
njihova zveza zagotavljajo sredsta za ureditev režima narav- 
nih površinskih voda, vključujoč tudi akumulacije in druga 
dela, za katera se dogovorijo članice te skupnosti. 

(3) Sredstva za kmetijske melioracije iz četrtega odstavka 
97. člena tega zakona zagotavljajo lastniki in uporabniki kme- 
tijskih zemljišč na melioracijskem območju, kmetijske zemlji- 
ške skupnosti in Zveza vodnih skupnosti Slovenije s sredstvi 
petega odstavka 17. člena tega zakona v skladu s finančnim 
načrtom, ki ga sprejmejo. 

106. člen 
Lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju 

lahko poravnajo vlaganja v melioracije: 
- z gotovino oziroma kreditom, ki ga dobijo pri kmetijski 

organizaciji, če sklenejo z njo pogodbo o trajnem proizvo- 
dnem sodelovanju ali 

- z odstopom dela zemljišča, ki je po vrednosti enak njiho- 
vemu deležu financiranja melioracij, upoštevajoč vrednost 
odstopljenega zemljišča pred melioracijo. 

107. člen 
Če lastnik ne poravna melioracijskih stroškov, se mu v 

izvršilnem postopku vzame del zemljišča, ki je po vrednosti 
enak njegovemu deležu pri financiranju melioracije, upošte- 
vajoč vrednost tega zemljišča pred melioracijo. 

108. člen 
Za melioracijska deia sklepa pogodbe investitor, ki ga dolo- 

čijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč in ki mora biti 
družbena pravna oseba. Ta ima nasproti lastnikom in uporab- 
nikom kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju regre- 
sno pravico v skladu s finančnim načrtom iz tretjega odstavka 
105. člena tega zakona in v sorazmerju s površino njihovih 
zemljišč. 

109. člen 
Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi v 

upravnem postopku izvedbo potrebnih ukrepov na stroške 
lastnika oziroma uprabnika kmetijskega zemljišča na meliora- 
cijskem območju, ki v določenem roku ne bi izvedel potrebnih 
melioracijskih del, oziroma, ki ne bi redno vzdrževal objektov 
in naprav v skladu z odlokom iz 104. člena tega zakona. 

110. člen 
Če je v odlokih iz 104. člena tega zakona predviden prispe- 

vek, ki ga plačujejo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč 
na melioracijskem območju, za kritje stroškov pri vzdrževal- 
nih delih na melioracijskih sistemih uvede takšen prispevek s 
posebnim odlokom občinska skupščina v skladu s tretjim 
odstavkom 7. člena tega zakona. 

111. člen 
(1) Združeni in drugi kmetje na melioracijskem območju se 

zaradi racionalnejšega opravljanja predpisanih melioracijskih 

del, zaradi vzdrževanja določenih objektov in naprav ter skup- 
nega opravljanja določenih del na že melioriranih območjih 
lahko združujejo v melioracijske skupnosti. Za te skupnosti 
veljajo načela o skupnostih na podlagi pogodbe po predpisih 
o združevanju kmetov. 

(2) Te skupnosti lahko združujejo svoje delo in sredstva 
tudi z delom delavcev in družbenimi sredstvi v temeljnih 
organizacijah združenega dela. 

112. člen 
(1) Meliorirana zemljišča morajo po izbiri kultur in načinu 

njihovega obdelovanja ustrezati programu melioracij, sred- 
stvom, vloženim v ta zemljišča in družbenemu planu občine. 

(2) Proti lastniku oziroma uporabniku melioriranega kme- 
tijskega zemljišča, ki se ne bi ravnal po določbah prejšnjega 
odstavka, se ustrezno uporabijo ukrepi po 18. do 20. in po 33. 
členu tega zakona. 

113. člen 
(1) Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na me- 

lioracijskem območju morajo dovoliti dostop na svoja zemlji- 
šča delavcem vodnogospodarskih in drugih organizacij zdru- 
ženega dela, ki opravljajo dela v zvezi z melioracijami kmetij- 
skih zemljišč, vzdrževanjem melioracijskih objektov in na- 
prav, ter osebam, ki imajo pravico meriti, snemati, projektirati 
ali zaznamovati zemljišča in vode, kadar je to potrebno za 
graditev melioracijskih objektov in naprav. 

(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč imajo pravico do 
odškodnine za škodo, povzročeno z deli iz prejšnjega od- 
stavka. 

(3) Odločbo o dovolitvi dostopa na zemljišče po prvem 
odstavku tega člena in o odškodnini iz prejšnjega odstavka 
izda na zahtevo prizadetega občinski upravni organ, pristojen 
za kmetijstvo. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene 
izvršitve. 

114. člen 
(1) Če se odvajanje vode z zemljišča ali dovajanje vode na 

zemljišče ne da rešiti na kakšen drug ugodnejši ali racional- 
nejši način, se sme ustanoviti služnostna pravica odvajanja 
oziroma dovajanja vode čez drugo zemljišče. 

(2) O ustanovitvi služnostne pravice iz prejšnjega odstavka 
odloča v upravnem postopku občinski upravni organ, pristo- 
jen za kmetijstvo. Ta organ odloči obenem tudi o odškodnini 
lastniku oziroma uporabniku služečega zemljišča. 

115. člen 
Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

predpiše v soglasju z republiškim sekretarjem za urbanizem v 
enem letu po uveljavitvi tega zakona tehnična navodila za 
izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč. 

16. Združevanje zemljišč in drugi posegi v ureja- 
nje in rabo kmetijskih zemljišč 

116. člen 
Zaradi skupne proizvodnje in drugih interesov lahko kmetje 

združujejo svoja kmetijska zemljišča med seboj v vseh oblikah 
združevanja kmetov in kmetijskimi zemljišči v kmetijskih or- 
ganizacijah. 

117. člen 
(1) Če združi svoje ali več kmetov svoja zemljišča ali jih 

združijo s kmetijskimi zemljišči v kmetijskih organizacijah v 
zemljiški kompleks, ugotovijo kmetje in uporabniki ob združi- 
tvi obseg in kakovost zemljišč, ki jih je posameznik vložil. 

(2) Če posamezen kmet ne želi več ostati s svojim zemlji- 
ščem v kompleksu, ima pravico do drugega ustreznega zem- 
ljišča zunaj kompleksa. V tem primeru se izvede arondacija 
kmetijskih zemljišč po določbah tega zakona, če je potrebna, 
pri tem pa se vrednost zemljišča ugotovi na podlagi katastr- 
ske kulture in katastrskega razreda. 

118. člen 
če se je po združitvi kmetijskih zemljišč v kompleks zaradi 

naprave novih poti in prekopov, zaradi zgraditve drugih javnih 
objektov, naprave trajnih nasadov ali zaradi drugih v skladu s 
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pogodbo o združitvi zemljišč določenih in izvedenih posegov, 
ureditev celotnega zemljiškega kompleksa tako spremenila, 
da ni več izvedljiva vrnitev v prejšnje stanje, pa pogodba o 
združitvi zemljišč iz kakršnegakoli razloga preneha, se za 
njegovo razdelitev uporabljajo določbe tega zakona o koma- 
saciji kmetijskih zemljišč. 

119. člen 
Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč se na določenem 

območju lahko sporazumejo za skupno obnovo in napravo 
trajnih nasadov, za združitev določenih sredstev in za način 
rabe zemljišč po obnovi oziroma napravi nasadov. 

(2) Če je dana pobuda za poseg iz prejšnjega odstavka pa 
med lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč ni bil dosežen 
sporazum, lahko občinska skupščina na predlog kmetijske 
zemljiške skupnosti predpiše obseg in način izvedbe predla- 
ganega posega, način združevanja sredstev in način rabe 
zemljišč po izvedbi posega, če se z nameravanim posegom 
strinjajo uporabniki in lastniki kmetijskih zemljišč, ki so 
kmetje, in imajo skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč, ki se po 
tem zakonu ne štejejo za kmete več kot polovico površin vseh 
kmetijskih zemljišč na predlaganem območju. 

(3) V primerih, ko je zaradi smotrne rabe kmetijskega zem- 
ljišča na določenem območju potrebno dolgoročno zagotoviti 
enotno ureditev pri napravi teras, trajnih nasadov, izbiri kultur 
na določenem zemljišču ali strokovno neoporečnost določe- 
nih posegov, lahko občinska skupščina sprejme odlok, s 
katerim se določi obveznost upoštevanja skupnega ureditve- 
nega projekta, izgradnjo skupne infrastrukture (poti, nama- 
kalne naprave, terase in podobno) ali omejitve pri izgradnji 
proizvodnih in stanovanjskih objektov. Odlok se sprejme za 
določeno območje na predlog kmetijske zemljiške skupnosti. 

Vili. SKUPNI PAŠNIKI 

120. člen 
(1) Za pospeševanje živinoreje se ustanovijo skupni pašniki 

za skupno pašo živine pašnih interesentov na posameznem 
območju. 

(2) Pašni interesenti po tem zakonu so kmetijske organiza- 
cije, pašne skupnosti, organizirane v skladu s predpisi o 
združevanju kmetov in kmetje na območju, za katero je 
skupni pašnik namenjen, ki redijo živino in jim je skupna paša 
gospodarsko potrebna kot dopolnilo krmne osnove. 

121. člen 
(1) Skupni pašnik obsega pašnike, košenice, senožeti, le- 

dine, planine in nekultivirana zemljišča bivše agrarne skupno- 
sti na določenem območju ter poslopja in naprave na teh 
zemljiščih. 

(2) V skupni pašnik se lahko vključijo tudi: 
- pašniki, senožeti, košenice in nekultivirana zemljišča iz 

kmetijskega zemljiškega sklada, ki niso bila last agrarne 
skupnosti, ter druga zemljišča ne glede na lastnino, ki se na 
podlagi pogodbe ali samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju zemljišč uporabljajo za skupno pašo; 

- posamezni gozdovi, za katere je gospodarsko bolj smo- 
trno, da se spremenijo v pašnik, in manjši gozdovi sredi 
skupnega pašnika, ki so skupnemu pašniku neogibno po- 
trebni; 

- posamezna kultivirana zemljišča iz kmetijskega zemlji- 
škega sklada, ki so sredi skupnega pašnika in so skupnemu 
pašniku potrebna. 

(3) Za vključitev zemljišč iz prejšnjega odstavka v skupni 
pašnik je potrebna privolitev kmetijske ali druge organizacije 
združenega dela, ki razpolaga s temi zemljišči. 

122. člen 
(1) Pravica do paše in druge s pašo povezane pravice 

bivših agrarnih skupnosti (pravica do gonje živine, napajanja 
in podobno) na tujem svetu pripadajo skupnemu pašniku, če 
so mu potrebne. Če take pravice za skupni pašnik niso več 
potrebne, se odpravijo. 

(2) Če je potrebno, se skupnemu pašniku lahko priznajo 
pravice do paše in druge s pašo povezane pravice tudi na 
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drugih zemljiščih v družbeni lastnini. Privolitev po tretjem 
odstavku prejšnjega člena je potrebna tudi v teh primerih. 

123. člen 
(1) Pri določitvi skupnega pašnika je treba upoštevati: 
- pašne potrebe tistega območja, s katerega se je doslej 

pasla živina na teh zemljiščih; 
- njivsko in travniško krmno osnovo pašnih interesentov 

na območju, ki mu je skupni pašnik namenjen, lego, oblikov- 
nost in druge naravne lastnosti tal, predvideni razvoj živino- 
reje in gozdnega gospodarstva ter vodnogospodarske ra- 
zmere. 

(2) Pred določitvijo skupnega pašnika je treba dobiti mne- 
nje kmetijske zemljiške skupnosti in omogočiti pri tem sode- 
lovanje pašnim interesentom. 

124. člen 
Območje, za katero je skupni pašnik namenjen in obseg 

skupnega pašnika določi občinski upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo tiste občine, na katere območju ležijo zemljišča. Ta 
organ istočasno odloči tudi o pravicah iz 122. člena tega 
zakona. Če ležijo zemljišča na območju dveh ali več občin, 
določi območje in obseg skupnega pašnika občinski upravni 
organ, pristojen za kmetijstvo, tiste občine, na katere ob- 
močju leži pretežni del zemljišč, ko je poprej dobil mnenje 
občinskih upravnih organov, prisotnih za kmetijstvo drugih 
občinskih skupščin. 

125. člen 
(1) Kmetijska zemljiška skupnost, pašni interesenti in orga- 

nizacije združenega dela, ki so zaradi svoje dejavnosti nepo- 
sredno zainteresirane za rabo in izkoriščanje skupnih pašni- 
kov sklenejo samoupravni sporazum o združevanju sredstev 
za njihovo obnovo in urejanje ter o enotni politiki glede 
skupnih pašnikov v občini. S tem samoupravnim sporazu- 
mom se lahko določi tudi poseben namen posameznih pašni- 
kov, kot npr. za ovce, za pitano govedo in podobno, ter določi 
tudi pasma in število moških živali. 

(2) Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se ob- 
javi v občinskem uradnem glasilu. 

(3) Kmetijska zemljiška skupnost opravlja in razpolaga s 
skupnimi pašniki, ki jih ne uporabljajo kmetijske organizacije. 
Kmetijska zemljiška skupnost tudi izvaja s samoupravnim 
sporazumom iz prvega odstavka tega člena dogovorjeno 
enotno politiko glede skupnih pašnikov v občini. 

(4) Skupni pašniki, ki so dodeljeni že ustanovljeni pašni 
skupnosti, ostanejo v njihovi uporabi, če se ta pašna skupnost 
vpiše v seznam skupnosti pri organizaciji združenih kmetov. 

(5) Če se na posameznem skupnem pašniku lahko organi- 
zira družbena kmetijska proizvodnja v kmetijski organizaciji 
se prenese upravljanje in uporaba skupnega pašnika na to 
organizacijo. 

126. člen 
(1) Kmetijska organizacija oziroma pašna skupnost mora v 

mejah zmogljivosti skupnega pašnika zagotoviti neogibno 
potrebno pašo vsem pašnim interesentom z območja, ki mu je 
skupni pašnik namenjen. V primeru spora odloči o tem v 
upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo. 

(2) S skupnim pašnikom se mora gospodariti tako, da se 
prepreči spreminjanje okolja in uničevanje, izpiranje ter za- 
kraševanje tal, da uporaba rte presega zmogljivosti zemljišč 
ter da se zemljišča in naprave na skupnem pašniku redno 
vzdržujejo in zboljšujejo (gnojenje, čiščenje, trebljenje, vzdr- 
ževanje stavb in poti ter podobno). 

(3) Pašni interesenti, ki so člani pašne skupnosti, ki ni del 
organizacije združenih kmetov, prispevajo k stroškom skup- 
nega pašnika v sorazmerju z rabo skupnega pašnika. 

(4) Kmet, ki pase živino vseh pašnih interesentov na skup- 
nem pašniku, sklene s kmetijsko zemljiško skupnostjo ozi- 
roma s kmetijsko organizacijo, ki uporablja skupni pašnik 
delovno razmerje za določen čas. 

127. člen 
Sredstva iz tretjega odstavka prejšnjega člena pripadajo 

kmetijski zemljiški skupnosti, uporabiti pa se smejo le za 
potrebe skupnih pašnikov. 
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128. člen , 
Kmetijski organizaciji oziroma pašni skupnosti lahko odv- 

zame občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, skupni 
pašnik, če se ne ravna po določbah 126. člena tega zakona, in 
ga dodeli v uporabo drugi kmetijski organizaciji oziroma 
pašni skupnosti. 

129. člen 
(1) Na zemljiščih skupnega pašnika je prepovedano po- 

stavljati nova poslopja za individualno rabo, razen, če je s 
prostorskim planom občinske skupščine drugače določeno in 
če da za postavitev novih poslopij pristanek kmetijska zemlji- 
ška skupnost. 

(2) Poslopja in naprave (planinske staje, sirarne in po- 
dobno), ki so jih na teh zemljiščih doslej postavili bivši upravi- 
čenci za individualno rabo, smejo le-ti uporabljati še naprej, 
če sami pasejo na skupnem pašniku. Uporaba teh objektov v 
nekmetijske namene pa je dovoljena le na podlagi dovoljenja 
občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, ki 
ga izda v soglasju s kmetijsko zemljiško skupnostjo. 

Lastniki in uporabniki vseh objektov na skupnem pašniku 
so dolžni prispevati k stroškom skupnega pašnika, kakor 
pašni interesenti po tretjem odstavku 126. člena tega zakona. 

(3) Premoženjsko-pravna razmerja glede poslopij in na- 
prav, ki jih ne uporablja več upravičenec, se uredijo s po- 
godbo med upravičencem in kmetijsko zemljiško skupnostjo. 

(4) Pašniki, na katerih se ne ustanovijo skupni pašniki po 
določbah prejšnjih členov, in pašniki, ki se ne uporabljajo za 
pašne potrebe, se lahko namenijo za različne oblike turizma 
pod pogojem, da se na njih ne gradijo novi objekti, temveč 
samo prenovijo stari. O tem odloča v upravnem postopku 
občinski upravni organ, pristojen za gradbene zadeve v so- 
glasju s kmetijsko zemljiško skupnostjo ob upoštevanju po- 
gojev za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot človekovega okolja, potreb, da se zagotovijo pogoji 
za počitek in rekreacijo občanov ter potreb v okviru programa 
splošnega ljudskega odpora. Kmetijska zemljiška skupnost 
lahko v tem primeru določi tudi način ohranjevanja pašnika. 

(5) Navodila o uporabi pašnikov po prejšnjem odstavku 
izda v enem letu po uveljavitvi tega zakona Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

130. člen 
(1) Paša v gozdu je prepovedana, razen če je dovoljena v 

skladu s posebnimi predpisi. 
(2) Kmetijska zemljiška skupnost, območna samoupravne 

interesna skupnost za gozdarstvo, kmetijske organizacije in 
gozdnogospodarske organizacije ter občina z območja, kjer 
je po posebnih predpisih dovoljena paša v gozdu, sklenejo 
samoupravni sporazum o združevanju sredstev za urejanje 
novih skupnih pašnikov, s katerimi se nadomesti paša v 
gozdu. 

(3) Na predlog kmetijske zemljiške skupnosti in območne 
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo ukine občin- 
ska skupščina z odločbo pašo v gozdu, ko ugotovi, da zanjo ni 
več potrebe, ker so urejeni novi oziroma izboljšani že obsto- 
ječi skupni pašniki. 

131. člen 
(1) Pravica, dobivati tehnični les, drva in steljo v gozdovih 

bivših agrarnih skupnosti, ki so jih pridobili skupni pašniki za 
svoje gospodarske potrebe, in kmetje za svoje neobhodne 
potrebe, ostane pašnim interesentom iz 120. člena tega za- 
kona kot pridobljena pravica. 

(2) Če glede na zmogljivost gozda ni mogoče kriti vseh 
potreb upravičencev, se dodeli les najprej skupnemu pašniku, 
kmetom pa samo sorazmerni del lesa in stelje, 

(3) Pravica do lesa iz gozda, ki je v sestavi skupnega paš- 
nika, pripada le skupnemu pašniku. 

(4) Če pašna skupnost proda les, ki ji pripada po določbi 
prejšnjega odstavka, je dolžna dobljeni znesek položiti na 
poseben račun pri kmetijski zemljiški skupnosti. Kmetijska 
zemljiška skupnost sme ta sredstva uporabiti samo za razvoj 
pašništva na območju občine. 

IX. INŠPEKCIJA 

132. člen 
Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na nje- 

govi podlagi, nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pri- 
stojni za kmetijsko inšpekcijo. 

133. člen 
(1) Če občinski upravni organ za kmetijsko inšpekcijo ne 

opravi kakšne zadeve iz svoje pristojnosti ali je ne opravi v 
določenem roku, lahko opravi tako zadevo republiški kmetij- 
ski inšpektorat na stroške organa, katerega inšpektor bi jo bil 
moral opraviti. ' . 

(2) Za kmetijskega inšpektorja je lahko postavljena oseba, 
ki ima diplomo visoke šole agronomske smeri, pet let prakse v 
kmetijski stroki in strokovni izpit ter izpolnjuje druge splošne 
pogoje, Kmetijski inšpektor mora imeti pri opravljanju nad- 
zorstva službeno izkaznico, s katero dokazuje svojo uradno 
lastnost. 

134. člen 
(1) Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po 

splošnih predpisih o organih, pristojnih za kmetijsko inšpek- 
cijo, tudi dolžnost in pravico: 

- pregledovati zemljišča, kmetijske objekte, poslovne 
knjige in listine organizacij združenega dela, kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti, drugih pravnih oseb, pašnih skupnosti, 
kmetov in drugih občanov, na katere se nanašajo določbe 
tega zakona; 

- prepovedati uporabljanje kmetijskega zemljišča v kakšen 
drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, če tako izkorišča- 
nje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona ni 
dovoljeno; 

- prepovedati uporabo poslopij in naprav na zemljiščih 
skupnega pašnika v kakšen drug namen kot za potrebe skup- 
nega pašnika, če za tako uporabo ne da soglasja kmetijska 
zemljiška skupnost; 

- nadzirati izvajanje določb tega zakona o plačevanju od- 
škodnine po 14. členu tega zakona, o varstvu kmetijskih 
zemljišč, o prometu, o zakupu ter o maksimumu kmetijskih 
zemljišč, o kmetijskem zemljiškem skladu ter o kmetijskih 
prostorsko-ureditvenih operacijah in skupnih pašnikih, kadar 
ni za to pristojen drug organ; 

- zadržati izvršitev nezakonitih dejanj; 
- odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za 

splošni interes, ukrepe, da se škoda prepreči. 
(2) Organizacije združenega dela, kmetijske zemljiške 

skupnosti, druge pravne osebe, pašne skupnosti, kmetje in 
drugi občani morajo inšpektorju omogočiti nadzorstvo in mu 
dati vse potrebne podatke in pojasnila. 

135. člen 
(1) Če inšpektor pri nadzorstvu ugotovi, da predpis sploh ni 

bil uresničen ali ni bil uresničen pravilno, naloži organizaciji 
združenega dela, kmetijski zemljiški skupnosti, kmetu ali dru- 
gemu občanu z odločbo, da mora ugotovljeno nepravilnost v 
danem roku odpraviti. 

(2) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži 
izvršitve. 

(3) Na obrazloženo zahtevo pritožitelja sme inšpektor odlo- 
žiti izvršitev svoje odločbe, zoper katero je vložena pritožba, 
če bi izvršitev odločbe povzročila škodo, ki bi se težko dala 
popraviti. 

136. člen 
(1) Če inšpektor ugotovi, da je bil s kršitvijo predpisa stor- 

jen prekršek, gospodarski prestopek ali kaznivo dejanje, mora 
brez odlašanja predlagati uvedbo postopka za prekršek ozi- 
roma prijaviti gospodarski prestopek ali kaznivo dejanje jav- 
nemu tožilcu. 

(2) Če inšpektor ugotovi, da je bila sklenjena pogodba v 
nasprotju z določbami drugega odstavka 35. člena tega za- 
kona, ali je bil kršen predpis v škodo družbenemu premoženju 
ali družbi, mora to brez odlašanja prijaviti pristojnemu jav- 
nemu pravobranilcu. 
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(3) Organ, ki dobi predlog za uvedbo postopka za prekršek 
o oziroma ovadbo zaradi gospodarskega prestopka ali kazni- 
vega dejanja, mora o svojih ukrepih obvestiti organ, katerega 
inšpektor je vložil predlog oziroma ovadbo. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

137. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 5000 din se kaznuje za prekr- 

šek: 
1. kdor začne graditi objekt na podlagi priglasitve, ne da bi 

plačal odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča (sedmi odstavek 14. člena); 

2. kdor v nasprotju s 15. členom ne prijavi količine izkopa- 
nih materialov; 

3. kdor ne naznani v tridesetih dneh, odkar je izvedel, da 
ima v lasti kmetijsko zemljišče, ki presega z zakonom dolo- 
čeni maksimum (drugi odstavek 22. člena); 

4. občan, ki po določbah tega zakona ni kmet, ki ne naz- 
nani v tridesetih dneh, odkar je izvedel, da ima v lasti kmetij- 
sko zemljišče iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona (četrti odstavek 22. člena); 

5. zakupodajalec, ki odda kmetijsko zemljišče v zakup v 
nasprotju z drugim odstavkom 40. člena; 

6. zakupodajalec, ki sklene zakupno pogodbo v nasprotju s 
46. členom tega zakona; 

7. zakupodajalec, ki sklene zakupno pogodbo v nasprotju z 
drugim odstavkom 50. člena tega zakona; 

8. kdor v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom 
129. člena tega zakona gradi nova poslopja za individualno 
uporabo na zemljiščih skupnega pašnika; 

9. kdor v nasprotju s prepovedjo kmetijskega inšpektorja iz 
druge alinee prvega odstavka 134. člena izkorišča kmetijsko 
zemljišče. 

138. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 3000 do 30.000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. kmetijska organizacija, ki proda kmetijsko zemljišče 

brez mnenja kmetijske zemljiške skupnosti (prvi odstavek 30. 
člena); 

2. kmetijska organizacija, ki uporabi denarni znesek, ki ga 
dobi za prodano kmetijsko zemljišče, v nasprotju z drugim 
odstavkom 30. člena; » 

3. organizacija združenega dela - zakupodajalec, ki odda 
kmetijsko zemljišče v zakup v nasprotju z 38. členom tega 
zakona; 

4. kmetijska organizacija, ki sklene zakupno pogodbo v 
nasprotju s prepovedjo iz 46. člena tega zakona; 

5. kmetijska organizacija, ki ne dovoli kmetijskemu inšpek- 
torju izvrševati pooblastil iz prve alinee prvega odstavka 134. 
člena; 

6. kmetijska organizacija, ki v nasprotju s prepovedjo kme- 
tijskega inšpektorja iz 2. alinee prvega odstavka 134. člena 
izkorišča kmetijsko zemljišče; 

7. organizacije združenega dela, ki imajo pravico uporabe 
na kmetijskih zemljiščih, pa niso kmetijske organizacije, ki ne 
prenesejo do 1. julija 1979 vseh kmetijskih zemljišč v kmetij- 
skozemljiški Sklad (prvi odstavek 146. člena). 

(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z de- 
narno kaznijo od 1000 do 5000 din tudi odgovorna oseba 
kmetijske organizacije oziroma druge organizacije združe- 
nega dela. 

139. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 1000 do 10.000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. kmetijska organizacija, ki odda kmetijsko zemljišče 

kmetu v zakup v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega 
zakona; 

2. kmetijska organizacija oziroma pašna skupnost, ki v 
mejah zmogljivosti skupnega pašnika ne zagotovi neogibne 
paše vsem pašnim interesentom z območja, ki mu je skupni 
pašnik namenjen (prvi odstavek 126. člena). 

(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena se kaz- 
nuje z denarno kaznijo od 500 do 2000 din tudi odgovorna 
oseba kmetijske organizacije. 

140. člen 
(1) Z denarno kaznijo od 5000 do 50.000 din se kaznuje za 

gospodarski prestopek: 
1. organizacija združenega dela, ki proda kmetijsko zemlji- 

šče v družbeni lastnini občanu, društvu ali drugi civilnopravni 
osebi, pa pogodbe o prodaji ne predloži v odrejenem roku 
občinskemu javnemu pravobranilcu (prvi odstavek 35. člena); 

2. kmetijska organizacija, ki uporabi znesek, ki ga dobi po 
prvem in drugem odstavku 39. člena tega zakona v nasprotju 
z določbami drugega odstavka 30. člena); 

3. kmetijska organizacija oziroma pašna skupnost, ki go- 
spodari s skupnim pašnikom v nasprotju z drugim odstavkom 
126. člena. 

(2) Za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka se 
kaznuje z denarno kaznijo od 1000 do 5000 din tudi odgo- 
vorna oseba kmetijske organizacije oziroma druge organiza- 
cije združenega dela. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

141. člen 
(1) Občinski prostorski plani, ki so bili sprejeti po določbah 

10. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS št. 
26/73, 24/75 in 23/77) morajo biti usklajeni z določbo 10. 
člena tega zakona v roku, ki ga določijo predpisi o prostor- 
skem planiranju. 

(2) Do sprejetja dogovorov o temeljih prostorskih planov in 
prostorskih planov skladno z odlokom o uvedbi priprav pro- 
storskih planov Sr Slovenije (Uradni list SRS, št. 4/78) ni 
dopustna sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča 
oziroma gozda, razen v primeru, ko gre za gradnjo objekogio- 
nalnega pomena in za organizirano stanovanjsko gradnjo, če 
ta ni predvidena na njivskih površinah ali na večjih že arondi- 
ranih, komasiranih in melioriranih površinah ali za gradnjo 
objektov, ki so zajeti v že sprejetih družbenih planih. V tem 
primeru se lahko spremeni namembnost kmetijskega zemlji- 
šča, le če da kmetijska zemljiška skupnost k temu posebno 
soglasje. 

(3) Ze izdana soglasja kmetijske zemljiške skupnosti glede 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč po tretjem od- 
stavku 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 26/73, 24/75 in 23/77) se štejejo kot njeno sodelova- 
nje v upravnem postopku pri izdaji lokacijskih dovoljenj ozi- 
roma kot predhodne določitve lokacij v smislu tretjega od- 
stavka 11. člena tega zakona. 

142. člen 
Občanom, ki so pridobili status kmeta po določbah zakona 

o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 26/73, 24/75 in 
23/77), ta status ostane ne glede na določbe tega zakona, če 
zemljo še obdelujejo z osebnim delom, ali če zemlje zaradi 
starosti ali delovne nezmožnosti ne obdelujejo več. 

143. člen 
(1) Občani morajo prilagoditi obseg svojih zemljišč določ- 

bam tega zakona v roku dveh let od uveljavitve tega zakona. 
Do preteka tega roka lahko občani prosto razpolagajo s 
kmetijskim zemljiščem ali gozdom. 

(2) Občani iz prejšnjega odstavka, ki sami niso prilagodili 
obsega svojih zemljišč do 24. avgusta 1978, pa bi bili morali to 
storiti, so na zahtevo kmetijske zemljiške skupnosti ali kmetij- 
ske organizacije dolžni vsak čas prodati po svoji izbiri višek 
kmetijskega zemljišča na dan prevzema zemljišča in sicer po 
ceni, ki je enaka desetkratni poprečni letni zakupnini za 
enako ali podobno zemljišče v kraju, kjer je to zemljišče. 

(3) Gozdnogospodarska organizacija združenega dela je 
na zahtevo občana dolžna vsak čas do izteka roka iz prvega 
odstavka tega člena, po izteku tega roka pa na podlagi tega 
zakona, prevzeti od občana po njegovi izbiri višek gozda. 
Odškodnina za prevzeti gozd je odvisna od kvalitete in zrelosti 
gozda, ne more pa biti večja od 10-letnega etata. Občan in 
gozdnogospodarska organizacija se sporazumeta, ali poseka 
občan sam, ali se mu odškodnina izplača v denariu, in to v 
vrednosti, ki ustreza navedeni količini lesa, preračunani iz 
cene lesa na panju. Obenem se občan in gozdnogospodarska 
organizacija sporazumeta tudi za rok, v katerem občan po- 
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seka 10-letni etat s tem, da ta rok ne sme biti daljši kot pet let. 
Če se občanu izplača odškodnina v denarju, mu jo mora 
gozdno gospodarska organizacija izplačati v treh letih. 

(4) Občani, ki se po tem zakonu ne štejejo za društva in 
druge civilno-pravne osebe, ki imajo kmetijska zemljišča na 
območju iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega 
zakona, morajo v petih letih od uveljavitve tega zakona prila- 
goditi lastnino na teh zemljiščih določbam četrtega odstavka 
58. člena tega zakona. Kmetijsko zemljiška skupnost in kme- 
tijske organizacije so dolžne pomagati občanom pri uresniče- 
vanju te določbe s tem, da jim dajo na razpolago ustrezna 
zemljišča. Če se prilagaja lastnina na kmetijskem zemljišču 
določbam četrtega odstavka 58. člena tega zakona z zame- 
njavo zemljišč, se šteje, da gre za medsebojno menjavo zem- 
ljišč kot agrarno operacijo po tem zakonu. 

(5) Po preteku rokov iz prvega in petega odstavka tega 
člena odloči občinski upravni organ, pristojen za premoženj- 
sko-pravne zadeve, katero zemljišče je postalo družbena last- 
nina in katera kmetijska organizacija oziroma kmetijska zem- 
ljiška skupnost z njim upravlja in razpolaga. 

144. člen 
(1) Kmetijska organizacija je pridobila s 24. avgustom 1973 

pravico uporabe na kmetijskih zemljiščih v družbeni lastnini, 
ki jih je ta dan že uporabljala, pa ni imela na njih pravice 
uporabe. 

(2) Stanje iz prejšnjega odstavka ugotovi pristojno te- 
meljno sodišče, na katerega območju leži to zemljišče, v 
nepravdnem postopku na predlog kmetijske organizacije, ki 
zemljišče uporablja. 

(3) Pravnomočna odločba sodišča je veljavna listina za vpis 
v zemljiško knjigo. 

145. člen 
(1) Družbene pravne osebe, ki niso kmetijske organizacije 

in ki upravljajo s kmetijskim zemljiščem v družbeni lastnini, 
morajo ta zemljišča najkasneje do 1. julija 1979 prenesti v 
skladu z 59. členom tega zakona v kmetijski zemljiški sklad. 
Navodilo o izvedbi prenosa po prvem stavku tega odstavka 
izda republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in 
proračun v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem določbe iz prejš- 
njega odstavka rešuje pristojno temeljno sodišče. 

146. člen 
Če občinski upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, 

do 28. aprila. 1977 ni vnesel maja 600 m nadmorske višine v 
katastrski načrt v skladu s 5. členom zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, 
št. 24-1186/75), mora na zahtevo stranke te meje takoj ugoto- 
viti in ne sme od stranke zahtevati plačila stroškov. 

147. člen 
(1) Postopki o arondacijah in komasacijah, ki so v teku, pa 

do dneva uveljavitve tega zakona niso bili v naravi dokončani, 
se nadaljujejo po določbah, ki so veljale do uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Če je do 31. decembra 1979 predlagan postopek za 
arondacijo kmetijskih zemljišč v lastnini, ki jih ima v zakupu 
kmetijska organizacija na dan uveljavitve tega zakona in ležijo 
v strnjenem zemljiškem kompleksu, se uporabljajo določbe 
tega zakona o odškodnini za pripojitev zemljišč k drugemu 
zemljišču po 2. alinei 70. člena tega zakona samo v primeru, 
če so lastniki tega zemljišča tisti kmetje, ki jim kmetijska 
dejavnost pomeni glavno dejavnost, drugim pa se izplača 
denarna odškodnina po predpisih o razlastitvi. 

(3) Če je bil do 1. januarja 1969 na zemljišču v lastnini 
zgrajen gradbeni objekt ali pa dolgotrajni nasad, v katerega 
so bila vložena znatna družbena sredstva in niso podani 
pogoji za arondacijo po tem zakonu, postane to zemljišče 
družbena lastnina v uporabi tiste kmetijske organizacije, ki je 
vložila sredstva za izgradnjo objekta ali pa dolgotrajnega 
nasada. 

(4) Predlog v smislu prejšnjega odstavka lahko da kmetij- 
ska organizacija najkasneje do 31. decembra 1979 pri pristoj- 
nem temeljnem sodišču, ki odloči o zahtevi v nepravdnem 
postopku. 

(5) Kmetijska organizacija, ki dobi po tretjem odstavku tega 
člena tako zemljišče, je dolžna plačati prejšnemu lastniku 
odškodnino po predpisih o razlastitvi. 

148. člen 
(1) Pravica upravljanja in razpolaganja s skupnim pašni- 

kom, ki ga ne uporablja kmetijska organizacija, se prenese na 
kmetijsko zemljiško skupnost z dnem uveljavitve tega zakona. 
V primeru spora ugotovi to dejstvo občinski upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo. 

(2) Sredstva skupnih pašnikov, s katerimi po tem zakonu 
razpolaga kmetijska zemljiška skupnost, se prenesejo na 
kmetijsko zemljiško skupnost v roku treh mesecev po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

149. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporab- 

ljati določbe 93., 94., 97. do 99. in 100. člena glede nakupa ter 
47. in 49. člena temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega 
zemljišča (Uradni list SFRJ, 25-452/65, 12-177/67 in 14- 
152/70). 

(2) Z dnem, ko je začel veljati zakon o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 20/73), so prenehali veljati oziroma se na 
območju SR Slovenije prenehali uporabljati: 

1. zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v Ljudski republiki 
Sloveniji (Uradni list LRS, št. 10-61/48, 17-80/58, 17-72/59 in 
18-159/61), razen določbe 9. člena in 5. točke 12. člena; 

2. določbe 15. do 19. člena ter druge in četrte alinee 22. 
člena zakona o racionalnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč 
(Uradni list LRS, št. 40-171/57); 

3. določbe 4. do 6. člena, 15. do 17. člena, 19. člena, 
drugega in četrtega odstavka 21. člena in določbe 23., 24., 27. 
člena in 33. člena, zakona o kmetijskem zemljiškem skladu 
družbene lastnine in od dodeljevanju zemlje kmetijskim orga- 
nizacijam (Uradni list FLRJ, št. 22-150/53 in SFRJ, št. 10- 
150/65)., 

4. zakon o hidromelioracijskih sistemih in o izkoriščanju 
kmetijskega zemljišča na območju hidromelioracijskih siste- 
mov (Uradni list SRS, št. 17-102/60 in SRS, št. 10-91/65); 

5. določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 1. člena, 2. 
in 11. člena, 34. do 69. člena, 83. člena glede nakupa, 101. in 
102. člena, 4. točke 105. člena, 110. in 113. člena temeljnega 
zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list 
SFRJ, št. 25-452/65, 12-177/67 in 14-152/70)., 

6. zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih 
skupnosti (Uradni list SRS, št. 7-46/65), razen določb členov 
1. in 20. do 23.; 

7. zakon o komasaciji kmetijskih zemljišč (Uradni list SRS, 
št. 35-271/63); 

8. vse določbe zakona o prometu z zemljišči in stavbami 
(Uradni list SFRJ, št. 43/65, 57/65 in 17/67) ki se nanašajo na 
kmetijska zemljišča, razen določb 33. člena za zvezne organe 
in členov 40 b, 40 c ter 41 do 45; 

9. določbe 19. člena zakona o razpolaganju z nezazidanim 
stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 27-254/72); 

10. zakona o republiškem davku na promet kmetijskih 
zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (Uradni list 
SRS, št. 27-257/72 in št. 55-434/72); 

11. uredba o postopku za komasacijo kmetijskih zemljišč 
(Uradni list SRS št. 30-176/64); 

12. odlok o načrtih ter o ekonomsko tehnični ddokumenta- 
ciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča (Uradni list SRS, št. 
17-104/60); 

13. odlok o določitvi odstotka zemljišč pri arondaciji (Ura- 
dni list LRS, št. 17-105/60); 

14. odredba o osnovnih načrtih ter o ekonomsko tehnični 
dokumentaciji za izkoriščanje kmetijskega zemljišča (Uradni 
list LRS, št. 17-108/60). 

150. člen 
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v septembru 1978 
predložil Skupščini SR Slovenije osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakonov o kmetijskih zemljiščih (Uradni 
list SRS št. 26/73, 24/75 in 23/77). 

Osnutek zakona je bil obravnavan na 8. seji zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 30. oktobra 1978 in na 8. seji 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 30. okto- 
bra 1978. Osnutek zakona so predhodno obravnavali Odbor 
za agrarno politiko, Odbor za družbenoekonomski razvoj 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ter Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj in Odbor za urbani- 
zem, stanovanjsko komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora Skupščine SR Slovenije ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije. 

Pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sta na podlagi raz- 
prave, poročil svojih odborov in zakonodajno-pravne komisije 
sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem besedilu: osnutek 
zakona) in naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da pripravi predlog zakona. 

V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, ob obrav- 
navi osnutka zakona, je predlog zakona pripravljen v obliki 
prečiščenega besedila zakona. 

Predlagatelj je preučil stališča, predloge in pripombe, ki so 
jih o osnutku zakona podali pristojni odbori, oba zbora, zako- 
nodajno-pravna komisija in pristojni republiški upravni or- 
gani; ta stališča, predloge in pripombe je predlagatelj v glav- 
nem upošteval, razen naslednjih: 

1. Pripombe Odbora za agrarno politiko in Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj Zbora združenega dela na prvi odsta- 
vek 4. člena osnutka zakona, češ, da bi morali pri odločanju o 
pridobitvi statusa kmeta sodelovati pospeševalna služba, 
predlagatelj ni mogel sprejeti, saj pospeševalne službe v na- 
šem pravnem sistemu nimajo nobenih pooblastil in zato naj 
ne bi bile neposredno vključene pri odločanju o pridobitvi 
statusa kmeta. Smotrno pa bi bilo, da se v primeru dvoma tudi 
te službe angažirajo pri ugotavljanju dejanskega stanja. 

2. Po mnenju Zakonodajno-pravne komisije in Odbora za 
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin niti 
osnovno besedilo niti varianta k tretjemu odstavku 4. člena 
osnutka zakona ni sprejemljivo, ker ne zagotavlja enakih 
pogojev za pridobitev statusa kmeta v vsej Sloveniji. 

Predlagatelj je ponovno preučil obe rešitvi in se ob podpori 
stališč iz javne razprave in predloga Odbora za agrarno poli- 
tiko in Odbora za družbenoekonomski razvoj Zbora združe- 
nega dela odločil, da bi rešitev iz osnovnega besedila osnutka 
zakona veljala za zemljišča iz prve alinee drugega odstavka 
10. člena predloga zakona, variantna rešitev pa naj bi veljala 
za zemljišča iz druge alinee drugega odstavka 10. člena pred- 
loga zakona. Nujno je namreč, da se na najboljših zemljiščih 
zagotovi čim bolj smotrno gospodarjenje ob čim bolj izenače- 
nih pogojih, na slabših zemljiščih pa naj občine, glede na 
svoje usmeritve in potrebe, določijo takšne pogoje, upošteva- 
joč danosti v posamezni občini. 

3. Tudi pripombe Odbora za agrarno politiko in Odbora za 
družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela, naj bi se 
besedilo 7. člena osnutka zakona dopolnilo, da gre le za 
financiranje razvojnih programov kmetijskih zemljiških skup- 
nosti, predlagatelj ni sprejel, saj je v tretjem in četrtem od- 
stavku 17. člena predloga zakona določeno, za katere na- 
mene sme kmetijska zemljiška skupnost uporabljati sredstva, 
ki jih pridobi na podlagi 7. člena predloga zakona: istočasno 
pa je kmetijska zemljiška skupnost dolžna po zakonu spreje- 
mati plane (6. člen predloga). 

4. Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpraša- 
nja in varstvo okolja Zbora občin je pripomnil, naj bi se v 
drugem odstavku 7. člena določila minimalna stopnja za 
združevanje sredstev organizacij združenega dela - ustanovi- 
teljic kmetijske zemljiške skupnosti. Predlagatelj meni, da z 
določitvijo take minimalne stopnje ne bi šlo več za financira- 
nje na podlagi samoupravnega sporazumevanja, pač pa bi šlo 
v bistvu za prispevek, zato pripomba ni bila upoštevana. 

5. V zvezi s pripombo Zakonodajno-pravne komisije na 9. 
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člen osnutka zakona, naj bi skupščine občin opredelile merita 
in vrste objektov, ki se štejejo za pomožne objekte, je predla- 
gatelj preučil zakon o urbanističnem planiranju, ki v drugem 
odstavku 19. člena določa merila in vrste teh objektov in je 
zato del besedila zadnjega stavka prvega odstavka 9. člena 
osnutka zakona črtal. 

6. Pripombe Odbora za družbenoekonomske odnose in 
razvoj ter Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora občin na četrti odstavek 10. 
člena osnutka zakona, naj se ta odstavek črta oziroma uskladi 
s predvidenim zakonom o družbenem planiranju, predlagatelj 
ni sprejel, saj želi s to določbo (sedaj peti odstavek 10. člena 
predloga zakona) poudariti poseben položaj zemlje in skrb za 
ohranitev prehranske baze Slovenije, kar je poudarjeno tudi v 
7. točki 314. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da so 
republiški upravni organi med drugim dolžni skrbeti tudi za 
varstvo in smotrno gospodarjenje s prostorom in naravnimi 
bogastvi. 

7. Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj Zbora združenega dela sta pripomnila, da bi 
bilo potrebno v četrtem odstavku 10. člena osnutka zakona 
določiti roke v vseh fazah postopka sprejemanja občinskega 
prostorskega plana. Predlagatelj pa meni, da to ni potrebno, 
ker roke določajo predpisi o prostorskem planiranju. 

8. Na tretji odstavek 11. člena osnutka zakona je predlaga- 
telj prejel veliko pripomb. Nekatere pripombe so imele namen 
še bolj okrepiti vlogo kmetijskih zemljiških skupnosti pri dolo- 
čanju lokacije za posamezne objekte, druge pa, da naj bi se 
postopek za izdajo lokacijskih dovoljenj poenostavil in čim 
bolj skrajšal. Predlagatelj je zato v predlogu zakona določil, 
da predlaga kmetijska zemljiška skupnost izven lokacijskega 
postopka alternativne lokacije za gradnjo objektov na posebej 
opredeljenih območjih. 

Ta določba vsekakor pomeni poenostavitev postopka in 
prihranitev stroškov investitorjem pri izdelavi lokacijske do- 
kumentacije. Če bi kmetijska zemljiška skupnost določala 
lokacije za posamezne objekte že po predložitvi lokacijske 
dokumentacije, bi se lahko zgodilo, da bi bila lokacijska 
dokumentacija neustrezna in bi bilo potrebno izdelati novo, 
saj brez te dokumentacije ni možno pričeti postopka za izdajo 
lokacijskega dovoljenja. 

9. Odbor za agrarno politiko in Odbor za družbenoeko- 
nomski razvoj Zbora združenega dela sta na peti odstavek 14. 
člena osnutka zakona pripomnila, da bi bilo v predlogu za- 
kona potrebno določiti rok za izdajo občinskih predpisov o 
odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč. Predlagatelj te pripombe ni mogel sprejeti, saj taka 
določba ne bi bila v skladu s statusom občine kot temeljne 
družbenopolitične skupnosti. Prav tako ni potrebno v zakonu 
določiti, da naj bo odškodnina zaradi spremembe namemb- 
nosti najboljših zemljišč nekajkrat večja od odškodnine za 
slabša zemljišča. Predlog zakona predpisuje le najnižjo - 
obvezno odškodnino, občinam pa je prepuščeno, da v okviru 
svojih razmer in svoje zemljiške politike določajo višino od- 
škodnine nad z zakonom določeno odškodnino, glede na 
kakovost in lego zemljišča. 

10. Pripomba Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja na sedmi odstavek 14. člena 
osnutka zakona, po mnenju predlagatelja ni sprejemljiva. 
Taka odločba je potrebna tudi v bodoče, da se zagotovi 
plačevanje teh odškodnin in kontrola nad njihovim vplačeva- 
njem. 

11. Predloga Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, naj se v realizacijo določbe 
16. člena vključijo tudi Skupnosti za varstvo zraka, predlaga- 
telj ni sprejel, saj 16. člen predloga zakona ureja le vprašanje 
odškodnine zaradi onesnaževanja in njeno plačevanje, to je, 
nalaga dolžnost plačevanja odškodnine zaradi onesnaževanja 
zraka in tako v ničemer ne posega v pristojnost Skupnosti za 
varstvo zraka. 

12. Predlog Odbora za agrarno politiko in Odbora za druž- 
benoekonomski razvoj Zbora združenega dela, naj bi v 25. 
členu zakona določili, da je potrebno ponudbo za prodajo 
kmetijskega zemljišča objaviti v lokalnem gfasifu, predfagateij 
ni sprejel, ker je mnenja, da bi zaradi tega lahko prišlo do 
zmede pri uveljavitvi prednostne pravice zaradi začetka in 
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trajanja 30-dnevnega roka za uveljavitev te pravice, še po- 
sebno, ker lokalna glasila izhajajo na daljša časovna obdobja. 

13. Pripombe Odbora za agrarno politiko in Odbora za 
družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela, da bi bilo 
treba zagotoviti pravico do zakupa po 38. členu osnutka 
zakona tudi proizvodni skupnosti, predlagatelj ni sprejel, ker 
skupnosti na podlagi pogodbe po predpisih o združevanju 
kmetov niso pravne osebe. Vendar pa lahko kmet, član te 
skupnosti, vzame kot prednostni upravičenec kmetijsko zem- 
ljišče v zakup in nato to zemljišče združi v proizvodni skupno- 
sti. 

14. Pripombe Odbora za agrarno politiko in Odbora za 
družbenoekonomski razvoj, da naj bi v 41. členu osnutka 
zakona določili najkrajšo dobo zakupa, predlagatelj ni mogel 
sprejeti, saj je v takem primeru trajanje zakupa odvisno od 
volje strank, ki jo izrazita v pogodbi. Če bi se sprejelo predla- 
gano stališče, bi tako imeli dve minimalni dobi zakupa, s 
čemer pa ne bi bil dosežen namen zakupa v tej določeni dobi. 

15. Predlagatelj tudi ni sprejel pripombe Zakonodajno- 
pravne komisije k 49. členu osnutka, da naj se določi, da je 
mogoče odstraniti naprave oziroma objekte na zakupnem 
zemljišču le v primeru, če je to mogoče brez škode za zakupo- 
dajalca. V tej določbi ni bila mišljena škoda za zakupodajalca, 
pač pa škoda na zemljišču. 

16. Predloga Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, naj bi se v 64. členu zakona 
določili organi, katerim se da pobudo za agrarne operacije, 
predlagatelj ni upošteval, saj so ti organi natančno določeni v 
poglavjih, ki obravnavajo posamezne prostorsko-ureditvene 
operacije. 

17. Predlog Zakonodajno-pravne komisije, da se v drugem 
odstavku 84. člena zakona določi, da je v komasacijskem 
postopku iz točno določenih razlogov dovoljena vrnitev v 
prejšnje stanje, predlagatelj ni sprejel, saj bi bila predlagana 
rešitev v nasprotju s samo naravo komasacije; postopek naj 
bo čim hitrejši. V predlaganem zakonu pa so komasacijskem 
udeležencem zagotovljena druga pravna sredstva, da bodo 
lahko uveljavljali svoje pravice. 

III. 
Predlagatelj je ob ponovni preučitvi osnutka zakona in ob 

upoštevanju pripomb Republiškega sekretariata za pravoso- 
dje, organizacijo uprave in proračun, Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije in Geodetskega zavoda SR Slovenije spremenil in 
dopolnil še nekatere druge določbe tega zakona, in sicer: 

1. V 4. členu je dodan nov, osmi odstavek, ki je bil potre- 
ben, da se bo jasno dalo ugotoviti, kaj pomeni usosobljenost 
za opravljanje kmetijske dejavnosti. V ta namen bo izdano 
posebno navodilo predvsem iz razloga, da bi se kmetovanje 
štelo za poklic in bodo s tem navodilom določeni pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati občan, da se šteje za kmeta. 

Nova je tudi določba v četrtem odstavku 4. člena predloga 
zakona. S to določbo želi predlagatelj doseči, da imajo status 
kmeta tudi tisti občani, ki zemljo obdelujejo z osebnim delom, 
čeprav niso lastniki zemljišča, saj ta status temelji na oseb- 
nem delu, ne pa na lastnini kmetijskih zemljišč. 

2. Dopolnjena je tudi določba četrtega odstavka 7. člena 
predloga zakona, s katero je opredeljeno, da se smejo pri- 
spevki lastnikov kmetijskih zemljišč na melioracijskem ob- 
močju uporabljati le namensko za kritje vlaganj v melioracije, 
ki so jih po tem zakonu dolžni plačati lastniki zemljišč. 

3. Glede na osnutek zakona je v četrtem odstavku 10. člena 
predloga zakona vsebinska dopolnitev v tem, da se naj v 
okviru izdelave dolgoročnega družbenega plana občine pri- 
stopi k izdelavi karte razvojnih usmeritev kmetijstva v občini - 
to je agrokarte. Gre za zahtevo, da se na osnovi razvrstitve 
kmetijskih zemljišč v smislu drugega odstavka 10. člena tega 
zakona ni prostorskega plana občine pristopi k izdelavi kon- 
kretnega dolgoročnega načrta rabe kmetijskih zemljišč, ki bo 
po ožjih zemljiških kompleksih predvidel vrsto kulture, način 
proizvodnje, intenziteto rabe itd. Hkrati pa bo ta načrt tudi 
predvidel ukrepe, ki bodo potrebni za izvajanje takšne dolgo- 
ročne usmeritve. Cilj izdelave agrokarte je, da se ustvari 
dolgoročna podlaga za kontinuirano planiranje kmetijske 
proizvodnje v občini. 

4. V 12. členu predloga zakona je predlagatelj glede na širši 
družbeni interes za varstvo kmetijskih zemljišč, ki se zara- 
ščajo z gozdom, razširil krog družbeno-pravnih oseb, ki skle- 
nejo samoupravni sporazum, s katerim se dogovorijo, za 
kakšne namene se bo takšno zemljišče uporabljalo. 

5. Predlagatelj je v skladu s predlogom Republiškega se- 
kretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun 
dopolnil tudi prvi odstavek 15. člena predloga zakona in 
določil roke, v katerih morajo osebe, ki izkoriščajo rudnine iz 
prvega odstavka tega člena, prijaviti količino izkopanih ru- 
dnin. Ta dopolnitev je bila potrebna zaradi izvajanja in kon- 
trole nad plačevanjem te odškodnine, predvsem pa zato, da 
se na kontroliran način zagotovijo sredstva za izboljšanje 
obstoječih kmetijskih zemljišč oziroma za pridobitev novih 
zemljišč v nadomestilo za zemljišča, ki se zaradi izkoriščanja 
rudnin ne morejo več uporabljati za kmetijsko proizvodnjo. 

6. Na podlagi predloga Zveze vodnih skupnosti Slovenije je 
predlagatelj ponovno preučil, komu naj kmetijska zemljiška 
skupnost odvaja del sredstev od odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih zemljišč. Glede na to, da so 
se ta sredstva od uveljavitve zakona o kmetijskih zemljiščih iz 
leta 1973 zbirala pri Zvezi vodnih skupnosti, ki ima že formi- 
rana delovna telesa, ki upravljajo s temi sredstvi in z njimi tudi 
sofinancirajo melioracije, je predlagatelj pustil vso pristojnost 
Zvezi vodnih skupnosti. Ker pa gre za kmetijske prostorsko- 
ureditvene operacije, je potrebno zagotoviti kmetijski zemlji- 
ški skupnosti tudi vplivanje pri izdelavi programov teh opera- 
cij in nadzor nad izvajanjem teh programov. Zato je predlaga- 
telj v šestem odstavku 17. člena predloga zakona odločil, da 
sprejmeta program izvajanja hidromelioracij in agromelioracij 
ter komasacij Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 
in Zveza vodnih skupnosti Slovenije sporazumno. 

7. Dopolnjena je tudi določba tretjega odstavka 22. člena 
predloga zakona, tako da ima tudi lastnik kmetijskega zemlji- 
šča, ki pridobi zemljišče iz drugih naslovov, ne pa z dedova- 
njem, pravico, da si sam izbere zemljišče, ki naj v skladu z 
določbami tega zakona (določbe o zemljiškem maksimumu), 
postane družbena lastnina. S to določbo je tudi tak lastnik 
izenačen z dedičem; to pa predvsem iz razlogov, da sam 
zaokroži zemljišče, na katerem želi obdržati lastninsko pra- 
vico. 

8. Ob upoštevanju stališč iz javne razprave, je predlagatelj 
dopolnil peti odstavek 24. člena predloga zakona, po katerem 
je dal prednostno pravico do nakupa gozda najprej gozdno- 
gospodarski organizaciji, ki gospodari z gozdovi v tem goz- 
dnogospodarskem območju, nato drugim organizacijam 
združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi, in šele nato kme- 
tom. Taka dopolnitev je bila potrebna, saj se je v veliko 
primerih, ko so kmetje prodajali gozdove, zgodilo, da so le-ti 
gozdovi ostali v zasebni lastnini, ker gozdnogospodarska 
organizacija ni uveljavila svoje prednostne pravice, druge 
organizacije, ki gospodarijo z gozdovi, pa te pravice sploh 
niso imele. 

9. Glede na osnutek zakona je spremenjena tudi določba 
drugega odstavka 26. člena, po kateri imajo prednostni upra- 
vičenci iz 24. člena predloga zakona možnost, da sprožijo pri 
občinskem upravnem organu, pristojnem za premoženjsko- 
pravne zadeve, postopek za ugotovitev tržne vrednosti zemlji- 
šča, ki je naprodaj, če smatrajo, da je cena za zemljišče, 
navedena v ponudbi, bistveno večja od tržne vrednosti tega 
zemljišča. Takšna določba je bila potrebna zaradi fiktivnih 
ponudb, s katerimi so ponudniki z nesorazmerno visoko ceno 
dosegli to, da prednostni upravičenci ponudenega zemljišča 
niso mogli kupiti, kupil pa ga je tisti, s katerim se je ponudnik 
že vnaprej dogovoril o prodaji. Sedaj je prednostnim upravi- 
čencem dana možnost, da se takšno ponudbo spremeni. 
Kolikor pa ponudnik ne bi hotel prodati zemljišča po ceni, kot 
jo ugotovi pristojni občinski upravni organ, ima možnost od 
ponudbe odstopiti. 

10. Na predlog sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
je predlagatelj glede na težave, ki nastopajo v praksi sodišč, 
ko namreč zemljiškoknjižna sodišča na podlagi sedaj veljav- 
nega zakona niso mogla vpisovati zemljiško-knjižnih spre- 
memb v zemljiško knjigo, ker krajevni uradi niso dajali potrdil 
o upoštevanju določb 25. člena osnutka, ker te določbe pogo- 
sto niso bile upoštevane, prav tako pa se je dogajalo, da so 
bile pogodbe o prodaji datirane za nazaj in je upravičenec, ki 
je bil prikrajšan za prednostno pravico, zamudil rok za vloži- 
tev tožbe. Zato je predlagatelj dopolnil določbo 27. člena z 
besedilom: »Zemljiško-knjižni prenos kmetijskega zemljišča, 
na katerem je lastninska pravica, je mogoč tudi po preteku 
roka iz drugega odstavka 28. člena tega zakona.« V drugem 
odstavku 28. člena pa je določil, da začne teči rok za vložitev 
tožbe za razveljavitev pogodbe o prodaji kmetijskega zemlji- 
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šča zaradi neupoštevanja določbe 25. člena od datuma overi- 
tve pogodbe. 

11. Zaradi smotrnosti določbe 50. člena je predlagatelj 
spremenil to določbo tako, da se zakupne pogodbe ne skle- 
pajo samo za dve leti, kot je bilo to določeno v osnutku 
zakona, ampak da se sklenejo za čas, ko trajajo razlogi, zaradi 
katerih so bile sklenjene. 

12. Nova je tudi določba tretjega odstavka 60. člena pred- 
loga zakona, po kateri se v primeru prodaje družbenega 
zemljišča v zasebno lastnino, uporabljajo določbe o dražbi po 
zakonu o prometu z nepremičninami. To določbo je bilo treba 
vnesti glede na to, da lahko družbena sredstva (nepremič- 
nine) prehajajo v zasebno lastnino, vendar le po predpisanem 
postopku - to je na javnih dražbah. 

13. Predlagatelj je ob upoštevanju predloga Republiškega 
sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, 
da naj se glede na zakon o razlastitvi ponovno preuči, ali je 
pravilno, da občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, z 
odločbo o arondaciji obenem določi tudi odškodnino za 
stavbe in druge objekte po 72. členu osnutka; za odškodnino 
namreč velja postopek po predpisih o razlastitvi - torej sodna 
pristojnost. Zato je predlagatelj v 73. členu dodal novi, drugi 
odstavek, ki to situacijo ureja v skladu s predpisi o razlastitvi. 

14. Predlagatelj je dodal tudi nov, tretji odstavek 75. člena 
zaradi situacije, ki nastaja v praksi. Potrebno je bilo določiti, 
da je arondacijski postopek končan, ko se zemljišča izročijo 
arondacijskim upravičencem. Arondacija je proces, ki traja od 
uveljavitve pa do končne izročitve zemljišč novim upravičen- 
cem; dokler pa zemljišča niso arondirana, in izročena udele- 
žencem, postopek ni končan. 

15. Na podlagi nekaterih razprav v občinah ob obravnavi 
osnutka je predlagatelj dopolnil prvo alineo drugega odstavka 
79. člena osnutka zakona in sicer tako, da se v obseg površin, 
za katera morajo biti dana soglasja za komasacijo, vštevajo 
tudi zemljišča nekmetov. Ta določba predstavlja nov moment, 
ki bo bistveno vplival na skrajšanje začetnega postopka ko- 
masacij, kajti iz prakse je znano, da so v veliki meri ovirali 
postopek za začetek izvajanja komasacije nekmetje, pa če- 
prav je bil obseg njihovih zemljišč minimalen. 

16. Na novo je tudi opredeljena sestava komasacijske ko- 
misije iz tretjega odstavka 81. člena. Predlagatelj predlaga, da 
se že poleg znanih predstavnikov vključi še en predstavnik 
komasacijskih udeležencev. Ta dopolnitev je bila potrebna 
zaradi stalne povezanosti med komasacijsko komisijo in ko- 
masacijskimi udeleženci, pri čemer bo zlasti vzpostavljeno 
večje zaupanje v delo komasacijske komisije. 

17. Po mnenju predlagatelja je določba drugega odstavka 
88. člena zakona nepotrebna in jo je zato črtal. Geodetska 
organizacija, ki bo pripravila predlog nove razdelitve zemljišč 
v komasacijskem skladu po metodologiji izdelave takih načr- 
tov, ne potrebuje 1 % oziroma 3% rezerve zemljišč za porav- 
navo eventualnih sporov. 

18. Zaradi uskladitve določb glede financiranja oziroma 
zagotavljanja finančnih sredstev za izvajanje komasacij, še 
zlasti za tisti del sredstev, ki jih morajo zagotoviti lastniki 
zemljišč, predlagatelj dodaja nov, sedmi odstavek 94. člena, ki 
določa, da se lahko v izvršilnem postopku komasacije odv- 
zame del zemljišč lastniku, ki ne poravna komasacijskih stro- 
škov. Enaka določba je že predpisana v 107. členu predloga 
zakona v poglavju o melioracijah. S to določbo bo zagotov- 
ljeno finančno kritje stroškov lastnikov zemljišč, kar bo pov- 
zročilo skrajšanje časa izvajanja komasacij. 

19. V poglavju o melioracijah tega zakona je bilo opravlje- 
nih več redakcijskih popravkov. 

K 97. členu osnutka zakona bi bila upoštevana pripomba 
zakonodajno-pravne komisije, ki predlaga, da se iz zakon- 
skega besedila črta termin »kmetijske melioracije«. Predlaga- 
telj je pripombo zakonodajno-pravne komisije ponovno preu- 
čil in ugotovil, da mora prej navedeni termin še naprej ostati v 
zakonskem besedilu in sicer zaradi enotnega sistema financi- 
ranja melioracij, še zlasti pa financiranja hidromelioracij iz 
druge alinee drugega odstavka 97. člena ter kompleksne 
vsebinske in tudi terminološke opredelitve melioracij po za- 
konu. 

20. V 106. členu osnutka je predlagatelj črtal drugo alineo, 
kajti z oddajo zemljišča družbeno-pravni osebi po predpisih o 
preživninskem varstvu kmetov, kmet ne poravna vlaganj v 
melioracije, pač pa samo odda zemljišče družbeno-pravni 
osebi, ki mora nato poravnati vlaganja v melioracije za to 
zemljišče. 

21. Nadalje je predlagatelj uskladil določbe 111. člena 
predloga zakona s predpisi o združevanju kmetov, pri čemer 
je zlasti natančneje opredelil funkcijo melioracijske skupno- 
sti, v katero se lahko združujejo na melioracijskem območju 
združeni in drugi kmetje zaradi opravljanja vzdrževalnih me- 
lioracijskih del in ustrezne rabe melioriranih zemljišč. Zaradi 
racionalnejšega opravljanja prej navedenih del in proizvodnje 
na melioracijskih zemljiščih lahko melioracijske skupnosti 
združujejo svoje delo in sredstva tudi z delom delavcev in 
združenimi sredstvi v temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

22. V poglavju o združevanju zemljišč in drugih posegih v 
urejanje in rabo kmetijskih zemljišč, in sicer v tretjem od- 
stavku 119. člena, predlagatelj predlaga novo določbo, s 
katero želi v določenih primerih in območjih zaradi smotrne 
rabe kmetijskih zemljišč, dolgoročno zagotoviti strokovno 
neoporečnost posegov (naprava trajnih nasadov, teras, na- 
makalnih sistemov ipd.). Z dolgoročnimi družbenimi plani je 
opredeljena razvojna usmeritev kmetijstva v občini, vendar pa 
se posamezne planske usmeritve izvajajo parcialno in da ne bi 
prišlo med njimi do protislovij, lahko občine sprejmejo odlok, 
s katerim se določijo obveznosti upoštevanja skupnega uredi- 
tvenega projekta ipd. Takšna določba je veljala še doslej (91. 
člen zakona), vendar je manj določna. 

23. Predlagatelj je ob preučitvi pripombe Republiškega se- 
kretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun na 
124. člen ugotovil, da je potrebno določiti, kdo odloča o 
pravicah iz 122. člena. Zato je dopolnil 124. člen, namreč, da 
je občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, poleg pri- 
stojnosti, ki jih je že imel po 124. členu osnutka, pristojen 
odločati tudi o pravicah iz 122. člena. Prav taka pomanjklji- 
vost je bila ugotovljena pri 126. členu osnutka, kjer ni bilo 
določeno, kdo odloča v primeru spora, ko kmetijska organiza- 
cija oziroma pašna skupnost ne zagotovi neogibno potrebne 
paše vsem pašnim interesentom. Zato je v predlogu zakona 
dopolnjena določba prvega odstavka 126. člena, da v primeru 
sporov odloča občinski upravni organ, pristojen za kmetij- 
stvo. 

24. V drugem odstavku 125. člena je predlagatelj na pod- 
lagi sugestije sekretariata Izvršnega sveta za zakonodajo od- 
stopil od predlaganega urejanja in upravljanja s skupnimi 
pašniki, še zlasti s tistimi, s katerimi gospodarijo kmetijske 
organizacije združenega dela. Zato predlagatelj predlaga 
novo določbo v tretjem odstavku citiranega člena, da se 
prenese pravica uporabe na tistih skupnih pašnikih, na kate- 
rih se lahko organizira družbena ali kmetijska proizvodnja, na 
to organizacijo. 

IV. 
Z uveljavitvijo zakona za družbenopolitične skupnosti ne 

bodo nastale nove finančne obveznosti. 
Že sprejete obveznosti, ki jih je uveljavil zakon iz leta 1973, 

se bodo v naslednjih letih tudi praktično pričele uresničevati 
kot neposredne finančne obveze. Pri tem predlagatelj opo- 
zarja na dejstvo, da niso bili sprejeti prostorski plani in da tudi 
že začetih del, zaradi nezagotovljenih sredstev v svojih prora- 
čunih, niso v celoti financirale občine. Jasno pa je, to so 
zagotavljali predpisi že do sedaj, da se izdelava prostorskih 
planov financira iz proračunov občin. 

Prav tako je pričakovati v naslednjih letih povečanje obvez- 
nosti družbenopolitičnih skupnosti v zvezi s komasacijami. 
Pri tem bo potrebno ustrezna sredstva zagotoviti v proračunih 
občin in finančnih načrtih za financiranje geodetskih del. 
Nova je v zakonu razporeditev stroškov med SR Slovenijo in 
občinami - predlaga se, da stroške, ki bi sicer po zakonu v 
zvezi s komasacijami odpadli na manj razvite občine, prev- 
zame SR Slovenija, saj glede na vire sredstev, s katerimi te 
občine razpolagajo, ni mogoče računati, da bodo sredstva 
zagotovile. Ne gre pa v tem primeru za nove obveznosti. 

Predvideva se tudi, da bi občine delno prispevale k ureditvi 
pašnikov v skladu s posebnimi samoupravnimi sporazumi. To 
je sicer nova, a neznatna obveznost, ki so jo občine že doslej v 
pretežni meri pokrivale v okviru izdatkov za pospeševanje 
kmetijstva. 

Občine in kmetijske zemljiške skupnosti ne bodo potrebo- 
vale za izvedbo zakona novih kadrov. Vendar pa je treba pri 
tem opozoriti na izredno slabo zasedenost delovnih mest 
kmetijskih inšpektorjev v občini, ki jih je treba izpopolniti. 
Novi kadri bodo potrebni tudi za Zvezo kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije. 
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Predlog zakona o preživninskem varstvu 

kmetov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo pogoji in postopek za pridobitev 

pravice kmetov do preživninskega varstva, če oddajo svoja 
zemljišča družbeni pravni osebi. 

2. člen 
(1) Za oddajo zemljišča po prejšnjem členu se šteje odpo- 

ved lastninske pravice v korist družbene pravne osebe ali 
izjava lastnika kmetijskega zemljišča, da bo po njegovi smrti 
to zemljišče prešlo v družbeno lastnino, če to zemljišče ob 
sklenitvi pogodbe odda v rabo družbeni pravni osebi. 

(2) Kmet, ki namerava oddati zemljišče po prejšnjem od- 
stavku, mora o tem obvestiti kmetijsko zemljiško skupnost. 

3. člen 
(1) Kmet, ki odda svoje zemljišče družbeni pravni osebi po 

tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ima pravico 
do mesečnega denarnega prejemka (v nadaljnjem besedilu: 
preživnina). 

. (2) Pravica do preživnine iz prejšnjega odstavka ne vpliva 
na pravico upravičenca do prejemkov po drugih predpisih. 

4. člen 
Če upravičenec nima zagotovljenega zdravstvenega varstva 

po drugih predpisih, se mu zagotavlja zdravstveno varstvo kot 
upravičencu do preživnine. 

5. člen 
(1) Če upravičenec pri oddaji kmetijskega zemljišča druž- 

beni pravni osebi zadrži manj kot 1 hektar zemljišča, ne 
plačuje prispevka za starostno zavarovanje kmetov. 

(2) Na komasacijskem in melioracijskih območjih, na ob- 
močjih, kjer se oblikujejo obdelovalni kompleksi kmetijskih 
organizacij združenega dela in organizacij združenih kmetov, 
si upravičenec ne more zadržati več kot 0,5 hektarja kmetij- 
skega zemljišča, če je družbeno pravna oseba za zemljišče na 
takšnem območju v celoti zainteresirana. 

7. člen 
(1) Če družbene pravne osebe ne prevzamejo zemljišč, ki 

jih kmet namerava oddati po 2. členu tega zakona, pa sicer 
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, je kmetijska zemljiška 
skupnost dolžna sprožiti pobudo za zagotovitev socialne var- 
nosti in stabilnosti takega kmeta oziroma za prevzem njego- 
vih zemljišč. 

(2) Če se osebe iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena v roku treh mesecev po sprožitvi pobude kmetijske 
zemljiške skupnosti ne strinjajo z oddajo zemljišča, so dolžne 
poskrbeti za njegovo obdelavo ter za socialno varnost in 
stabilnost kmeta ter tistih oseb, ki bi sicer izpolnjevale pogoje 
za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju delavcev. Izvajanje teh dolž- 
nosti nadzorujejo v mejah svojih pristojnosti kmetijska zemlji- 
ška skupnost in občinski upravni organ, pristojen za socialno 
skrbstvo. Če te osebe ne zagotovijo kmetu socialne varnosti 
in stabilnosti, je občinski upravni organ, pristojen za socialno 
skrbstvo, upravičen neglede na privolitev kmeta, uporabiti vsa 
pravna sredstva, da se to zagotovi. 

(3) Če se osebe iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena strinjajo z oddajo zemljišča po tem zakonu, pa ni druž- 
beno-pravne osebe, ki bi zemljišče prevzela, prevzame v zača- 
sno upravljanje tako zemljišče kmetijska zemljiška skupnost 
po predpisih o kmetijskih zemljiščih. Kmet, ki izpolnjuje po- 
goje iz prejšnjega člena, in katerega zemljišče je prevzela v 
začasno upravljanje kmetijska zemljiška skupnost, pridobi 
pravico do preživnine po določbah tega zakona. 

(4) Izplačilo preživnine po prejšnjem odstavku se zazna- 
muje v zemljiški knjigi. 

(5) Po smrti kmeta postane del kmetijskega zemljišča, ki je 
po vrednosti enak izplačani preživnini, družbena lastnina in 
se prenese v kmetijski zemljiški sklad. Če se dediči obvežejo 
povrniti izplačano preživnino, in s tem soglaša kmetijska 
zemljiška skupnost, dedujejo vse zemljišče. 

8. člen 
Družbena pravna oseba plača za pridobljeno zemljišče kup- 

nino v višini, ki ustreza tržni vrednosti zemljišča v času skle- 
panja pogodbe na poseben račun iz 14. člena tega zakona. 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV PREŽIVNINE 

6. člen 
(1) Upravičenec pridobi pravico do preživnine: 
- če odda družbeni pravni osebi najmanj 2 hektarja kmetij- 

skega zemljišča oziroma najmanj 3 hektarje gozda, in se bo to 
zeljišče uporabljalo za kmetijske, gozdarske in gradbene na- 
mene; 
- če je star najmanj 65 let (moški) oziroma 60 let (ženka), ali 

ne glede na starost, če je po predpisih o invalidskem zavaro- 
vanju delavcev ugotovljena njegova nezmožnost opravljati 
kmetijsko dejavnost; 
- če se z oddajo zemljišča strinja njegov zakonec oziroma 

oseba, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakon- 
cem, ter tisti; ki so po splošnih predpisih o dedovanju njegovi 
nujni dediči in ki so kmetje po predpisih o kmetijskih zemlji- 
ščih; 

- če predloži sporazum, sklenjen s svojim zakoncem, ozi- 
roma osebo, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z 
zakoncem, o načinu razpolaganja s preživnino. 

(2) Listine iz 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka morajo biti 
sestavljene pri pristojnem sodišču v skladu s splošnimi pred- 
pisi o dedovanju. 

III. PREŽIVNINA 

9. člen 
Višina preživnine je odvisna od tržne vrednosti oddanega 

zemljišča in starosti upravičenca ob oddaji zemljišča ter se 
izračuna po 10. in 1. členu tega zakona. 

10. člen 
(1) Znesek mesečne preživnine se izračuna tako, da se 

kupnina za oddano zemljišče deli s 84. 
(2) Če je tako izračunani znesek preživnine nižji od sta- 

rostne pokojnine kmetov v letu, v katerem upravičenec pri- 
dobi pravico do preživnine, je preživnina ob pridobitvi pravice 
do nje enaka tej pokojnini. 

11. člen 
Znesek mesečne preživnine, ugotovljene po 10. členu tega 

zakona, se glede na starost upravičence ob oddaji zemljišča 
poveča: 
- za 20%, če je upravičenec star 70 do 74 let, 
- za 25%, če je upravičenec star 75 do 79 let in 
- za 30%, če je upravičenec star 80 in več let. 
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12. člen 

Znesek mesečne preživnine, določen po 10. in 13. členu 
teqa zakona se vsako leto povečuje v istem razmerju, v kate- 
rem se poveča starostna pokojnina kmetov (valorizacija pre- 
živnin). 

13. člen 
(1) Po smrti upravičenca pridobijo pravico do preživnine: 
- njegov zakonec oziroma oseba, ki je po predpisih o 

zakonski zvezi izenačena z zakoncem, če je stara 55 let 
(moški) oziroma 50 let (ženska), oziroma tisti, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če odda upraviče- 
nec družbeni pravni osebi vse zemljišče razen 1 hektarja 
oziroma 0,5 hektarja na območjih iz drugega odstavka 5. 
člena tega zakona; 

- njegov zakonec oziroma oseba, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, če je stara 65 let 
(moški) oziroma 60 let (ženska), oziroma tisti, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev, če si 
upravičenec ob oddaji zemljišča zadrži več zemljišča kot je 
določeno v prejšnji alinei. 

(2) Preživnina za osebe iz prejšnjega odstavka se določi v 
deležu od preživnine upravičenca v skladu s predpisi o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju. 

IV. FINANCIRANJE 

14. člen 
Za izplačevanje preživnine po tem zakonu se pri Skupnosti 

starostnega zavarovanja kmetov oblikuje poseben račun. 

15. člen 
1. Dohodki posebnega računa po prejšnjem členu se obli- 

kujejo iz: 
- na ta račun plačanih kupnin za zemljišča, oddana druž- 

beni pravni osebi - in 
- solidarnostne udeležbe združenega dela. 
2. Iz solidarnostne udeležbe združenega dela se zagotav- 

ljajo sredstva: 
- za izplačilo preživnin po 10., 11., 12. in 13. členu tega 

zakona, kolikor presega sredstva iz plačanih kupnin za od- 
dana zemljišča in 

- za nadomestilo izpada dohodkov Skupnosti za starostno 
zavarovanje kmetov za kritje izdatkov za starostne pokojnine 
kmetov, ki nastane zaradi izpada prispevkov po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov (17., 19., 28., 29. in 30. člen) 
za zemljišča, prenešena v družbeno lastnino, in po prvem 
odstavku 5. členu tega zakona; 

3. Sredstva za solidarnostno udeležbo združenega dela 
zagotavljajo delavci in drugi delovni ljudje na podlagi pro- 
grama posebnega računa Skupnosti starostnega zavarovanja 
kmetov SR Slovenije s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana, s katerim določijo tudi obseg te udeležbe, in z drugimi 
samoupravnimi sporazumi. 

4. Delavci in drugi delovni ljudje plačujejo za uresničevanje 
te solidarnostne udeležbe prispevek. Višino prispevka dolo- 
čajo delavci in drugi delovni ljudje v samoupravnih sporazu- 
mih iz prejšnjega odstavka. Če samoupravni sporazumi niso 
sklenjeni ali pa jih sklene le del udeležencev in sredstva za 
izvedbo programa posebnega računa Skupnosti niso zago- 
tovljena, Skupščina SR Slovenije določi obseg solidarnostne 
udeležbe in stopnje prispevka za vse udeležence in druge 
delovne ljudi ali pa le za tiste, ki samoupravnega sporazuma 
niso sklenili. 

5. Obveznosti iz prejšnjih odstavkov se določijo v skladu z 
gibanjem družbenega proizvoda vsega gospodarstva in pro- 
duktivnosti vsega družbenega dela v mejah in v skladu s 
smotri, določenimi v družbenih planih družbenopolitičnih 
skupnosti. 

16. člen 
Prevzemnik zemljišča mora plačati kupnino iz 8. člena tega 

zakona skupaj s pripadajočimi obrestmi najkasneje v roku 
treh let od sklenitve pogodbe iz 17. člena tega zakona. Kup- 

nina se plačuje v enakih trimesečnih obrokih, in sicer do 15. v 
prvem mesecu trimesečja, začenši od prvega naslednjega 
meseca po overovitvi pogodbe na sodišču. 

V. POSTOPEK ZA DOLOČANJE PREŽIVNINE 

17. člen 
1. Znesek preživnine po 10., 11., 12. in 13. členu tega 

zakona izračuna strokovna služba Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja SR Slovenije na podlagi podat- 
kov, ki jih ji predloži družbena pravna oseba, ki namerava 
prevzeti zemljišče od kmeta, še preden je sklenjena pogodba 
o oddaji zemljišča. Tako izračunan znesek preživnine se 
vnese v sklenjeno pogodbo. 

2. S sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča družbeni pravni 
osebi kmet pridobi pravico do preživnine. 

3. Pogodbo iz prejšnjega odstavka je treba overiti pri pri- 
stojnem sodišču. Družbena pravna oseba predloži izvod over- 
jene pogodbe Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. 

18. člen 
(1) Upravičencu se prične izplačevati preživnina s prvim 

naslednjim mesecem po overovitvi pogodbe iz prejšnjega 
člena na sodišču. Če upravičenec ob overovitvi pogodbe še ni 
dopolnil starosti 65 let (moški) oziroma 60 let (ženska), se mu 
prične preživnina izplačevati s prvim naslednjim mesecem po 
dopolnitvi te starosti, razen če gre za kmeta, ki je nezmožen 
opravljati kmetijsko dejavnost. 

(2) Ob pogojih iz prejšnjega odstavka se upravičencu iz 7. 
člena tega zakona prične Izplačevati preživnina s prvim na- 
slednjim mesecem potem, ko je kmetijska zemljiška skupnost 
prevzela zemljišče v začasno upravljanje. 

19. člen 
Preživnina se izplačuje vnaprej, najkaseneje do 5. v me- 

secu. 

20. člen 
Vse spore, ki nastanejo iz pogodbe po tem zakonu, rešuje 

pristojno redno sodišče. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 
Občanom, ki so pred uveljavitvijo tega zakona pridobili 

pravico do preživnine z oddajo kmetijskega zemljišča na 
podlagi odloka občinske skupščine, ta pravica ostane. Tem 
občanom občine še nadalje izplačujejo preživnino v skladu s 
svojimi odloki. 

22. člen 
Določbe 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati, ko so 

v ta namen zagotovljena sredstva s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov ustreznih samoupravnih interesnih skupno- 
sti v skladu z dogovorom o temeljih plana SR Slovenije. 

23. člen 
Republiški sekretar za delo sprejme v soglasju z republi- 

škim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvr- 
šilne predpise za izvajanje tega zakona v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v septembru 1978 
predložil Skupščini SR Slovenije osnutek zakona o preživnin- 
skem varstvu kmetov. 

Osnutek zakona je bil obravnavan na 8. seji Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije dne 30. oktobra 1978 in na 8. seji 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 30. okto- 
bra 1978. Osnutek zakona so predhodno obravnavali Odbor 
za agrarno politiko in Odbor za družbeno ekonomski razvoj 
Zbora združenega dela, Odbor za družbenoekonomske od- 
nose in razvoj Zbora občin ter Zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije. 

Pristojna Zbora Skupščine SR Slovenije sta na podlagi 
poročil svojih teles ter po razpravi v zborih sprejela osnutek 
zakona o preživninskem varstvu kmetov (v nadaljnjem bese- 
dilu: osnutek zakona) in naložila Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da na podlagi stališč, pripomb in priporočil 
odborov in zakonodajno-pravne komisije ter razprave v pri- 
stojnih zborih pripravi predlog zakona o preživninskem var- 
stvu kmetov. 

II. 
Predlagatelj je preučil stališča, predloge in pripombe skup- 

ščinskih odborov zakonodajno-pravne komisije in skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov. 

Predlagatelj je skupaj s Skupnostjo starostnega zavarova- 
nja kmetov in ob sodelovanju Republiškega sekretariata za 
delo, pripravil predlog zakona, upoštevajoč stališča skupščin- 
skih teles. 

O nekaterih načelnih pripombah Skupnosti starostnega za- 
varovanja kmetov na predloženi osnutek, je zaradi njihovega 
širšega družbenopolitičnega pomena, razpravljal tudi Sekre- 
tariat Sveta za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, goz- 
darstvu in na vasi pri Republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva Slovenije, kjer je bilo sprejeto stali- 
šče, da pomeni ta zakon le manjši del v celotnem kompleksu 
reševanja socialnega položaja kmetov ob hkratnem prenosu 
njihovih zemljišč v družbeno organizirano proizvodnjo. Reše- 
vanje problemov ostarelosti kmetov v hribovitih predelih za- 
hteva namreč predhodno preučitev vseh družbenih interesov 
v teh območjih in vključitev širše družbene skupnosti v reše- 
vanje teh problemov. Izvršni svet je zavzel stališče, naj se to 
opravi v okviru priprav za prihodnji srednjeročni plan. 

Na podlagi tega je predlagatelj skupaj s Skupnostjo starost- 
nega zavarovanja kmetov pri pripravi predloga zakona uskla- 
jeval vse njihove pripombe in pripombe skupščinskih odbo- 
rov. Pri tem je bila upoštevana večina pripomb Skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov; pri nekaterih pripombah pa 
skupnost upošteva razloge za zavrnitev. 

Tako je skupnost starostnega zavarovanja kmetov predla- 
gala, da se ob izvajanju zakona o preživninskem varstvu 
kmetov, v skladu z njeno načelno pripombo ob osnutku za- 
kona, preučuje, aH bi bilo morda bolje, če bi bili izvajalci tega 
zakona občinske skupnosti socialnega skrbstva. Predlagatelj 
meni, da se bo v praksi izvajanja tega zakona ugotovilo, kaj bi 
bilo bolje; glede na to, da skupnost starostnega zavarovanja 
kmetov že sklepa samoupravne sporazume z delavci v združe- 
nem delu o solidarnostnem prispevku delavcev za starostne 
pokojnine kmetov, bi bilo bolj smotrno, da se v okviru teh 
samoupravnih sporazumov zberejo tudi sredstva za solidar- 
nostni prispevek za preživnine. Prav zato je pomembno, da se 
ta združujejo na enotnem računu za celo Slovenijo in tako 
solidarnostno udeležbo pri preživninah zagotovijo vsi delavci 
v Sloveniji sorazmerno. 

Pripombe Zakonodajno-pravne komisije na prvo alineo pr- 
vega odstavka 6. člena osnutka zakona predlagatelj ni mogel 
sprejeti, ker je zaradi varovanja kmetijskih zemljišč in pre- 
hranske bilance Slovenije nujno potrebno določiti namene, 
zaradi katerih naj bi se kmetijska zemljišča iz zasebne lastnine 
predvsem prenašala v družbeno lastnino. 

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe skupščinskih teles, 
da naj se izenačita datuma iz 14. in 17. člena osnutka zakona, 
ko mora družbeno pravna oseba plačati kupnino oziroma, ko 
mora Skupnost starostnega zavarovanja kmetov plačati upra- 
vičencu preživnino (15. in 18. člen predloga zakona); skupaj s 

Skupnostjo starostnega zavarovanja kmetov je namreč ugo- 
tovil, da bi lahko nastal problem le pri izplačilu preživnine za 
prvi mesec njenega uživanja. 

Predlagatelj je glede na pripombo skupščinskih teles, naj se 
določi, katero sodišče je pristojno v primeru spora iz pogodbe 
in katero zaradi višine preživnine, ponovno preučil osnutek 
zakona in skupaj s Skupnostjo starostnega zavarovanja kme- 
tov ugotovil, da glede na postopek za uveljavitev preživnine, 
določen s tem zakonom, lahko pride le do sporov iz pogodbe, 
torej je za vse spore pristojno redno sodišče. 

III. 
Predlagatelj je dodal nov drugi odstavek k drugemu členu 

predloga zakona in to iz razloga, da bo imela kmetijska 
zemljiška skupnost kot nosilec kmetijske zemljiške politike v 
občini pregled nad oddajanjem zemljišč po tem zakonu in s 
tem tudi možnost, da bo v skladu s 7. členom tega zakona 
lahko sprožila pobudo za zagotovitev socialne varnosti in 
stabilnosti kmeta oziroma za prevzem njegovih zemljišč, če 
ne bo podan interes drugih družbeno-pravnih oseb. 

Predlagatelj je upošteval pripombe skupščinskih teles in 
opredelil v 8. členu predloga zakona, da je višina preživnine 
odvisna od vrednosti oddanega zemljišča in starosti upravi- 
čenca ob oddaji tega zemljišča. Pripombe odborov so se 
nanašale tudi na nejasnost izračuna višine preživnine, zato je 
predlagatelj ta izračun poenostavil, s tem pa se izračun vse- 
binsko ne spremeni. Mesečni znesek preživnine se izračuna 
tako, da se višina kupnine za oddano zemljišče deli s 84. 
Količnik 84 pa pomeni po izračunih, ki jih uporabljajo zavaro- 
valnice, povprečno dobo uživanja preživnine za upravičenca 
do preživnine po pogojih tega zakona. 

Predlagatelj je spremenil določbo 11. člena osnutka zakona 
(12. člena predloga zakona) glede na to, ali upravičenec odda 
vso zemljo razen ohišnice, aH pa mu je še kaj zemlje ostalo. V 
primeru, ko kmet odda vso zemljo razen ohišnice, pridejo po 
njegovi smrti njegovi družinski člani v podoben položaj kot po 
smrti delavca - uživalca pokojnine - njegovi družinski člani. 
Zato je predlagatelj mnenja, da je potrebno v tem primeru 
zagotoviti preživnino družinskim članom umrlega uživalca 
preživnine, pod enakimi oziroma čimbolj izenačenimi pogoji, 
kot veljajo za družinske pokojnine delavcev. V tem primeru 
mora preživeti zakonec dopolniti starost 55 let (moški) ozi- 
roma 50 let (ženska), če naj preživnina preide nanj, za ostale 
družinske člane veljajo pogoji po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju delavcev. 

Pri tem predlagatelj posebej poudarja, da zaradi neizenače- 
nosti stopnje starosti v zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov in predloga zakona, ni nobene osnove za spremembe 
v zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, saj je materialni 
položaj uživalca preživnine in starostne pokojnine povsem 
različen. 

V primeru pa, da upravičenec obdrži več zemlje kot je 
zgoraj navedeno, pridobi preživeli zakonec pravico do preživ- 
nine, če je star 65 let (moški) oziroma 60 let (ženska), za druge 
družinske člane pa veljajo pogoji po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju delavcev. 

Povsem nova je določba 7. člena predloga zakona, s katero 
je omogočena pridobitev pravice do preživnine tudi tistim 
ostarelim in za delo nezmožnim kmetom, za katerih zemljišča 
niso zainteresirane družbene pravne osebe. To določbo je 
predlagatelj vnesel na podlagi zahtev v javni razpravi, kjer je 
bilo ugotovljeno, da se večji in številnejši socialni problemi 
brez takšne določbe ne bodo mogli reševati, saj je prav tam, 
kjer so takšni socialni problemi, zemlja slabše kvalitete, to so 
predvsem hribovita območja, kjer pa je interes družbeno- 
pravnih oseb minimalen ali pa ga sploh ni. V teh primerih 
bodo morali imeti veliko vlogo pri reševanju socialnih proble- 
mov tudi kmetovi dediči, ki bodo morali, če se z oddajo 
zemljišča kmetijski zemljiški skupnosti ne bodo strinjali, za- 
gotoviti temu kmetu socialno varnost in stabilnost in obenem 
poskrbeti za obdelavo zemljišča. Če svojih obveznosti ne 
bodo izvrševali, bodo kmetijska zemljiška skupnost in občin- 
ska skupnost socialnega skrbstva v mejah svojih pristojnosti 
dolžni ukrepati. 

Če pa dediči take obveznosti ne bodo prevzeli, bo zemljišče 
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postalo začasno družbeno sredstvo, s katerim bo opravljala 
kmetijska zemljiška skupnost, kmet pa bo dobil pravico do 
preživnine, ki se mu bo v skladu z novim drugim odstavkom 
18. člena tega zakona pričela izplačevati z naslednjim mese- 
cem po tem, ko bo kmetijska zemljiška skupnost prevzela 
zemljišče v začasno upravljanje. 

Po smrti upravičenca do te preživnine, bo del zemljišča, ki 
bo po vrednosti ustrezal izplačani preživnini, postal družbena 
lastnina. Če pa bodo dediči pripravljeni povrniti znesek izpla- 
čanih preživnin, in bo s tem soglašala kmetijska zemljiška 
skupnost, bodo lahko dedovali vse zemljišče. 

Sredstva za plačilo teh preživnin bodo zagotavljale ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti v skladu s svojimi programi 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v skadu z 
dogovorom o temeljih plana SR Slovenije. Trenutno ni mo- 
goče natančno določiti, katera samoupravna interesna skup- 
nost naj bi zagotavljala ta sredstva, ker bodo v reviziji predpisi 
s področja, socialnega varstva. 

Ker pa tak način prevzemanja zemljišč ostarelih in za delo 
nezmožnih kmetov nima finančnega kritja v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov pristojnih samoupravnih skup- 
nosti ne v Dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 
1976-80, se bo izvajanje določbe 7. člena tega zakona pričelo 
šele, ko bodo v navedenih samoupravnih sporazumih in do- 
govoru zagotovljena sredstva v ta namen, to pa bo v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju (novi 22. člen). 

Glede na osnutek je spremenjena določba 20. člena pred- 
loga; preživnine, ki so se doslej plačevale po odlokih skupščin 
občin, naj bi se tudi v bodoče izplačevale po teh odlokih in 
valorizirale. Predlagatelj namreč sodi, da ne bi bilo smotrno 
posegati v pristojnosti občine kot družbenopolitične skupno- 
sti. 

IV. 
Z uveljavitvijo tega zakona ne bodo nastale nove finančne 

obveznosti za družbenopolitične skupnosti. 

Predlog zakona o intervencijah v 

kmetijstvu in porabi hrane 

1. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja način in oblike intervencij v kmetijski proiz- 

vodnji v nadaljnjem besedilu: intervencija zaradi uresničeva- 
nja nalog, ki jih SR Slovenija in občine prevzemajo z družbe- 
nim planom na področju razvoja kmetijstva in proizvodnje 
hrane in za izvajanje dogovorjene politike prehrane ter za 
zaščito življenske ravni delovnih ljudi in občanov z izvajanjem 
določene politike cen. 

Ta zakon zagotavlja tudi način soodločanja porabnikov 
hrane pri oblikovanju in sprejemanju programov razvoja kme- 
tijske proizvodnje. 

2. člen 
Intervencije se določajo z letno resolucijo o izvajanju nalog 

srednjeročnega družbenega plana. 
Če je potrebno zagotoviti trajnost pogojev razvoja in do- 

hodkovne stabilnosti določene usmeritve v kmetijski proiz- 
vodnji in predelavi, ali če to zahtevajo z družbenim planom 
določeni razvojni cilji, se intervencije lahko sprejmejo tudi za 
vse obdobje izvajanja srednjeročnega družbenega plana. 

3. člen 
Intervencije se uvedejo za določeno časovno obdobje in se 

lahko ukinejo pred iztekom s predpisom določenega roka 
veljavnosti, če prenehajo razlogi, zaradi katerih so bile uve- 
dene. 

Intervencije iz prvega odstavka prejšnjega člena se uvedejo 
s predpisom izvršnega sveta skupščine družbenopolitične 
skupnosti. 

Intervencije iz drugega odstavka prejšnjega člena se uve- 
dejo s posebnim zakonom ali z odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti. 

4. člen 
Sredstva za intervencije se zagotavljajo iz sredstev, ki jih 

samoupravno združujejo delavci namensko iz skladov skupne 
porabe, iz sredstev rezerv, in iz osebnih dohodkov v temeljni 
organizaciji združenega dela in delovni skupnosti ter iz dru- 
gih virov ter iz sredstev proračunov družbenopolitične skup- 
nosti. 

5. člen 
Sredstva za intervencije se izplačujejo iz posebnih samou- 

pravnih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane 

oziroma iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti, v skladu 
s posebnimi predpisi, družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. 

2. INTERVENCIJE V PROIZVODNJI HRANE 

6. člen 
Intervencije v proizvodnji hrane po tem zakonu so: premije, 

nadomestila in regresi ter intervencije za krepitev materialne 
podlage dela pri kmetijskih proizvajalcih. 

7. člen 
Premije se uvedejo v primerih razvijanja novih usmeritev v 

proizvodnji ali v primerih, ko doseženi dohodek v organizirani 
kmetijski proizvodnji ne zagotavlja materialnih pogojev za 
izvedbo z družbenim planom določenih nalog. 

Nadomestila v proizvodnji se uvedejo, ko je delavcem orga- 
nizacije združenega dela ali članom organizacije združenih 
kmetov z ukrepi ekonomske politike ali z drugimi ukrepi 
družbenopolitičnih skupnosti onemogočeno doseči dohodek, 
ki bo omogočil v okviru doseženega celotnega prihodka na- 
domestitev vrednosti sredstev, porabljenih v reprodukcijskem 
procesu, zagotovil reprodukcijo obstoječe materialne pod- 
lage dela in zagotovil materialno osnovo samoupravljanja 
delavcev organizacije združenega dela ali članov organizacije 
združenih kmetov pri razporejanju sredstev za osebno, 
skupno in splošno porabo ter za razširitev materialne osnove 
dela v okviru obvez, prevzetih s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov. 

Regresi v proizvodnji so ukrep, s katerim se znižajo mate- 
rialni stroški proizvodnje z znižanjem cen reprodukcijskih 
materialov; uvedejo se lahko tudi z namenom pospeševanja 
rabe reprodukcijskih materialov, ki vplivajo na usmeritev ali 
obseg proizvodnje. 

Intervencije za krepitev materialne osnove dela se uvedejo 
zaradi pospešitve procesa združevanja dela, sredstev in kme- 
tijskih zemljišč, za pospeševanje proizvodnje, razvoja in zdru- 
ževanja v kmetijstvu. Sredstva teh intervencij se dodelijo 
organizacijam združenih kmetov in njihovim skupnostim v 
skladu in v sorazmerju z njihovimi programi. 

8. člen 
Intervencije iz prejšnjega člena se določajo v znesku na 

enoto tržne proizvodnje, v obliki deleža pri sofinanciranju 
določenega programa ali v drugačni obliki, v skladu s poseb- 
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nim predpisom, družbenim dogovorom ali samoupravnim 
sporazumom. 

V posebnih primerih iz četrtega odstavka prejšnjega člena 
se lahko zagotovi tudi pokrivanje tečajnih razlik za določene 
tuje kredite in uvede nadomestilo dela obresti za določene 
kredite, dane v skladu s posebnimi predpisi. 

3. INTERVENCIJE V PORABI HRANE 

9. člen 
Zaradi uresničevanja politike cen na ravni, ki zagotavlja 

izvajanje te politike v skladu z letno dogovorjenimi okviri, 
zaradi usmerjanja prehrane delovnih ljudi in občanov na 
večjo porabo kvalitetne domače hrane in zaradi zaščite živ- 
ljenjske ravni prebivalcev SR Slovenije, se lahko uvede kom- 
penziranje maloprodajnih cen hrane (v nadaljnjem besedilu: 
regresi). 

10. člen 
Regresi se določajo z odlokom izvršnega sveta skupščine 

družbenopolitične skupnosti, če je za uvedbo dana podlaga v 
zakonu, družbenem dogovoru, dogovoru o izvajanju določe- 
nih planskih nalog ali v letni resoluciji skupščine družbenopo- 
litične skupnosti za izvajanje družbenega plana. 

Regresi se določajo v korist porabnikov hrane v višini de- 
narne razlike, nad proizvajalčevo prodajno ceno, določeno z 
odlokom in določeno maloprodajno ceno. 

4. DRUGE INTERVENCIJE NA PODROČJU 
KMETIJSTVA 

11. člen 
Druge intervencije se v skladu z zakonom uvedejo v pri- 

meru, ko je zaradi posebnega zgodovinskega oziroma kultur- 
nega pomena pri določenih objektih ali dobrinah v splošni 
rabi, povezanih z načinom rabe zemlje, ugotovljen splošen 
družbeni interes za njihovo varstvo oziroma ohranitev. 

5. NAČIN UPRAVLJANJA S SREDSTVI ZA 
INTERVENCIJE 

12. člen 
Za upravljanje s sredstvi za intervencije, ki jih uvede SR 

Slovenija in se v skladu s 5. členom ne izplačuje neposredno 
iz proračuna republike, se s tem zakonom ustanovi samou- 
pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: sklad). 

Sklad je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so 
določene z zakonom oziroma statutom sklada. 

13. člen 
S sredstvi, ki se po 5. členu tega zakona združujejo v 

skladu, upravljajo podpisniki samoupravnega sporazuma o 
temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in živilstva 
SR Slovenije, druge temeljne organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti, ki so združile sredstva v skladu, in samou- 
pravno organizirani porabniki hrane, v skladu s programom 
sklada in predpisi o uvedbi posameznih intervencij. 

Organ upravljanja sklada je skupščina sklada. V skupščino 
sklada delegirajo polovico delegatov proizvajalci, povezani v 
Kmetijsko živilski razvojni skupnosti in v Zadružni zvezi Slove- 
nije, polovico pa druge temeljne organizacije združenega 
dela in delovne skupnosti, ki so združile sredstva v skladu, ter 
porabniki hrane, združeni v samoupravnih skupnostih za 
oskrbo v občinah. 

Podrobnejša ureditev organizacije in delovanja sklada se 
določi s statutom sklada, ki ga sprejme skupščina sklada. 

Administrativno-tehnična in druga opravila za sklad oprav- 
lja Kmetijsko živilska razvojna skupnost Slovenije. 

15. člen 
Sredstva sklada za intervencije po tem zakonu se uporabijo 

na podlagi predpisov iz 3. člena tega zakona, v skladu z letnim 
programom dela sklada in v skladu z letno resolucijo za 
izvajanje družbenega plana SR Slovenije. 

16. člen 
Sklad predloži program dela in finančni načrt za naslednje 

leto po sprejemu na skupščini sklada, Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije, do 15. oktobra v tekočem letu. 

Zaključni račun, poročilo o izvršitvi letnega programa dela 
in poročilo o porabi sredstev, ki so bila zagotovljena z republi- 
škim proračunom, predloži sklad, po sprejemu na skupščini 
sklada, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, za vsako 
preteklo leto, do 30. marca v tekočem letu. 

17. člen 
Na osnovi dokumentov iz prejšnjega člena Izvršni svet 

Skupščine Socialistične republike Slovenije ugotavlja uskla- 
jenost dela in programov sklada z usmeritvami družbenega 
plana SR Slovenije. 

Ko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da je pro- 
gram dela sklada usklajen z družbenim planom SR Slovenije, 
predlaga Skupščini SR Slovenije, da s svojim aktom določi 
potrebni del sredstev SR Slovenije, ki so v skladu s finančnim 
načrtom sklada potrebni za zagotovitev izvedbe programa del 
sklada. 

18. člen 
Podrobnejše predpise v zvezi z uveljavljanjem intervencij v 

proizvodnji hrane izda republiški sekretar za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, predpise s področja uveljavljanja inter- 
vencij v porabi hrane pa Republiški komite za tržišče in cene, 
in sicer najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
oziroma najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi akta iz 
drugega odstavka 17. člena tega zakona. 

19. člen 
Terjatve in obveznosti sklada do republiškega proračuna, ki 

izvirajo iz izvajanja posebnih predpisov iz 3. člena tega za- 
kona, se poravnajo v naslednjem letu. 

20. člen 
Za izvajanje intervencij po tem zakonu, ki jih uvede občina, 

se lahko z odlokom občinske skupščine ustanovi ustrezen 
samoupravni sklad. 

Za zagotavljanja in upravljanje sredstev v samoupravnih 
skladih, ki jih ustanovijo občine, se smiselno uporabljajo 
določbe 12. do 18. člena tega zakona. 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

21. člen 
Uporabo sredstev za intervencije v proizvodnji hrane nad- 

zira republiški kmetijski inšpektorat, uporabo sredstev inter- 
vencij v porabi hrane pa inšpekcijski organi za tržišče in cene. 

22. člen 
Priprave za sklic ustanovne skupščine sklada iz 12. člena 

tega zakona opravi Kmetijska živilska razvojna skupnost Slo- 
venije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in 
Zadružno zvezo Slovenije. 

Konstituiranje sklada iz prejšnjega odstavka se opravi naj- 
pozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

23. člen 
V občinah, kjer še niso ustanovljene samoupravne skupno- 

sti za oskrbo, delegirajo delegate v skupščino sklada občin- 
ske skupščine. 

24. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 

i. 
Osnutek zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 

sta 30. oktobra 1978 na svojih 8. sejah obravnavala in sprejela 
zbor občin Skupščine SR Slovenije in zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek zakona so obravnavali odbor za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj zbora občin, odbor za agrarno politiko in 
odbor za družbenoekonomski razvoj zbora združenega dela 
in zakonodajnopravna komisija Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. V obravnavi v odbroih in komisiji ter na sejah 
obeh zborov so bile dane pripombe in stališča, ki naj se 
upoštevajo pri izdelavi predloga zakona. 

Osnutek zakona je bil v razpravi pri Zadružni zvezi Slove- 
nije, Združenju temeljnih organizacij kmetijstva in živilstva pri 
Gospodarski zbornici Slovenije, Kmetijski živilski razvojni 
skupnosti Slovenije in resornih republiških upravnih organih. 
Omenjene asociacije gospodarstva oziroma organi so podali 
k osnutku svoje pripombe, ki so bile pri pripravi zakona 
pretežno upoštevane. 

II. 
V razpravah so skupščinski odbori in komisije podali pri- 

pombe in stališča, ki so pri izdelavi predloga zakona v večini 
upoštevane. Odbori zbora občin in zbora združenega dela ter 
zakonodajno-pravna komisija so dati naslednje pripombe in 
predloge: 

1. V 10. členu (3. člen predloga) naj se med viri intervencij 
po tem zakonu upošteva tudi dohodek temeljnih organizacij 
združenega dela in dohodek, dosežen v izjemno ugodnih 
pogojih, ter sredstva samoupravnih interesnih skupnosti 
(konkretno sredstva cestnin). Pripomb, ki so bile podane tudi 
v okviru načelne razprave pri pripravi predloga zakona, ni bilo 
mogoče upoštevati. 

Po 110. členu zakona o združenem delu je dohodek temelj- 
nih organizacij združenega dela sicer mogoče opredeliti kot 
vir sredstev po tem zakonu. Glede na že obstoječe obremeni- 
tve dohodka temeljnih organizacij združenega dela in zaradi 
zaščite akumulativne sposobnosti organizacij združenega 
dela, pa se je že v razpravah o predlogu za izdajo tega zakona 
izoblikovalo stališče, da dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela ne velja dodatno bremeniti. 

Del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, se doslej še 
ni ugotavljal, razen v redkih primerih, in na tem področju še ni 
normativne ureditve. Zato bi bila uvrstitev dela dohodka, ki je 
rezultat izjemnih ugodnosti, med vire sredstev tega zakona 
mogoča šele po sprejemu ustreznih predpisov ali družbenega 
dogovora. 

Uporaba cestnin se v Sloveniji ureja še z zveznim zakonom 
o javnih cestah in je zato uporaba teh sredstev za intervencije 
povezana s predhodnim sprejemom ustreznega republiškega 
predpisa. Menimo, da glede na zaostajanje ureditve plana 
cestne mreže v SR Sloveniji, tega vprašanja ne bi veljalo 
načenjati. 

2. V členih petega poglavja naj se podrobneje opredeli 
status in upravljanje v skladu, tako da bodo tudi razmerja med 
republiškim in občinskim skladom urejena v smislu čim bolj 
iznačenih pogojev in učinkovitosti intervencij. 

V besedilu predloga zakona je v 12. členu upoštevana 
konkretna pripomba glede statusa sklada kot pravne osebe, v 
ostalih členih petega poglavja predloga zakona pa je natanč- 
neje opredeljena tudi vsebina sklada, ki bo sicer podrobneje 
obdelana v statutu sklada. Na osnovi predlaganega zakona 
oziroma v skladih (republiškem in občinskih) bodo interven- 
cije na podlagi delovnih programov skladov oblikovane v 
skladu z zastavljenimi planskimi nalogami, ki opredeljujejo 
tudi nujnost delovanja skladov kot enotnega sistema v repu- 
bliki. Ker pa so plani, glede na prilike, različni med posamez- 
nimi občinami, bo enotno učinkovanje intervencij v principu 
čim bolj izenačenih pogojev v proizvodnji hrane mogoče 
doseči še dodatno v okviru ukrepov, sprejetih na republiški 
ravni. 

3. V 14. in 15. členu (16. in 17. člen predloga zakona) naj se 
natančneje opredeli odnose med skladom in izvršnim svetom 
in naj se zaveže sklad, da hkrati z zaključnim računom pred- 
loži izvršnemu svetu tudi poročilo o uresničevanju letnega 
programa dela sklada. 

Pripombe so bile pri pripravi predloga zakona v celoti 
upoštevane v tem smislu, da izvršni svet na podlagi predlože- 
nih dokumentov ugotavlja skladnost delovanja sklada pri ure- 
sničevanju določenih planskih nalog in na tej podlagi podaja 
Skupščini SR Slovenije predlog za sofinanciranje programa 
del sklada iz republiških sredstev. 

4. Posledice prenosa primanjkljaj sredstev v skladu v na- 
slednje leto naj se podrobno proučijo in v tej zvezi tudi prouči 
potreba po oblikovanju rezervnih sredstev pri skladu. 

V besedilu 19. člena predloga zakona je podana obveza, da 
se v republiškem proračunu zagotovijo sredstva za vse obvez- 
nosti, ki nastanejo na osnovi predpisov iz 3. člena tega za- 
kona. Glede na to, da so proračunska sredstva za intervencije 
oblikovana na osnovi predloženega programa del sklada, in 
glede na to, da se odstopanjem od plana v kmetijski proizvod- 
nji ni mogoče izogniti, bo ob obstoječem sistemu priprave in 
koriščenjem sredstev republiškega proračuna morebitne ne- 
pokrite obveznosti iz tekočega leta potrebno zagotoviti v 
prihodnjem letu. 

Nedvomno velja podpreti predlog, da se pri skladu oblikuje 
rezervni sklad. Glede na to, da na podlagi sredstev iz prora- 
čuna ni mogoče zagotoviti sredstev za rezervni sklad, naj bi 
se, upoštevajoč tudi določilo 19. člena predloga zakona, obli- 
kovanje rezervnega sklada opredelilo s statutom sklada, po- 
trebna sredstva pa bi se naj zagotovila iz virov, ki ne izhajajo iz 
proračuna družbenopolitične skupnosti. 

V predlogu zakona so upoštevane tudi pripombe, ki so bile 
v osnutku podane v zvezi z roki izdaje podzakonskih predpi- 
sov in vakacijskim rokom uveljavitve tega zakona ter nekatere 
druge manjše pripombe. Predlog zakona je v primeri z osnut- 
kom zakona, v prid razumljivosti, spremenjen tudi s prenosom 
vsebine posameznih členov med posameznimi poglavji za- 
kona. Večje spremembe pa pri predlogu zakona, v primerjavi 
z osnutkom, niso bile potrebne, glede na intenzivno sodelova- 
nje vseh, ki so pri pripravi sodelovali že v prejšnjih fazah 
sprejemanja tega zakona. 

V zvezi z razpravo o statusu sklada, ki je bila prisotna tudi 
pri obravnavi osnutka tega zakona, pa velja posebej pojasniti, 
da gre za vprašanja, ki so bila doslej premalo obdelana v 
poustavnem pravnem sistemu. Pri oblikovanju vsebinskih 
izhodišč za status in delovanje sklada se je predlagatelj naslo- 
nil na republiški zakon o financiranju družbenopolitičnih 
skupnosti ter na določbe 203. člena zakona o temeljih kredit- 
nega in bančnega sistema. 

Po 203. členu omenjenega zakona se samoupravni skladi 
združenega dela ustanovijo v skladu z zakonom (v tem pri- 
meru v skladu z zakonom o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane) z namenom zadovoljevanja določenih skupnih 
interesov. Zakon predvideva, da se skladi lahko ustanavljajo v 
okviru posameznih panog ali grupacij vsega gospodarstva aH 
po teritorialnem načelu. V zvezi s tem velja of ozoriti, naj bi 
samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane zadovoljeval skupne interese agroživilstva Slovenije pri 
uresničevanju zastavljenih planskih nalog v proizvodnji, v 
prehranski politiki in politiki cen, pri čemer naj bi se kombini- 
ralo panožno in teritorialno načelo tako v občinah kot tudi v 
republiki. Glede na to, da tudi z zveznim zakonom ni jasno - 
ob upoštevanju, da naj bi se samoupravni skladi ustanavljali s 
posebnimi zakoni, kaj pomeni takoimenovano ustanavljanje 
po teritorialnem načelu, predlagatelj meni, da ni v nasprotju z 
veljavnim zakonom, če se samoupravni sklad ustanovi za 
območje občin oziroma za območje republike. Vsekakor pa je 
jasno, da samoupravni sklad po predlaganem zakonu pred- 
stavlja zadovoljevanje določenih skupnih interesov in potreb 
združenega dela na področju uresničevanja planov. 
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PREDLOG STALIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL 

za oblikovanje in izvajanje politike na področju 

družbene prehrane v SR Sloveniji 

Na podlagi 335. člena in drugega odstavka 336. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije, 27. alinee prvega 
razdelka 71. člena, 27., 244. in 245. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, je Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije 
na seji Zbora   
in seji Zbora   
sprejela 

STALIŠČA, SKLEPE IN PRIPOROČILA 

za oblikovanje in izvajanje politike na področju družbene 
prehrane v SR Sloveniji. 

Skupščina Socialistične republike Slovenije je ob obravnavi 
problematike družbene prehrane 

ugotovila: 

1. Dosežena stopnja proizvajalnih sil, vse večji obseg zapo- 
slovanja in dosežena raven osebnega in družbenega stan- 
darda narekujejo organiziran družbeni pristop in bolj racio- 
nalno trošenje družbenih sredstev tudi na področju prehrane 
delovnega človeka in občana. Glede na to, da predstavlja 
prehrana nenadomestljiv pogoj za življenje in delo vseh de- 
lovnih ljudi in občanov, je z organizirano družbeno akcijo 
potrebno razrešiti vrsto družbeno-ekonomskih, socialnih, 
zdravstvenih, organizacijskih in tehnoloških problemov. Z ra- 
zvojem družbenih in ekonomskih osnov izgublja prehrana 
izključno individualni značaj, zato se odpirajo zahteve po 
usmerjanju individualne in planiranju družbene prehrane. Te 
zahteve je opredelil tudi družbeni plan SR Slovenije, ko je 
predvidel pospešena prizadevanja za povečanje proizvodnje 
hrane in razvoj kmetijstva. V tej povezavi družbeni plan še 
posebej poudarja zahtevo po organizirani družbeni prehrani 
kot dejavnosti skupnega pomena za življenje in delo delovnih 
ljudi ter občanov. 

2. Družbena prehrana je organizirana oskrba delovnih ljudi 
in občanov s po/pripravljenimi oziroma pripravljenimi dnev- 
nimi obroki ter jedili izven lastnih gospodinjstev, ki temelji na 
njihovih željah, potrebah in možnostih ter je prilagojena tistim 
skupinam uporabnikov, za katere je organizirana. Osnovna 
področja uveljavljanja družbene prehrane so. vzgojno-var- 
Stvene ustave; osnovne šole; srednje šole; visokošolske orga- 
nizacije; domovi za učence, študente, starejše občane; orga- 
nizacije združenega dela in druge organizacije, zdravstvene 
ustanove; JLA ter občani v krajevnih skupnostih oziroma 
naseljih. 

3. Družbena prehrana omogoča boljše in enotnejše mož- 
nosti za usklajevanje razvoja reprodukcijskega procesa od 
primarne kmetijske proizvodnje preko predelave, distribucije 
in priprave hrane do koncentrirane potrošnje ter doseganje 
ugodnejših ekonomskih rezultatov pri vseh nosilcih tega pro- 
cesa. 

4. Hiter ekonomski razvoj naše družbe je povečal tako 
osebni kot družbeni standard prebivalcev. To je povzročilo 
tudi intenzivne spremembe v socio-ekonomski strukturi naših 
ljudi. Povečuje se delež zaposlenih prebivalcev; izmensko 
delo je vedno pogosteje; procesi izobraževanja (celodnevna 
šola), vzgoje in drugih družbenih aktivnosti postajajo vedno 
večje ovire v rednem prehranjevanju doma. Žena se vedno 
bolj vključuje v proces družbene reprodukcije, vendar ob 
prepočasni rasti družbenega standarda njene dejanske mož- 
nosti za vključevanje v družbeno življenje ne naraščajo v 
skladu s potrebami. Prav tako narašča tudi potreba po rekrea- 
cijski aktivnosti. Vse to vpliva na možnost rednega prehranje- 
vanja v gospodinjstvih. Sistem organizirane družbene pre- 

hrane postaja vse bolj družbena potreba in dopolnitev družin- 
skega življenja. 

5. Prehrana v Sloveniji je večinoma količinsko zadovoljiva, 
pogosto pa ni biološko ustrezna. Problemi pravilne prehrane 
oziroma biološke vrednosti se pogosteje pojavljajo pri kmeč- 
kih in mešanih gospodinjstvih ter pri gospodinjstvih z nižjimi 
dohodki. Pomembni problemi se kažejo tudi pri razporeditvi 
dnevnih obrokov in kalorij ter glede časa konzumiranja obro- 
kov. 

Zaradi družbene obveze za enakopraven in zdrav razvoj 
vseh mladih ljudi je potrebno zagotoviti zlasti možnosti za 
pravilno in biološko ustrezno hrano le-teh in sicer predvsem 
na podlagi razvoja družbene prehrane v vrtcih, šolah, dijaških 
in študentskih domovih ter domovih za samske delavce. To je 
še zlasti pomembno v času, ko mladi prebijejo vse več časa 
izven doma, istočasno pa je pravilna prehrana mladine tudi 
pogoj za privzgojo pravilnih prehranskih navad. 

6. V preteklosti še niso v celoti dozoreli pogoji za bolj 
poudarjene akcije na področju prehrane. Premočna uveljavi- 
tev tržnih zakonitosti na področju prehrambenih proizvodov 
pa je nosila tudi tendenco spontanega razvoja na področju 
proizvodnje in potrošnje hrane. Prav tako ni bilo ustvarjenih 
pogojev za bolj ustrezne akcije, ki bi močneje spodbujale 
preseganje stanja, ko je politika prehrane zgolj domena dru- 
žine oziroma posameznih delovnih kolektivov. Postavlja se 
torej naloga za podružabijanje prehranske politike, ki vklju- 
čuje usmerjanje prehrane v gospodinjstvu in izven njega. 

Pri tem je treba upoštevati, da imamo še vedno opraviti s 
takšnimi prehranskimi navadami, ki predstavljajo pomembno 
oviro za hitrejšo uveljavitev zdrave in kvalitetne hrane. Večji 
obseg podružbljanja prehranske politike, zlasti uveljavljanja 
družbene prehrane, bo vplival na prehranske navade ter odprl 
tudi možnost za usmerjanje le-teh v takšno prehrano, ki bo 
močneje kot doslej zajela hrano iz domače proizvodnje, zlasti 
živalske beljakovine iz mesa in mleka. 

7. Ugotavljamo, da so bila že v preteklosti namenjena za 
zadovoljevanje potreb po družbeni prehrani relativno velika 
sredstva. Zaradi premajhne načrtnosti dela je nastal položaj, 
ko so za posamezne skupine porabnikov na razpolago ra- 
zlične rešitve, ob različni kvaliteti hrane in različnih realnih 
cenah. Posledica tega je nepoveznost posameznih členov v 
reprodukcijski verigi; s primerno organizacijo le-te bi se lahko 
prispevalo k obogatitvi in učinkovitosti sistema družbene pre- 
hrane. 

Družbeni cilj je, ob organizaciji specializacije in uskladitvi 
razvojnih gibanj ter ob upoštevanju posebnih pogojev na 
posameznih območjih, zagotoviti na podlagi kvalitetnih orga- 
nizacijskih in razvojnih rešitev tudi ekonomski interes vseh 
udeležencev, ki sodelujejo v procesu oblikovanja sistema 
družbene prehrane. 

Zagotoviti je treba tudi usklajeno delovanje zainteresiranih 
delovnih ljudi v organizacijah združenega dela in občanov v 
krajevnih skupnostih ter doseči takšno samoupravno organi- 
ziranje, ko bo vodilo k celovitim rešitvam, katere bodo skla- 
dne z interesi vseh članov reprodukcijske verige in še zlasti 
uporabnikov hrane. 

8. Nujnost reševanja problematike družbene prehrane 
izhaja iz skupnega interesa za izboljšanje pogojev življenja in 
dela vseh delovnih ljudi ter občanov in iz spoznanja o tesni 
povezanosti med produktivnostjo in motiviranostjo delovnega 
človeka ter elementi standarda. Zahteve po pravilni in zdravi 
prehrani izvirajo iz fizioloških potreb in ob pravilnem zadovo- 
ljevanju vplivajo na zdravstveno stanje prebivalcev, na stro- 
ške, ki izhajajo iz bolezenskih izostankov ter na produktiv- 
nost, s tem pa na rast celovite družbene produktivnosti dela in 
dohodka. Ekonomski cilji, ki se zasledujejo na področju druž- 
bene prehrane, so različni. Gre za smotrnost poslovanja z 
angažiranimi družbenimi sredstvi, ki se uporabljajo in preta- 
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ka j o preko družbene prehrane. V tem sklopu je zlasti pomem- 
ben razvojni impulz, ki ga organizirana družbena prehrana 
daje celotni verigi od primarne kmetijske proizvodnje do 
potrošnje. Pomembni so tudi socialni cilji, ki izhajajo pred- 
vsem iz nujnosti zagotavljanja potrebnih količin in kvalitete 
hrane za vse prebivalce, kar je mogoče zagotoviti le preko 
organizirane družbene prehrane. 

Preko boljšega organiziranja sistema družbene prehrane je 
mogoče zagotoviti tudi večje angažiranje žene v celotnem 
sistemu družbenega uveljavljanja izven doma ter zagotoviti 
tudi krepitev njene funkcije v družini. 

Sedanje rešitve na področju družbene prehrane nam ne 
omogočajo približevanja vsem navedenim ciljem, zato so po- 
trebne dodatne opredelitve, ki naj izhajajo iz prehranske poli- 
tike kot pravice in dolžnosti delovnega človeka in občana, da 
sam odloča in usmerja reševanje tudi na tem področju lastnih 
in skupnih potreb. 

Z namenom, da bi se nekatera temeljna vprašanja v izvajanju 
tekoče politike na področju družbene prehrane hitreje in 
uspešneje reševala, je Skupščina SR Slovenije sprejela na- 
slednja 

STALIŠČA 
Dosedanja nepovezana prizadevanja za razvoj družbene 

prehrane in obsežna družbena sredstva, ki se vlagajo v to 
dejavnost, zahtevajo pri načrtovanju in vodenju prehranske 
politike organizirano družbeno akcijo. Le tako bomo dosegli 
skladnost interesov posameznih nosilcev planiranja in porab- 
nikov hrane ter cilje, določene z družbenimi plani v SR Slove- 
niji. 
1. V vseh sredinah se je treba dogovoriti za jasen program 
razvoja družbene prehrane, ki bo upošteval načela postopno- 
sti, organiziranega pristopa, posebnosti zahtev posameznih 
porabnikov, povezanosti med primarno kmetijsko proizvod- 
njo in končno porabo, vključevanja obstoječih rešitev in kapa- 
citet v organiziran sistem ter izvajanje sprejetih planskih odlo- 
čitev o nalogah vseh odgovornih nosilcev. 

2. Ob nujnosti vztrajanja na uresničevanju skupno dogo- 
vorjenih programov, pa je treba zagotoviti prilagajanje skup- 
nega programa interesom posameznih območij. Omejiti in 
prilagotiti velja vse pristope, ki ne upoštevajo celovitosti pro- 
cesa reprodukcije in nujnosti skladnega uresničevanja plana 
razvoja agroindustrijskega kompleksa, oziroma so zasnovani 
le na kratkoročnih aH posebnih interesih. 

Organizirani pristop zahteva, da se takoj prične z dogovar- 
janji za reševanje problematike družbene prehrane na tistih 
območjih in za tiste skupine porabnikov, kjer so problemi 
najbolj nakopičeni, organiziranost pa najmanjša. 

V posameznih območjih SR Slovenije se je treba dogovoriti 
za nosilce in takšne programske usmeritve, ki bodo v sistem 
družbene prehrane vključile tudi obstoječe rešitve, ki se mo- 
rajo usposobiti, da bodo ustrezale dogovorjenemu skupnemu 
programu. Treba je upoštevati, da so bili že doslej storjeni 
veliki napori za organiziranje družbene prehrane in te rešitve 
postopoma vključiti v celovit sistem preskrbe prebivalstva. 

Pomembno mesto v preskrbi z živili in tudi v družbeni 
prehrani imajo gostinske in trgovinske organizacije, zato naj 
se vključijo v programe družbene prehrane posameznih občin 
oziroma območij. 

3. Celovitost problematike družbene prehrane zahteva 
planski pristop in vključitev v politiko družbenega planiranja. 
Zagotoviti se mora povezava od primarne kmetijske proizvod- 
nje, predelave, distribucije in priprave jedi do koncentrirane 
porabe. Usmerjanje planiranega in povezanega razvoja bo 
omogočilo novo in dodatno aktiviranje obstoječih neizkori- 
ščenih proizvodnih potencialov s trdnejšimi in trajnejšimi 
razvojnimi osnovami ter specializacije v okviru agroindustrij- 
skega kompleksa v tistem delu, kjer so v SR Sloveniji objek- 
tivno dane možnosti hitrejšega razvoja. Zato je planski pristop 
v družbeni prehrani istočasno v interesu vseh delovnih ljudi in 
občanov SR Slovenije ter razvojni pospeševalec za večjo 
proizvodnjo, produktivnost in delitev dela v agroindustrijskem 
kompleksu naše republike. 

4. Nove oziroma dopolnjene usmeritve na področju druž- 
bene prehrane morajo upoštevati obstoječe prehranske na- 
vade. Glede na to je potrebno v začetni fazi načrtnejšega 
usmerjanja družbene prehrane dati večji poudarek proizvod- 

nji polpripravljenih izdelkov. V rešitve družbene prehrane v 
posameznih občinah oziroma območjih pa je treba predvideti 
tudi možnost dopolnjevanja prehrane v gospodinjstvih s temi 
proizvodi. 

Graditi je treba sistem, ki bo uspešno in smotrno dopolnje- 
val prehrano v gospodinjstvih. 

V programih družbene prehrane je treba predvideti zdrav- 
stveno-higiensko ustrezno in kvalitetno prehrano. Zagotoviti 
je treba tudi prehranjevanje tistega dela porabnikov, ki so 
vezani na dietno prehrano. 

Živilska industrija bo z usmeritivjo v družbeno prehrano 
dobila nove razvojne možnosti. Te možnosti se kažejo zlasti v 
krepitvi njene specializacije, širjenju asortimana namensko za 
družbeno prehrano, stalnosti potreb družbene prehrane in 
tudi v možnosti njene tesnejše naslonitve na surovinsko zale- 
dje. V manj razvitih območjih SR Slovenije naj bi se zato 
razvijala takšna živilska industrija, ki bo pripravljala za po- 
trebe družbene prehrane polpripravljene izdelke, kateri bodo 
neposredno uporabni brez dodatnih obdelav za kombiniranje 
v obrokih. Ob taki usmeritvi je mogoče zmanjšati tudi investi- 
cijska vlaganja v predvidene tovarne hrane. 

Ob doseženi stopnji družbenoekonomskega razvoja želimo 
zgraditi kvaliteten in gospodaren sistem družbene prehrane. 
To zahteva boljšo organizacijo porabnikov, njihovo neposre- 
dno vplivanje na lokacijo, opremo in upravljanje v obratih 
družbene prehrane ter na organizacijo transporta in distribu- 
cije hrane, na industrijsko pripravo oziroma preskrbo s hrano, 
na organizacijo oziroma povezovanje in usklajevanje odnosov 
med industrijsko pripravo, obstoječo živilsko industrijo ter 
specializirano kmetijsko proizvodnjo. 

5. V proces načrtovanja družbene prehrane je treba priteg- 
niti samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja. Dosežena organiziranost in sredstva, ki so že 
sedaj namenjena za prehrano preko teh skupnosti, odpirajo 
možnost, da se tu najprej uveljavijo prednosti, ki jih prinaša 
predlagana usmeritev družbene prehrane. 

6. Samostojno področje oblikovanja in delovanja sistema 
družbene prehrane je reševanje problema prahranjevanja v 
pogojih izrednih razmer (potresi, neurja, vodno stanje itd.). Če 
so posledice takih dogodkov lokalnega značaja, naj prevza- 
mejo obrati družbene prehrane dodatne zadolžitve pri oskr- 
bovanju posameznih prizadetih področjih. V primerih, ko izrer 
dne razmere zajamejo širše območje ali so takega značaja, da 
reden sistem družbene prehrane ne more uresničevati svoje 
vloge pri oskrbovanju prebivalstva s hrano, pa se predvidi 
sistem, primeren za take pogoje. Prehod na tak sistem oskrbe 
in potreba po stalnem ustvarjanju pogojev za pripravljenost 
prebivalstva pa zahteva, da se v sistem družbene prehrane 
vključi tudi industrijska priprava družinske rezerve hrane. 
Pojavlja se potreba po taki programski usmeritvi živilske indu- 
strije, ki bo dala družinske pakete, sestavljene iz kombiniranih 
jedi oziroma obrokov. Poleg zagotovitve proizvodnih možno- 
sti pa velja poudariti tudi nalogo ustvarjanja zavesti prebival- 
stva, da se poleg drugih priprav opremi tudi z družinskimi 
paketi hrane, jih redno vzdržuje in zamenjuje v okviru redne 
družinske prehrane. 

7. V poslovnem procesu družbene prehrane naj se moč- 
neje uveljavi načelo smotrnosti. Odločno velja graditi sistem 
povezav, ki pogojujejo čim krajše in cenene distribucijske poti 
med proizvodnjo in potrošnjo. Na ta način se je mogoče 
izogniti povečanju stroškov za prodajo, skladiščenje in pre- 
voz, ki je danes močno prisotno zaradi posredniškega sistema 
prodaje živil. Takšen pristop zahteva tesnejše dohodkovno 
povezovanje proizvodnje in porabe, natančno planiranje do- 
bav živil po dinamiki in količinah neposrednemu porabniku in 
oblikovanje skupnih razdeljevalnih središč za živila, name- 
njena določenim območjem. 

8. Na pobudo organizacij združenega dela in na podlagi 
sredstev teh organizacij, se je v raziskovanje družbene pre- 
hrane vključila vrsta proizvodnih in raziskovalnih organizacij. 
To je omogočilo celovito obravnavanje možnih modelov ra- 
zvoja družbene prehrane v SR Sloveniji. Ta strokovna priza- 
devanja je treba podpreti in jih še pospešiti. Strokovne rešitve 
je treba ob družbeni potrditvi sprejeti v programe razvoja in 
samoupravno zagotoviti njihovo dosledno izvedbo. V to mo- 
ramo vključevati dosedanje rešitve, upoštevati obstoječe sta- 
nje, preprečiti nesmotrne individualne rešitve pri razvoju no- 
vih zmogljivosti in dopustiti nenehno dopolnjevanje z novimi 
rešitvami, ki prispevajo k smotrnosti in gospodarski učinkovi- 
tosti. 
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9. Pomembno mesto v sistemu družbene prehrane zav- 
zema zdravstveno-higiensko in nutricionistično področje. S 
tega vidika še niso urejeni vsi potrebni normativi glede na- 
prav, opreme, pribora, prostorov pri proizvodnji in predelavi, 
transportu in potrošnji živil. S predpisi oziroma dogovori je 
treba urediti tudi ta vprašanja. Pri tem je treba upoštevati 
doseženo stopnjo družbenoekonomskega razvoja ter še po- 
sebej razvoja tehnologije. 

10. Posebnega pomena je prehranska in zdravstveno-hi- 
gienska prosvetljenost porabnika ter vseh tistih, ki sodelujejo 
v procesu proizvodnje hrane in družbene prehrane. S strokov- 
nim obveščanjem moramo zagotoviti krepitev zavesti vseh 
delovnih ljudi in občanov o vrednosti vpliva kakovostne in 
raznovrstne prehrane na zdravje in storilnost njihovega in 
celokupnega združenega dela. S tem bo dana tudi možnost za 
zmanjševanje poklicnih in drugih obolenj, ki so tudi posledica 
neprimerne prehrane. Uspešnejša prehranska vzgoja omo- 
goča, da se izboljša odnos do porabe hrane in ustvarjajo 
preko vrtcev, šol in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanov 
takšne prahranske navade, ki bodo v skladu s sodobnimi 
zdravstvenimi in nutricističnimi zahtevami. V izobraževanje 
naj se vključijo vse skupine porabnikov s posebnim poudar- 
kom na tistih skupinah, kjer je problem pravilne in zdrave 
prehrane največji (npr. pri kmečkem prebivalstvu). 

11. Za dosledno izpeljavo predvidenih ciljev na področju 
družbene prehrane je treba oceniti potrebo po specializiranih 
kadrih in temu prilagoditi sistem izobraževanja, štipendiranja 
ter sodelovanja med posameznimi izobraževalnimi usta- 
novami. 

Večji poudarek naj se da tudi pripravi kadrov, ki delajo v 
blagovnem prometu z živili, saj lahko ti pomembno vplivajo na 
pravilni izbor in porabo hrane ter uveljavljanje sprejete pre- 
hranske politike. 

12. Značaj in pomen družbene prehrane pogojujeta tudi 
ustrezno samoupravno organiziranost. Ta mora enakovredno 
vključiti vse člane v reprodukcijsko verigo od primarne kme- 
tijske proizvodnje do potrošnje. Da bi zagotovili doseganje 
programiranih družbenih ciljev, je treba zagotoviti preko 
družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja 
med organizacijami združenega dela, samoupravnimi intere- 
snimi in krajevnimi skupnostmi, ki opravljajo dejavnost ali so 
kot porabnik zainteresirane za razvoj družbene prehrane, 
uveljavljanje posebnega družbenega interesa pri razvoju 
družbene prehrane. 

13. Velika družbena sredstva, ki so angažirana, in ki se 
vlagajo v družbeno prehrano, je treba preko samoupravnega 
povezovanja interesov usmerjati s skupno dogovorjeno ra- 
zvojno politiko. Zagotoviti je treba objektivnejši pregled nad 
celovito ekonomiko družbene prehrane pri posameznih sub- 
jektih, obratih in dejavnostih. S tem se bodo ustvarili pogoji za 
drugačno vrednotenje razvojnih in drugih sistemskih rešitev 
na področju družbene prehrane. Prav tako nam bo prehod na 
realna stroškovna razmerja odprl možnost za ureditev dohod- 
kovnih odnosov med zainteresiranimi subjekti, pogoje za 
združevanje dela in sredstev ter tudi izhodišča za vodenje 
socialne politike pri potrošnikih. 

Da bi v uveljavljanju politike na področju družbene pre- 
hrane lahko uspešneje reševali nastala tekoča in dolgoročna 
vprašanja, sprejema Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije naslednje 

II. 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ob sodelovanju 
družbenopolitičnih organizacij preučil, ali naj se družbena 
prehrana v bodoče obravnava kot dejavnost posebnega druž- 
benega pomena.   

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj pripravi ustrezno 
zakonsko ureditev temeljnih vprašanj družbene prehrane. 

Rok za pripravo ustreznih predpisov je 31. 12. 1979. 
3. Z družbenim dogovorom, ki naj ga sklenejo Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, skupščine občin, 
banke, Kmetijska živilska razvojna skupnost SR Slovenije, 
nekatere samoupravne interesne skupnosti, organizirani po- 

trošniki oz. porabniki, druge zainteresirane organizacije zdru- 
ženega dela itd., naj se določneje opredelijo naloge posamez- 
nih nosilcev za hitrejše uresničevanje dogovorjenega razvoja 
družbene prehrane v občinah oziroma območjih. 

Iniciativo za sklenitev dogovora naj pripravijo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije skupno z Gospodarsko zbornico Slo- 
venije in ob sodelovanju Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije. 

V družbenem dogovoru naj se opredelijo zlasti naslednje 
naloge: 

a) Način upoštevanja sprejetih stališč o oblikovanju in izva- 
janju politike na področju družbene prehrane v SR Sloveniji v 
dolgoročnih in srednjeročnih planih razvoja družbene pre- 
hrane v posameznih občinah oziroma območjih. 

b) Usklajevanje razvojnih rešitev na področju družbene 
prehrane med posameznimi občinami oziroma območji. 

c) Kriteriji za omejevanje tistih vlaganj v razvoj družbene 
prehrane, ki odstopajo od sprejetih stališč o oblikovanju in 
izvajanju politike na področju družbene prehrane v SR Slove- 
niji. 

d) Opredelitev nosilcev priprav in izvajanja programov izo- 
braževanja kadrov za potrebe družbene prehrane ter progra- 
mov izobraževanja za posamezne skupine porabnikov. Pri 
tem naj se upoštevata pomen in vloga prehranske vzgoje in 
izobraževanja v družini ter še posebej mladine. Pri programih 
izobraževanja naj se upošteva tudi pomen znanja o prehrani 
ob izrednih prilikah. 

e) Način vključevanja razvojnih usmeritev proizvajalcev 
opreme in embalaže v programe družbene prehrane, s ciljem, 
da se prične hitreje razvijati tudi domača proizvodnja po- 
trebne opreme in embalaže. 

Rok za pripravo osnutka družbenega dogovora je 30. IV. 
1979. 

4. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo in 
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
naj preučita potrebo po dopolnitvi zdravstveno-higienskih 
predpisov za namene družbene prehrane ter morebitno po- 
trebo po sprejetju posebnih zakonov, ki bi predstavljali 
osnovo za izdajo podzakonskih predpisov za samostojno ure- 
ditev zdravstvenohigienskega področja družbene prehrane. 

Rok za izvedbo naloge je 31. XII. 1979. 
5. S ciljem zagotovitve pravilnih izhodišč za izdelavo pro- 

gramov in planov razvoja družbene prehrane v posameznih 
občinah oziroma območjih, skupščina priporoča občinam, da 
takoj pristopijo k analizi obstoječega stanja in da vplivajo na 
omejevanje novih vlaganj v družbeno prehrano do sprejetja 
skupnega programa razvoja. Pri tem naj bi sodelovale tudi 
interesne skupnosti za preskrbo in organizacijo potrošnikov. 

6. V pripravi planov razvoja družbene prehrane posamez- 
nih občin oziroma območij naj se upoštevajo tudi zahteve za 
delovanje sistema oskrbe ob izrednih prilikah lokalnega ozi- 
roma manjšega obsega. Poleg tega pa naj živilska industrija, 
ki se pripravlja na vključitev v sistem družbene prehrane, 
preuči tudi možnost proizvodnje družinskega paketa kot po- 
trebnega pogoja v sistemu družbene samozaščite. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, upravljalci bank in Kmetijsko živilska razvojna 
skupnost SR Slovenije naj v skladu s svojimi pristojnostmi 
preučijo možnost zagotovitve ugodnejših pogojev (pogoji vla- 
ganj, davčne olajšave, pogoji poslovanja itd.) za nemoten 
razvoj in poslovanje obratov družbene prehrane. 

Rok za pripravo predlogov je 30. IV. 1979. 
Skupščine občin naj v svoji urbanistični politiki zagotovijo 

primerne lokacije za razvoj družbene prehrane in preučijo 
možnost, da te lokacije zagotovijo pod najugodnejšimi po- 
goji- 

Skupščine občin, krajevne skupnosti, upravljalci bank in 
sindikalne organizacije naj sprejmejo različne ukrepe, ki bodo 
spodbujali in omogočali združevanje sredstev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in drugih zainteresiranih dejavnikov 
za hitrejši razvoj zmogljivosti družbene prehrane. 

8. Kmetijski živilski razvojni skupnosti SR Slovenije se pri- 
poroča, da pripravi pregled možnosti razvojne povezave pri- 
marne kmetijske proizvodnje in živilske industrije SR Slove- 
nije s predlaganimi usmeritvami na področju družbene pre- 
hrane. 

Rok za izvedbo naloge je 31. V. 1979. 
9. Pospešiti je potrebno združena raziskovalna prizadeva- 

nja na področju družbene prehrane. Opredeli naj se kon- 
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kretna problematika ter zagotovi večja povezanost med posa- 
meznimi raziskavami ter strokovnjaki na tem področju. 

Tako usmeritev naj zagotovijo občinske in republiška razi- 
skovalna skupnost. 

10. Izkušnje, ki nastajajo pri uresničevanju programa cen- 
tralizirane priprave hrane s tovarno hrane v Ljubljani, naj 

posreduje nosilec investicije tudi drugim območjem in tako 
zagotovi možnost za enoten sistem in skupno tehnologijo 
industrijske priprave hrane na uspešnejši gospodarski pod- 
lagi. 

Rok za izvedbo naloge je 31. XII. 1978. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil za oblikovanje in 
izvajanje politike na področju družbene prehrane v SR Slove- 
niji sta 30. oktobra 1978 obravnavala in sprejela na 8. seji zbor 
občin Skupščine SR Slovenije in na 8. seji zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil so obravnavali odbor 
za družbenoekonomske odnose in razvoj zbora občin, odbor 
za agrarno politiko in odbor za družbenoekonomski razvoj 

zbora združenega dela in zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije. 

Osnutek stališč, sklepov in priporočil je bil v razpravi tudi v 
Predsedstvu Gospodarske zbornice Slovenije in Predsedstvu 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Prav tako je 
bila o osnutku stališč, sklepov in priporočil na pobudo me- 
dobčinskih odborov Gospodarske zbornice Slovenije organi- 
zirana javna razprava v Postojni, Novem mestu, Celju, Mari- 
boru, Radencih, Kranju in Ljubljani. 

V predlogu stališč, sklepov in priporočil je upoštevanih 
večina pripomb in stališč iz dosedanjih razprav. 

Problematika varstva naravne in kulturne dediščine - 

povzetek (ESA-189) 

1.0. Namen gradiva je seznaniti delegate s stanjem in 
problematiko varstva naravne in kulturne dediščine ter z ne- 
katerimi predlogi za izboljšanje stanja, ki so obenem tudi 
izhodišča za novo zakonsko ureditev varstva naravne in kul- 
turne dediščine. 

2.0. Naravna in kulturna dediščina na ozemlju SR Slove- 
nije je številčno zelo bogata. Strokovno evidentiranih je okoli 
16.000 nepremičnih kulturnih spomenikov. I. kategorije, 367 
lokalitet najpomembnejše naravne dediščine in neugotov- 
Ijeno število premičnih kulturnih spomenikov. 

2.1. Služba, ki skrbi za to dediščino, šteje v republiškem in 
v šestih regionalnih zavodih za spomeniško varstvo samo 56 
strokovnih delavcev. 

2.2. Veljavna zakonodaja (iz let 1961 in 1965) je neustrezna. 
Bistvene vsebinske pomanjkljivosti so naslednje: 
- po veljavnih zakonskih predpisih so kulturni spomeniki 

zavarovani že po samem zakonu (ex lege) ne glede na to, ali 
so vpisani v register kulturnih spomenikov ali ne. Zakon sicer 
veleva, da se v register, ki ga vodijo zavodi vsak za svoje 
območje, vpiše vsak kulturni spomenik in se o vpisu obvesti 
imetnik spomenika z odločbo, vendar je po razpoložljivih 
podatkih na ta način registriranih samo približno 4,1 % kultur- 
nih spomenikov. Dokumentacija je nasploh pomanjkljiva, po- 
leg tega ni urejena po enotnem sistemu. Delo po centralnem 
registru pa se intenzivneje opravlja šele zadnji dve leti. 

- Po veljavni zakonodaji je zavod za spomeniško varstvo 
tisti, ki v dvomljivih primerih ugotovi z odločbo, ali je posame- 
zen predmet kulturni spomenik. To načelo je neustrezno in je 
tudi eden izmed vzrokov še danes razširjenega mnenja, daje 
varstvo spomenikov predvsem v interesu zavodov za spome- 
niško varstvo, ne pa delovnih ljudi in družbe kot celote. 
- Vso težo varstva, to je materialno in pravno odgovornost, 

nalaga veljavni zakon dvema partnerjema: imetniku spome- 
nika in zavodu za spomeniško varstvo. Le-ta naj bi iz sredstev 
zavoda pokril izredne stroške za zavarovanje spomenika, ki 
presegajo dohodke ali druge materialne koristi, ki jih ima 
imetnik od spomenika. Tudi ta zakonska rešitev se je izkazala 
za nevzdržno in na njeni podlagi ni mogoče reševati vprašanj 
varstva in ohranjanja kulturnih spomenikov. 

3.0. Izhodišča za zakonsko ureditev področja: 
3.1. Enoten zakon za naravno in kulturno dediščino: 
- naravna in kulturna dediščina se obdelata v skupnem 

zakonu s tem, da so izvršilni predpisi v priztojnosti republiških 
upravnih organov za področji kulture in urbanizma. Na pod- 
lagi ustavnih določil in na podlagi ratificiranih mednarodnih 
konvencij o varstvu narave in kulturne dediščine štejejo v 

naravo in kulturno dediščino vse naravne in z delom pridob- 
ljene vrednote (prostorska območja, nepremični in premični 
predmeti, živalske in rastlinske vrste), ki bogatijo naše okolje. 
Spomeniki (kulturni in naravni) so tiste sestavine dediščine, ki 
so zaradi naravne, kulturne in zgodovinske vrednosti posebej 
značilne za slovensko krajino in slovensko zgodovino in zato 
zaslužijo posebno družbeno skrb. 

3.2. Razglašanje spomenikov: 
- delovni ljudje in občani preko svojih delegatov v SIS za 

področje kulture in v družbenopolitični skupnosti uveljavljajo 
svoje pravice in odločajo na osnovi predlogov, ki jih priprav- 
ljajo strokovne službe, kateri deli naravne in kulturne dedi- 
ščine se razglasijo za spomenik. Ta razglasitev je obenem tudi 
zavestna odločitev za prevzem vseh pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz te odločitve, kar pomeni aktivno varstvo, ohranja- 
nje in vključevanje spomenikov v družbeni razvoj. 

3.3. Samoupravno organiziranje: 
- zaradi zagotovitve posebnega družbenega interesa pri 

ohranitvi in razvoju naravne in kulturne dediščine, usklajeva- 
nja osebnih in skupnih interesov ter usklajevanja le-teh s 
splošnimi interesi, zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb 
in interesov, usklajevanja dela in urejanja drugih vprašanj 
skupnega pomena naj se delavci in drugi delovni ljudje nepo- 
sredno ali preko svojih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti s področja kulture, znanosti, vzgoje in izobraževanja, re- 
kreacije, varstva človekovega okolja, stanovanjskega, turistič- 
nega, gozdnega, vodnega in zemljiškega gospodarstva in 
drugih zainteresiranih področij samoupravno sporazumevajo 
o organizaciji v temeljno skupnost ali enoto v okviru Kulturne 
skupnosti Slovenije oziroma v področno skupnost za varstvo 
naravne in kulturne dediščine. 

3.4. Planiranje: 
- varstvo, ohranjanje in razvoj narave in kulturne dediščine 

se izvaja skozi sistem samoupravnega družbenega planiranja. 
Vključevanje naravne in kulturne dediščine v družbeni razvoj 
in celovit proces družbenega in prostorskega planiranja je 
bistven in osnovni pogoj za uspešno aktivno varstvo in ohra- 
njanje dediščine. 

3.5. Združevanje sredstev na osnovi programov: 
- osnova za združevanje sredstev so programi varstva, 

ohranitve in razvoja spomenikov, v katerih je opredeljena tudi 
primerna funkcija spomenika. Za uresničitev teh programov 
sklepajo vsi zainteresirani družbene dogovore in samo- 
upravne sporazume, s katerimi bodo na podlagi svobodne 
menjave dela in tudi z neposrednimi dogovori združevali 
sredstva. S predpisi naj se zagotovi stimuliranje imetnikov za 
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kulturno dediščino in ki s svojim vzgojnim, raziskovalnim, 
popularizacijskim in informacijskim delom pomembno po- 
spešujejo oblikovanje družbene zavesti o pomenu naravne in 
kulturne dediščine. 

Nosilca: Kulturna skupnost Slovenije in Zavod SR Slovenije 
za spomeniško varstvo. 

4.4. Obrambne priprave 
Ugotoviti je treba stanje obrambnih priprav na področju 

varstva naravne in kulturne dediščine in pospešiti izvajanje 
Haške konvencije. 

Nosilci: Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, Repu- 
bliški komite za kulturo, Zavod SR Slovenije za spomeniško 
varstvo. 

4.5. Naravna območja 
Naravna območja s posebno poudarjeno rekreacijsko, kul- 

turno in znanstveno namembnostjo naj se zavarujejo kot 
spomeniki, in sicer kot naravni in krajinski parki. 

4.6. Pravočasna vključitev arheološkega zavarovalnega 
dela 

V proces priprave pri gradnjah na že znanih arheoloških 
najdiščih se pravočasno vključi tudi potrebno arheološko 
zavarovalno delo v razumnem in dogovorjenem obsegu. Ob- 
seg varstvenega dela je odvisen od pomembnosti spomenika. 
Z rezultati naj bo seznanjena javnost, za ogled naj bo urejen 
vsaj po en objekt, ki ponazarja posamezno specifično ob- 
dobje v stari zgodovini. 

5.0. Sprejem gradiva bi pomenil potrditev izhodišč, s kate- 
rih bo mogoče urediti to področje z novim zakonom in izbolj- 
šati stanje. 

vzdrževanje spomenikov, npr. v obliki davčnih olajšav in olaj- 
šav pri namenskem vlaganju sredstev. 

3.6. Strokovne službe: 
- strokovne službe se morajo samoupravno in strokovno 

izpopolniti in organizirati tako, da bodo lahko opravljale vse 
tiste strokovne naloge, ki jih nalagajo SIS in družbenopoli- 
tične skupnosti, med njimi še posebej v zvezi z izdelavo 
dokumentacije in centralnega registra naravne in kulturne 
dediščine (tako premične kot nepremične). 

4.0. Drugi predlogi 
4.1. Vključitev spoznavanja narivnein kulturne dediščine v 

sistem izobraževanja 
Spoznavanje naravne in kulturne dediščine naj se vključi v 

sistem izobraževanja na vseh stopnjah. 
Nosilca: Republiški komite za vzgojo in izobraževanje, 
Republiški komite za kulturo. 
4.2. Vzgoja kadrov 
Poskrbeti je treba za načrtno vzgojo specializiranih stro- 

kovnih kadrov, ki jih primanjkuje (kot na primer: specializirani 
zidarji, kamnoseki, štukaterji, kovači, pasarji, pozvavalci sta- 
rih tehnoloških procesov in postopkov, projektanti in po- 
dobno). 

Nosilca: Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo in Re- 
publiški komite za vzgojo in izobraževanje. 

4.3. Skupen program raziskovalnega, popularizacijskega 
in informacijskega dela 

Izdelati je treba program usklajene akcije vseh tistih delov- 
nih organizacij, družbenih organizacij, društev in drugih or- 
ganizacij, ki imaio v svojih programih skrb za naravno in 

Predlog za izdajo zako- 
na o narodnih parkih, 
krajinskih parkih in na- 
ravnih rezervatih 

(ESA-195) 

Zakon o narodnih parkih, 
krajinskih parkih in naravnih 
rezervatih naj bi bil poseben 
zakon, ki bi podrobneje urejal 
del naravne dediščine iz enot- 
nega zakona o naravni in kul- 
turni dediščini (zakon je v pri- 
pravi). Novi zakon bo predpisal 
merila in kriterije za opredeli- 
tev in proglasitev naravnih vre- 
dnot za narodni park, krajinski 
park in naravni rezervat. 

S tem zakonom naj bi nada- 
lje opredelili možnosti speci- 
fične samoupravne organizira- 
nosti aktivnega varstva zavaro- 
vanih območij, oblike in nači- 
ne za smotrno gospodarjenje s 
tem prostorom in vključevanja 

S preBlogom zakona o Spo- 
minskem parku Trebče-Ku- 
mrovec želimo povdariti velik 
interes delovnih ljudi in obča- 
nov SR Slovenije, kakor tudi 

varstva naravne dediščine v 
družbene plane, prostorske 
plane in urbanistične načrte, 
oblike in načine financiranja, 
oblike strokovnega varstva ter 
nadzora. 

Na podlagi tega zakona bo- 
do skupščine občin sprejema- 
le odloke o zaščiti krajinskih 
parkov in naravnih rezervatov. 

Akt o zaščiti narodnega par- 
ka sprejme Skupščina SR Slo- 
venije. Podana pa je tudi mož- 
nost, da sprejme Skupščina 
SR Slovenije ustrezen predpis 
(zakon, odlok) o zaščiti krajin- 
skega parka ali naravnega re- 
zervata, če je to v širšem inte- 
resu, in če tega ne stori pristoj- 
na občinska skupščina. 

širše družbene skupnosti za 
ožje in širše območje Kumrov- 
ca in Trebč. Sprejetje zakona o 
Spominskem parku Trebče- 
Kumrovec je v prvi vrsti vezana 

na zgodovinsko dejstvo, ki se 
kaže v tesni povezanosti tega 
območja z življenjem in delom 
tovariša Tita. Vezana pa je tudi 
na pomembne dogodke iz na- 
rodnoosvobodilne vojne, ka- 
kor tudi na prizorišče burnih 
zgodovinskih dogodkov iz ob- 
dobja kmečkih uporov. Delimo 
Bistrice od Podsrede do Kanš- 
perka je bogato z kulturno, 
zgodovinsko in naravno dedi- 
ščino. 

Območje spominskega par- 
ka Trebče-Kumrovec je zato 
treba zavarovatj pred možnimi 
stihijskimi posegi z namenom, 
da se neguje zgodovinski po- 
men tega predela slovenskega 
ozemlja in ohrani kulturno in 
naravno krajino, vendar ne s 
konzervacijo obstoječega sta- 
nja okolja, temveč tudi z odgo- 
varjajočo predstavitvijo zgo- 
dovinskih dogajanj, načina 
življenja, družbenih odnosov, 

Predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona 
predstavlja uskladitev veljav- 
nega zakona z medrepubli- 
škim dogovorom in nekaterimi 
kasneje izdanimi zakoni, poleg 
tega pa vsebuje še nekaj novih 
rešitev, ki izboljšujejo raven 
določenih oblik tega varstva. 

kulture in bivanja ljudi na tem 
območju ob zlitju s potrebami 
razvoja sedanjosti ob spodbu- 
di družbe in lastni iniciativi za 
hitrejši vsestranski razvoj. 

Za območje Spominskega 
parka Trebče-Kumrovec se z 
zakonom ustanovi interesna 
skupnost. Pri organiziranju in- 
teresne skupnosti morajo biti 
upoštevani specifični pogoji 
njenega delovanja in upravlja- 
nja, kar se mora odražati v 
strukturi članstva ter skupno- 
sti. Tako zasnovana interesna 
skupnost bi omogočala vsem 
občanom, družbenopolitičnim 
skupnostim, organizacijam 
združenega dela in drugim or- 
ganizacijam in skupnostim, da 
preko svojih delegatov sodelu- 
jejo pri upravljanju in združe- 
vanju sredstev za opravljanje 
nalog interesne skupnosti 
spominskega parka Trebče- 
Kumrovec. 

Predložen je v prečiščenem 
besedilu. 

Pomembnejše spremembe 
in dopolnitve zakona so: 

- starostna meja kot splošni 
pogoj za priznanje invalidske- 
ga dodatka se zniža za ženske 
od 55 na 50 let; 

- znesek manj kot 100 din, 

Predlog zakona o 
Spominskem parku 
Trebče-Kumrovec 

(ESA-187) 

Predlog zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
vojaških invalidih 

(ESA-59) 
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ki se kot dohodek ne upošteva, 
se veže ria ustrezen odstotek 
mejnega zneska najnižjih po- 
kojninskih prejemkov (10 od- 
stotkov); 

- za redni dohodek od kme- 
tijske dejavnosti se šteje 40% 
katastrskega dohodka, kar 
predstavlja uravnoteženje se- 
danjemu dvakratnemu katastr- 
skemu dohodku; 

- invalidi in uživalci družin- 
ske invalidnine, ki se sami pre- 
življajo in so uveljavili pravico 
do 100% povečanja invalid- 
skega dodatka, zadržijo to pra- 
vico, če se zaradi bolezni, sta- 
rosti ali onemoglosti preselijo 
k sorodnikom; 

- pravica do poklicne reha- 
bilitacije, oskrbnine in zdrav- 
stvenega varstva med poklicno 
rehabilitacio se prizna tudi 
osebam, ki jim ni bilo priznano 
svojstvo vojaškega mirovnega 
invalida iz naslova bolezni za- 

radi prenizkega odstotka inva- 
lidnosti, če znaša njihova tele- 
sna okvara po predpisih o vo- 
jaških invalidih najmanj 30 od- 
stotkov; 

- znesek oskrbnine za čas 
poklicne rehabilitacije se dolo- 
či v višini 100 odstotnega po- 
prečnega mesečnega osebne- 
ga dohodka na zaposlenega v 
SR Sloveniji iz preteklega leta 
(prej 80 odstotkov). Če invalid 
preživlja družino, se znesek 
polne oskrbnine poveča za 
30% za vsakega družinskega 
člana, ki ga preživlja. 

Besedilo zakona se tudi ter- 
minološko in zakonodajno- 
pravno usklajuje, zlasti glede 
na kasneje izdane zakone. 

Za realizacijo novih zakon- 
skih rešitev bi bilo potrebno 
zagotoviti v republiškem pro- 
računu za leto 1979 - 
13,865.887,83 din. 

Predlog zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
borcih za severno mejo 
v letih 1918 in 1919 in o 
slovenskih vojnih 
dobrovoijcih iz vojn 1912 
do 1918 (ESA-60) 

Zakonski predlog vsebuje 
prečiščeno besedilo zakon- 
skih določb, objavljenih v Ura- 
dnem listu SRS št. 51-294/71 
in št. 19-165/73. Besedilo se 
tudi zakonodajno-pravno us- 
klajuje, iz dosedanjega zakon- 
skega besedila pa se izločajo 
tiste določbe, ki so imele zna- 
čaj prehodnih določb ter se ne 
uporabljajo več. 

Predlog zakona določa, da 
borci za severno mejo in slo- 
venski vojni dobrovoljci, ki ni- 
majo pravice do zdravstvene- 
ga varstva po drugih predpisih 
uživajo zdravstveno varstvo po 
tem zakonu v enakem obsegu, 
kot je določen s predpisi o 
zdravstvenem varstvu. 

V predlogu zakona je uve- 

den nov sistem določanja na- 
domestila za stroške letnega 
dopusta, ki naj bi znašalo vsa- 
ko leto 75 odstotkov mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih 
prejemkov, ki ga določi skup- 
nost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Slove- 
niji za tekoče leto. S tem je 
uveden avtomatizem pri dolo- 
čanju te pravice ter odpade 
potreba, da znesek vsako leto 
z odlokom določi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Za realizacijo nove določbe 
3. člena bodo potrebna malen- 
kostno višja finančna sredstva 
(55.739 din). Za leto 1978 je v 
proračunu SR Slovenije zago- 
tovljeno v te namene, 
3,315.000 din. 

Predlog zakona o 
sodnih taksah 

(ESA-77) 

Osnutek zakona o sodnih 
taksah sta Zbor združenega 
dela in Zbor občin sprejela na 
sejah dne 8. 11. 1978. S skle- 
pom o sprejemu osnutka zako- 

na je bil izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije kot predlagatelj 
zakona zadolžen, da pri pri- 
pravi predloga zakona upošte- 
va pripombe, vsebovane v po- 

ročilih skupščinskih teles. 
V zakonskem predlogu so 

upoštevane naslednje pri- 
pombe: 

Glede na pripombo Komisije 
za pravosodje je oprostitev 
taksne obveznosti v izvršilnem 
postopku zožena le na izvrši- 
tev odločb samoupravnih so- 
dišč, izdanih v sporih iz delov- 
nih razmerij oz. v zvezi z delom 
(tč. 2, 2. čl.). Na podlagi tako 
spremenjene določbe, se v pri- 
merjavi z osnutkom zakona, ki 
je določal, da se takse ne pla- 
čujejo za izvršitev odločb vseh 
samoupravnih sodišč, izvzema 
od plačila taks le delavec, ki 
naj bo pri uveljavljanju svojih 
samoupravnih pravic v čim 
večji meri razbremenjen stro- 
škov, medtem ko se za izvrši- 
tev odločb izdanih v drugih 
sporih, takse plačujejo, čeprav 
je reševanje teh sporov v pri- 
stojnosti samoupravnih so- 
dišč, za katere sicer ni predpi- 
sano plačilo takse. 

V tretjem odstavku šestega 
člena je precizneje opredeljen 
račun, na katerega taksni za- 
vezanec plačuje takso v goto- 
vini. 

V razpravi o taksni tarifi so 
se skupščinska telesa pri tar. 
št. 18, ki določa takso za vpis v 
zemljiško knjigo, opredelila za 
variantni dodatek, ki ga spreje- 
ma tudi predlog zakona, in po 
katerem znaša taksa za vknjiž- 
bo ali predznambo lastninske 
pravice, kadar je pridobitni na- 
slov, na podlagi katerega se 
opravi vpis, zavezan plačilu 
davka od prometa z nepremič- 
ninami, polovico zneska, ki se 
sicer plača za vknjižbo ali 
predznambo lastninske pra- 
vice. 

Takse za vpis v sodni regi- 
ster (tar. št. 22) so glede na 
stališča Odbora za družbeno- 
politični sistem Zbora združe- 
nega dela, Odbora za družbe- 
nopolitični in komunalni si- 
stem Zbora občin in Komisije 
za pravosodje, določene v zne- 
skih, ki jih je predvidevalo 
osnovno besedilo osnutka za- 
kona. V zvezi z mnenjem Ko- 
misije za pravosodje, da je po- 
trebno te takse diferencirati, 
upoštevajoč pravni položaj in 
dejavnost posameznega tak- 
snega zavezanca, pa je na no- 
vo določeno, da organizacije 
združenega dela, ki opravljajo 
družbene dejavnosti, plačajo 
za vpise v sodni register za po- 
lovico nižje takse. 

V razpravi o osnutku,zakona 
niso bili izraženi pomisleki o 
utemeljenosti izenačitve višine 
taks v gospodarskih sporih s 
taksami v drugih spornih zade- 
vah. Izenačitev taks je v skladu 
z določbami zakona o obliga- 
cijskih razmerjih, po katerih so 
praviloma izenačena in enotna 
obligacijska razmerja ne glede 

na subjekt. Pripravljen pa je 
tudi osnutek Dogovora o ra- 
zveljavitvi Dogovora o znižanju 
taks v gospodarskih sporih 
(Uradni list SFRJ, št. 56/76), na 
podlagi katerega so bile takse 
v gospodarskih sporih s spre- 
membo zakona o sodnih tak- 
sah za leto 1977 znižane, s ka- 
terim se strinjajo vse republike 
in obe avtonomni pokrajini. 

Pri pripravi predloga niso bi- 
li upoštevani predlogi oziroma 
pripombe: 

- Komisije za pravosodje k 
27. členu, ki določa, da je zo- 
per odločbo o odmeri takse 
dopustna posebna pritožba 
samo v primeru, ko se stranka 
ne more pritožiti zoper odloč- 
bo o glavni stvari, glede na to, 
da procesni predpisi ne po- 
znajo posebne pritožbe v zvezi 
z odmero taks. Navedena do- 
ločba omogoča taksnemu za- 
vezancu, da se pritoži zoper 
višino takse, kadar se ne more 
pritožiti zoper odločbo o glav- 
ni stvari, ker se ta npr. ne izda 
(overitev listin, prepis sodnega 
spisa.:). Glede na to, da je ta 
pritožba edino pravno sred- 
stvo, ki ga lahko taksni zaveza- 
nec uporabi, ostaja 27. člen v 
predlogu zakona nespreme- 
njen; 

- Komisije za pravosodje k 
tar. št. 29, ki predpisuje takse v 
zvezi s sodnim varstvom po za- 
konu o prekrških in kar naj ne 
bi bilo v skladu z Zakonom o 
kazenskem postopku. V po- 
stopku o zahtevi za sodno var- 
stvo so bile že sedaj predpisa- 
ne sodne takse in sicer v tarifni 
številki, ki je določala takse v 
upravnih sporih, glede na to, 
ker je sodišče pri reševanju te- 
ga izrednega pravnega sred- 
stva postopalo po zakonu o 
upravnih sporih. Ker se pa po 
novem zakonu o prekrških 
(Uradni list SRS, št. 12/77) za- 
hteva za sodno varstvo rešuje 
s smiselno uporabo določb za- 
kona o kazenskem postopku, 
je taksa določena v posebni 
tarifni številki. Uporaba določb 
Zakona o kazenskem postop- 
ku pri reševanju tega izredne- 
ga pravnega sredstva pa seve- 
da ne izključuje možnosti 
predpisati takso. 

- Odbora za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem, da 
višina taks za pritožbo ovira 
ustavno načelo o pravici do 
pritožbe. V pravdnem in izvr- 
šilnem postopku je razmerje v 
višini takse za odločbo in pri- 
tožbo 1:2, v ostalih postopkih 
pa taksa za pritožbo ne dosega 
dvojnega zneska takse za od- 
ločbo. Ker je v taksi upošteva- 
no tudi delo sodišč, ki v pritož- 
benem postopku predstavlja 
proučitev spisa in pritožbe in 
izdelave drugostopne sodbe, 
za katero pa se taksa ne plača, 
višina taks ni spremenjena. 
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Dejansko je v teh primerih viši- 
na takse enaka za reševanje 
zadeve na prvi stopnji in drugi 
stopnji. Razlika je le v tem, da 
se na prvi stopnji plača taksa 
posebej za vlogo in posebej za 

S predlogom zakona o vo- 
dnem prispevku bo urejeno 
plačevanje vodnega prispevka 
za tiste temeljne organizacije 
združenega dela, ki opravljajo 
gospodarsko ali komunalno 
gospodarsko dejavnost in za 
tiste občane, ki opravljajo 
obrtno ali drugo gospodarsko 
dejavnost, pa ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti, ki so jih po 
22. členu zakona o vodah 
dolžni. 

Vodni prispevek se plačuje v 
odvisnosti od doseženega do- 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah Zbora združenega de- 
la in Zbora občin, dne 30. ok- 
tobra 1978 sprejela predlog za 
izdajo zakona o spremembi 
zakona o prispevku odjemal- 
cev električne energije na nizki 
napetosti za financiranje ener- 
getskih objektov z osnutkom 
zakona v besedilu, kot sta bila 
predložena, torej brez pri- 
pomb ali dodatnih predlogov. 

Glede na to, da k osnutku n.i 
bilo pripomb, ostaja besedilo 
predloga zakona enako bese- 
dilu osnutka zakona. 

Besedilo 3. člena zakona o 
prispevku odjemalcev električ- 
ne energije na nizki napetosti 
za financiranje energetskih 
objektov se glasi: 

odločbo, po drugi stopnji pa 
se plača skupaj. 

Izvedba tega zakona ne za- 
hteva posebnih finančnih 
sredstev in ne nalaga novih fi- 
nančnih obveznosti. 

hodka, od količine vode, od 
stopnje izpuščene onesnažene 
vode, od količine odvzetega 
peska, mivke ali proda in od 
proizvedene električne ener- 
gije. 

Z zakonom o vodnem pri- 
spevku bo doseženo, da bo vo- 
dno gospodarstvo SR Sloveni- 
je, ki je doslej na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma rea- 
liziralo ca 85% predvidenih 
sredstev, lahko izpolnilo svoj 
letni program del za leto 1978. 

»S sredstvi prispevka razpo- 
laga Samoupravna interesna 
skupnost elektrogospodarstva 
SR Slovenije v skladu z določ- 
bami samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev 
za financiranje graditve objek- 
tov po samoupravnem planu 
razvoja elektroenergetike za 
obdobje 1976 do 1980. 

Izjemoma pa, če v posamez- 
nem letu s ceno električne 
energije ne bi mogli pokriti v 
celoti amortizacije, ki je ele- 
ment strukture cene, se po 
sklepu skupščine Samouprav- 
ne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva SR Slovenije 
lahko uporabi tudi za pokritje 
dela amortizacije, ki se v ena- 
kem znesku obvezno združi in 

vplača na poseben račun Sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva SR 
Slovenije za financiranje gra- 
ditve objektov po samouprav- 
nem planu iz prejšnjega od- 
stavka.« 

S tem zakonom pa predlaga- 
mo, da se postavi v drugem 
odstavku tega 3. člena za be- 
sedo »amortizacije« pika in 
črta nadaljnje besedilo odstav- 
ka, ki se glasi: »ki se v enakem 

Skupščinska telesa v razpra- 
vi o predlogu za izdajo zakona 
o spremembi zakona o prekr- 
ških z osnutkom niso imela 
pripomb, tako ne v načelni raz- 
pravi, kakor ne v podrobno- 
stih. Predlagala so zboru zdru- 
ženega dela in zboru občin 
Skupščine SR Slovenije naj 
predlog za izdajo zakona z 
osnutkom sprejmeta. Na zase- 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sodnih tak- 
sah je Skupščina SRS sprejela 
dne 28. 12. 1977. S tem zako- 
nom je bila zvišana tudi taksna 
tarifa. V 14. členu je določeno, 
da začne zakon veljati 1. 1. 
1978. Na pobudo nekaterih ob- 
čanov, ki so menili, da 14. člen 
citiranega zakona ni v skladu z 
257. členom ustave SRS, ki do- 
loča, da mora biti zakon objav- 
ljen preden začne veljati, je 
Ustavno sodišče SRS začelo 
postopek za oceno ustavnosti 
tega določila. Ugotovilo je, da 
je bil zakon dne 30. 12. 1977 
odposlan v objavo časopisne- 
mu zavodu »Uradni list SRS«, 
ki ga je objavilo v 24. številki. 
Ta je datirana s 30. 12. 1977, 
natisnjena pa je bila šele 14. 1. 
1978 in istega dne poslana po- 
šti v objavo. Na podlagi nave- 

znesku obvezno združi in vpla- 
ča na poseben račun samo- 
upravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva SR Slo- 
venije za financiranje graditve 
objektov po samoupravnem 
planu iz prejšnjega odstavka.« 

S spremembo zakona se ne 
nalagajo nobene finančne ob- 
veznosti niti proračunom druž- 
benopolitičnih skupnosti niti 
organizacijam združenega de- 
la ali občanom. 

danju obeh zborov Skupščine 
SR Slovenije 8. 11. 1978 je bil 
predlog za izdajo zakona z 
osnutkom sprejet brez pri- 
pomb. Zato predlagatelj pri 
pripravi predloga zakona ni v 
ničemer spreminjal besedila. 

Za izvedbo tega zakona ne 
bodo potrebna dodatna fi- 
nančna sredstva. 

denega je Ustavno sodišče 
SRS z odločbo z dne 28. 9. 
1978, št. Ur. I. 7/78-20 ugotovi- 
lo, da 14. člen zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o sodnih taksah ni v skladu 
z ustavo SRS in je glede na 
drugi odstavek 412. člena 
ustave SRS naložilo Skupščini 
SRS, da ga uskladi z ustavo. 

V zvezi z določbo člena 257. 
in člena 259. ustave SRS pred- 
log zakona spreminja 14. člen 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sodnih tak- 
sah tako, da določa, da zakon 
začne veljati osmi dan po obja- 
vi. V drugem členu predloga 
zakona pa je v skladu s členom 
259. ustave SRS določen zače- 
tek veljavnosti zakona o spre- 
membi zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o so- 
dnih taksah. 

Predlog zakona 
o vodnem gospodarstvu 

(ESA-191) 

Predlog zakona o 
spremembi zakona o 
prekrških 

(ESA-136) 

Predlog zakona o 
spremembi zakona o 
prispevku odjemalcev 
električne energije na 
nizki napetosti za 
financiranje 
energetskih objektov 

(ESA-111) 

Predlog zakona o 
spremembi zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
sodnih taksah (ESA-157) 

poročevalec 55 



VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 23. 11. 1978  

Zakaj nihanje v napetosti električne energije? 

Skupina delegatov, ki dele- 
gira delegate v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije Zbor 
obin 23. 11. 197 iz Šmarij pri 
Jelšah je na svoji seji dne 25. 
10. 1978 sprejela odločv, da v 
zvezi s številnimi pritožbami 
prizadetih občanov in v zvezi s 
škodo, ki jo povzroča nihanje v 
napetosti izdobavljene elek- 
trične energije postavi dele- 
gatsko vprašanje. 

Kako zaščititi potrošnika 
odjemalca električne energije 
pred posledicami in škodo, ki 
jo ima zaradi nihanja v napeto- 
sti električne energije in kdo 
nosi odgovornost za tako pov- 
zročeno škodo. 

V občini Šmarje pri Jelšah 
so organizirana odkupna me- 
sta in hladilne naprave za mle- 
ko. Zaradi večkratnega nihanja 
električne energije prihaja do 
tega, da hladilne naprave zara- 
di tega ne delujejo. Evidentira- 
ne so tudi poškodbe na drugih 
kmetijskih električnih napra- 
vah. 

Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril Milan Štruc, repu- 
bliški podsekretar v Republi- 
škem komiteju za energetiko. 

Pogoji dobave ter medse- 
bojne obveznosti in odgovor- 
nosti dobaviteljev in odjemal- 
cev električne energije so do- 
ločene s Pravilnikom o sploš- 
nih pogojih za dobavo elek- 

trične energije iz elektroener- 
getskega omrežja Slovenije 
(Uradni list SRS štev. 16/77), 
ki ga je sprejela skupščina 
Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodar- 
stva. Po tem pravilniku mora 
biti odjemalcem električne 
energije na nizki napetosti na 
odjemnih mestih zagotovlje- 
na električna energija z mak- 
simalno dovoljenim odstopa- 
njem +5 oziroma -6%. V pri- 
meru, da odjemalcu ni zago- 
tovljena električna energija v 
navedeni kvaliteti, lahko 
odjemalec ugovarja pri doba- 
vitelju zaradi odstopanja kva- 
litete električne energije od li- 
mitov, določenih s pravilni- 
kom. Če se ne strinja z ugoto- 
vitvami in ukrepi dobavitelja, 
obstaja možnost pritožbe na 
pristojno elektroenergetsko 
inšpekcijo. 

Po določbah veljavnega 
pravilnika imajo odjemalci na 
nizki napetosti tudi pravico do 
odškodnine in sicer v prime- 
ru, če napetost na odjemnem 
mestu izjemno preseže dovo- 
ljene meje zaradi preboja vi- 
soke napetosti. 

Pravica do odškodnine v 
ostalih primerih odstopanja 
od dogovorjene napetosti 
električne energije, za katere 
je odgovoren dobavitelj, je v 
skladu s 73. členom pravilnika 
omejena le na posebne odje- 
malce. 

Zaradi neenakopravnega 
odnosa posameznih vrst 
odjemalcev smo predlagali 
Samoupravni interesni skup- 
nosti elektrogospodarstva, da 
se pravica do odškodnine iz 
73. člena pravilnika razširi na 
vse odjemalce električne 
energije, ne glede na nivo na- 
petosti odjemanja. Izvršni od- 
bor Samoupravne interesne 
skupnosti elektrogospodar- 
stva bo na svoji seji dne 24. 
novembra letos obravnaval 
predlog za spremembo Pra- 
vilnika o splošnih pogojih za 
dobavo električne energije iz 
elektroenergetskega omrežja 
v tem smislu, da se 73. člen 
spremeni tako, da glasi: 

Uporabnik ima pravico za- 
htevati, da mu dobavitelj priz- 
na odškodnino v primerih, ko 
je registrirana napetost in 
frekvenca na priključku izven 
tolerančnih vrednosti, če zni- 
žanje napetosti ni bilo namer- 
no v času omejevanja porabe 
zaradi splošnega pomanjka- 
nja električne energije. 

Pravica do odškodnine se 
lahko uveljavi, če je dana ob- 
jektivna možnost ugotavljanja 
trajanja in višine odstopanja 
napetosti in frekvence od na- 
zivne vrednosti. 

Uporabnik in dobavitelj lah- 
ko v pogodbi določita tudi od- 
škodnino oziroma penale za 
nedobavljeno in neprevzeto 
električno energijo, za preko- 

račitev prevzema pogodbenih 
količin, za prekoračitev po- 
godbene moči in za neizvrši- 
tev kontinuitete dobave. 

Pogoji za določitev odško- 
dnin oziroma penalov se do- 
ločijo s posebnim pravilni- 
kom, ki ga sprejme Samou- 
pravna interesna skupnost 
elektrogospodarstva. 

Ob tem želimo opozoriti tudi 
na 43. člen pravilnika, ki dolo- 
ča, da je zaradi okvar na elek- 
troenergetskih objektih, ki so 
nastale brez krivde dobavite- 
lja sicer možno tudi večje od- 
stopanje od dogovorjene na- 
petosti, dobavitelj pa je dol- 
žan v čim krajšem času od- 
straniti okvaro in ponovno 
vzpostaviti pogodbeno nape- 
tost električne energije pri 
odjemalcu. 

S predloženo spremembo 
pravilnika, ki razširja odgo- 
vornost dobavitelja za pogod- 
beno napetost električne 
energije na vse odjemalce 
menimo, da je v celoti upošte- 
vana zahteva, ki izhaja iz za- 
stavljenega delegatskega 
vprašanja. 

Poudariti pa moramo, da je 
za sprejem predložene spre- 
membe pravilnika pristojna 
skupščina Samoupravne inte- 
resne skupnosti elektrogo- 
spodarstva, kjer bodo odje- 
malci in proizvajalci skupno in 
dokončno odločali o navedeni 
spremembi. 
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