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POROČILO 

o izvajanju zakona o zagotavljanju in 

usmerjanju sredstev za intervencije v 

proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 v 

letu 1982 (ESA-218)   

- usmeritve blagovnih tokov k porabnikom, ki so prispevali 
sredstva za intervencije; 

- razpoložljivih sredstev, pri čemer so poleg potreb upo- 
števane tudi možnosti dolgoročnega zagotavljanja sredstev, 
potrebnih za stabilnost kmetijske proizvodnje. 

S programom pospeševanja proizvodnje hrane za leto 1982 
so bile v republiškem skladu predvidene intervencije v kmetij- 
ski proizvodnji za: 

000 din 
- pospeševanje živinoreje na domači krmi 275.820 
- zagotavljanje družbeno organizirane 
poljedelske proizvodnje 152.000 
- delovanje kmetijske pospeševalne službe 42.000 
- pospeševanje zreje in ulova rib 9.600 
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v 
hribovitih območjih 58.000 
- nadomestilo dela obresti pri kreditih 
iz sredstev hranilno kreditnih služb 52.300 
- kritje tečajnih razlik pri kreditih 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj 22.500 
- rezerva in stroški sklada 47.880 
Skupaj 660.100 

Z ustanovitvijo sklada so se zadeve o obsegu in namenu 
intervencij prenesle na samoupravne organe. Republiški sa- 
moupravni sklad je program pospeševanja proizvodnje hrane 
v letu 1982 z okvirnimi izhodišči do leta 1985 predložil Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije v obravnavo. 

Namen in obseg sredstev za intervencije sta opredeljena s 
programom republiškega sklada. Z odloki Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pa so bili določeni podrobnejši po- 
goji za uveljavljanje premij in regresov. 

Z dogovorom o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju 
proizvodnje hrane v letu 1982 so opredeljene medsebojne 
obveznosti med republiškim in občinskimi skladi ter ustrez- 
nimi poslovnimi skupnostmi (živinorejsko, žitno in za slad- 
kor). Dogovor je bil podpisan v juniju 1982. 

Za uresničitev zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane sta bila sklicana dva razgovora s predstavniki izvršnih 
svetov skupščin občin oziroma občinskih skladov, na katerih 
so bila obravnavana vprašanja, ki zadevajo: 

- samoupravno organiziranost intervencijskih skladov v 
občinah, 

- pripravo odlokov občinskih skupščin o ustanovitvi in 
delovanju skladov, 

- program intervencij republiškega sklada za leto 1982, 
- medsebojna razmerja in obveznosti podpisnikov dogo- 

vora o enotni politiki in ukrepih, pri pospeševanju proizvodnje 
hrane v letu 1982. 

I. UVOD 
Analiza izvajanja srednjeročnega programa kmetijske pro- 

izvodnje je dokazala, da ne dosegamo planskih ciljev v pride- 
lovanju hrane. Zato je Skupščina SR Slovenije v januarju 1982 
izdala zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za in- 
tervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985. 

Na podlagi sklepov Skupščine SR Slovenije ob sprejemu 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije 
v proizvodnji v obdobju 1982-1985 je Samoupravni sklad za 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji pripra- 
vil poročilo o izvajanju tega zakona in programa republiškega 
sklada v letu 1982. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je„to poročilo obravna- 
val na svoji 50. seji dne 27. 1. 1983 in ga sprejel. 

Namen poročila je seznaniti delegate Skupščine SR Slove- 
nije z izvajanjem zakona in programa v letu 1982. 

Zakon, ki se naslanja na sistemski zakon o intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane, je ustvaril materialno podlago za 
realizacijo z družbenim planom določenih nalog na področju 
intenzifikacije kmetijske proizvodnje, večje naslonitve na do- 
mače razpoložljive in slabo izkoriščene naravne vire ter na 
področju usmerjanja kmetijske proizvodnje k strateškim 
tržnim kmetijskim kulturam. Z zakonom je uveden poseben 
republiški davek iz osebnega dohodka delavcev. 

V navedenem zakonu je posebej poudarjeno, da se sred- 
stva, zbrana po tem zakonu, uporabljajo lahko le za pospeše- 
vanje družbeno organizirane kmetijske proizvodnje, za na- 
mene, ki so v tem zakonu natančno določeni, to je za ukrepe v 
enostavni reprodukciji. 

Za uresničitev zakona so bile opravljene naslednje aktivno- 
sti: 

- konstituiran je (6. junij 1982) Samoupravni sklad za in- 
tervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: republiški sklad); 

- sprejeti so odloki o ustanovitvi in delovanju samouprav- 
nih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v 
občinah (v nadaljnjem besedilu: občinski skladi), ter določena 
stopnja posebnega občinskega davka iz osebnega dohodka 
delavcev; 

- sprejet je bil program pospeševanja proizvodnje hrane v 
letu 1982, z okvirnimi izhodišči programa do leta 1985; 

- sklenjen je bil dogovor o enotni politiki in ukrepih pri 
pospeševanju proizvodnje hrane v letu 1982. 

Strokovna in finančno administrativna dela za republiški 
sklad je prevzela Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in 
živilske industrije Slovenije. 

Izvršilni odbor in skupščina sklada sta izvoljena iz vrst 
predstavnikov proizvodnih organizacij in porabnikov hrane. 

Skupščina sklada je sprejela statut republiškega sklada in 
program pospeševanja proizvodnje hrane v letu 1982 z okvir- 
nimi izhodišči programa do leta 1985. 

Program ukrepov za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 
1982 izhaja iz naslednjih osnov: 

- dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 in plana, ki zadeva kmetijstvo; 

- ekonomskega položaja posameznih panog kmetijstva; 
- nujnost preusmeritve v intenzivnejšo rabo zemlje, pove- 

čanje poljedelske proizvodnje in utrditve živinorejske proiz- 
vodnje; 

- krepitve dohodkovnih odnosov in povezanosti združe- 
nega dela, zlasti pa povezanosti združenih kmetov; 

- odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti za zagotav- 
ljanje oskrbe prebivalstva in za nemoteno obratovanje obra- 
tov za predelavo kmetijskih pridelkov; 

II. OCENA DELOVANJA INTERVENCIJ 
V LETU 1982 

Z organiziranimi napori delavcev in kmetov so bili v letu 
1982 ob ugodnih vremenskih razmerah doseženi nekateri 
spodbudni premiki v kmetijski proizvodnji, saj smo dosegli 
okrog 5% stopnjo letne rasti. Pozitivni premiki so bili zlasti v 
rastlinski proizvodnji in sicer predvsem kot rezultat konkreti- 
ziranih planskih obvez, doslednejšega uveljavljanja sodobne 
tehnologije proizvodnje in sodelovanja strokovnih delavcev 
neposredno v procesu proizvodnje. Tudi oskrba z reproduk- 
cijskimi sredstvi je bila kljub vsem težavam zagotovljena v 
najnujnejšem obsegu. Rezultati se kažejo v povečani celotni 
proizvodnji in povečani tržnosti ob dobro pripravljeni akciji 
odkupa ter ob vnaprej znanih pogojih gospodarjenja za večji 
del rastlinske proizvodnje. 
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Na področju živinorejske proizvodnje, zlasti v pridelovanju 
mleka in govejega mesa, je prisotna stagnacija proizvodnje, ki 
je po eni strani posledica nestabilnih pogojev gospodarjenja 
in slabe organiziranosti, nezadostne dohodkovne povezano- 
sti v reproverigah, po drugi strani pa prepočasnega uveljavlja- 
nja sodobne tehnologije pri reji živine in pridelovanju 
osnovne krme; prav tako pa tudi posledica nezadostne pove- 
zanosti OZD pri skupnem planiranju izvoza ter s tem pove- 
zane preskrbe s krmili. Dohodkovna nepovezanostjo potenci- 
rala vpliv nesorazmerij v cenah, kar je ob pretežno kupopro- 
dajnih odnosih v zadružnih organizacijah povzročilo preku- 
pčevanje z živino in s tem zastoj pri uveljavljanju ustavno 
opredeljene vloge kmeta v zadružnih organizacijah. 

S sprejetjem zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševa- 
nje kmetijske proizvodnje in o zagotavljanju sredstev za pri- 
dobivanje in usposabljanje novih kmetijskih zemljišč smo 
sistemsko uveljavili načelo, da vsi porabniki hrane sora- 
zmerno prispevajo sredstva za povečanje pridelovanja hrane 
in da se zbrana sredstva usmerjajo na osnovi planov pridobi- 
vanja zemljišč in samoupravnega dogovora o enbtnem pro- 
gramu pospeševanja proizvodnje. To pa je šele temeljni po- 
goj, da na podlagi dejanske proizvodnje in poslovne soodvi- 
snosti ter povezanosti v proizvodnji, predelavi in prometu 
hrane ter stabilnejših pogojih gospodarjenja z družbeno or- 
ganizirano kmetijsko proizvodnjo, uveljavimo skupni pri- 
hodek in dohodek kot stalnico učinkovitega gospodarjenja v 
kmetijstvu. Povečana tržna proizvodnja je nedvomno omogo- 
čila velik premik v izvozu kmetijsko-živilskih proizvodov, tako 
da je izvoz povečan v letu 1981 in 1982, skupno za 50%, v 
primerjavi z izvoznimi dosežki v letu 1980. 

V skladu s programom o pospeševanju pridelovanja hrane v 
letu 1982 so pri posameznih vrstah proizvodnje bili doseženi 
naslednji rezultati: 

1. Interventni ukrepi v govedoreji 
Program premiranja je predvideval povečanje staleža krav 

za 12.000 glav in obnovo črede za 25.000 plemenskih telic. 
Premije so bile uveljavljene za 2721 glav plemenskih krav in 
18.384 glav plemenskih telic. 

a) Premije za povečanje staleža krav niso dosegle planskih 
predvidevanj, ker se je premiranje za večanje staleža in ob- 
novo osnovne črede začelo šele sredi leta. Gre za začetek 
organiziranega dela za povečanje staleža in obnavljanje čred, 
je daljši proces, ki zato v letu 1982 še ni mogel dati pričakova- 
nih rezultatov. Tudi pozno oblikovanje ustreznih skladov pri 
občinah je vplivalo, da akcija ni stekla pravočasno in dovolj 
organizirano. Z nadaljevanjem te aktivnosti in povečanjem 
organizacijskih naporov pri organizatorjih proizvodnje in po- 
speševalnih službah je upravičeno računati na boljše rezul- 
tate. 

Sodimo pa, da so ukrepi pripomogli, da se je v SR Sloveniji 
ohranil stalež osnovne črede govedi. 

b) V letu 1982 je bila načrtovana proizvodnja 44.000 ton 
govejega mesa, ocenjujemo, da je bila dosežena proizvodnja 
okrog 35.000 ton, kar je približno za 20% manj. S programom 
je bilo predvideno premiranje priveza telet (pitanje telet) v 
višini 125.000 glav. Z obračuni premij, ki bodo za december 
1982 predloženi v januarju 1983, pa bo izplačanih premij za 
okrog 54.000 glav. 

S prehodom premiranja privezovanja telet ob dobavi, na- 
mesto ob privezu, so nastale nekatere spremembe glede 
izpolnjevanja pogojev. Ti so bili izraženi predvsem v dosega- 
nju večje teže pitanca in spoštovanje dogovorjenih odkupnih 
cen. Z odlokom določene pogoje za uveljavitev premije posa- 
mezni rejci niso izpolnjevali, zato je v začetku opazen izpad. 
Predvsem pa je bil glavni vzrok izpada za uveljavitev premije 
prodaja živine po višjih cenah in prodaja nepogodbenim kup- 
cem izven območja SR Slovenije. 

Zmanjšanje staleža govedi v SFR Jugoslaviji in povečan 
izvoz sta vplivala na večje povpraševanje v SR Sloveniji. 
Načrtne proizvodnje za izvoz ni bilo. To pa je imelo za posle- 
dico preplačevanje in prodajo živine v območja zunaj SR 
Slovenije, kjer so se odkupne cene oblikovale na bistveno višji 
ravni, kot je bilo dogovorjeno, zaradi česar se pogodbene 
obveznosti niso spoštovale. 

Premije so v letu 1982 dejansko pripomogle, da v določe- 
nem obdobju trg ni ostal neoskrbljen z govejim mesom. 
Močnejši vpliv na slabo oskrbljenost je torej pripisati vsekakor 

disparitetam cen, ki so znašale po kg žive teže več kot 25 din. 
Da bi ublažili veliko dispariteto v cenah in s tem delno pokrili 
stroške prireje, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel 
kot začaisni ukrep družbeni dogovor o pokrivanju proizvodnih 
stroškov za mesec november in december: veljavnost dogo- 
vora pa je podaljšana za januar 1983, do uveljavitve pričako- 
vanih proizvajalčevih cen za govedo v letu 1983. 

c) V letu 1982 je bilo odkupljenih 299,5 milijona litrov mieka, 
kar je 99,5 odkupljene količine v letu 1981. 

Pridelovanje mleka v letih 1981 in 1982 stagnira. Premije za 
mleko so v letu 1982 lahko uveljavljale le kmetijske organiza- 
cije in pašne skupnosti (2,20 din), od 1. oktobra naprej pa tudi 
združeni kmetje (0,50 din na liter neoporečnega mleka). 

V letu 1982 so bile odkupne cene mleka trikrat korigirane, 
kar pa ni vplivalo na povečanje odkupa. Korekcija cene mleka 
v novembru (na 16 din) je vplivala na to, da je v zadnjih dveh 
mesecih opaziti povečanje odkupljenih količin mleka. 

Zmanjšano proizvodnjo v govedoreji je pripisati tudi neza- 
dostni oskrbi z močnimi krmili, zlasti s koruzo v prvi polovici 
leta (zato intervencijski uvoz koruze), ter pomanjkanju deviz 
za uvoz beljakovinskih komponent in zdravil. 

d) S sprejemom programa razvoja ovčereje in konjereje je 
podan celovit pristop za pospeševanje reje ovac in konj. 
Program zajema ukrepe za povečanje staleža plemenskih 
živali. Pri tem gre za oblikovanje matičnih čred, kontrole 
proizvodnosti, sistematično odbiro plemenjakov, zdravstveno 
preventivo in druge strokovne naloge, katerih izvedbo so 
prevzele kmetijske organizacije in strokovne institucije. Po- 
speševanje ovčereje in konjereje je postalo tako sestavni del 
dejavnosti pospeševalne službe. 

e) Namen premiranja urejanja pašnikov v hribovitih območ- 
jih je bil, doseči ponovno rabo obsežnih pašnih površin v 
hribih in planinah za zrejo plemenske in druge živine. Aktivi- 
ranih je bilo okrog 2.620 ha pašnikov. Ukrepi so naleteli pri 
kmetijskih organizacijah na ugoden odmev, zato je za leto 
1983 predvidena ureditev 7000 ha pašnikov. 

f) Cilj ukrepov za pospeševanje razvoja hribovskega sveta je 
bil povečati rejo govedi in ovac ter povezati višinske kmetije z 
živinorejskimi družbenimi obrati v nižinskih predelih zaradi 
prireje mesa in pridelave mleka. Proizvodnja je bila stimuli- 
rana z regresiranjem mineralnih gnojil. 

2. Pospeševanje družbeno-organizirane 
poljedelske proizvodnje 

a) S ciljem, da se pospeši uvajanje pridelovanja sladkorne 
pese, kot intenzivne poljedelske kulture in doseže potreben 
obseg pridelka, je bila uvedena premija v višini 0,30 din za 
kilogram sladkorne pese. 

Zaradi počasnejšega vključevanja združenih kmetov v pri- 
delovanje sladkorne pese, so kmetijske organizacije prevze- 
male povečane obveze za proizvodnjo sladkorne pese. Tako 
je vključenih tudi do 25% vseh poljedelskih površin po druž- 
benih obratih za pridelovanje sladkorne pese. 

Pridelovanje sladkorne pese je bilo na naslednjih površi- 
nah: 

Leto Kmetijske Združeni 
organizacije kmetje 

1980 2.280,7 ha 670,5 ha 2.951,2 ha 
1981 2.931,8 ha 1.331,0 ha 4.262,8 ha 
198 2 3.278,0 ha 1.639,8 ha 4.917,8 za 

V letu 1982 je bilo pridelano 196.400 ton sladkorne pese. 
Vremenske razmere v letu 1982 so bile za pridelovanje slad- 
korne pese neugodne in so vplivale tako na količino pridelka, 
še bolj pa na vsebnost sladkorja; namesto predvidenih 15,5% 
je bilo doseženih le 13,54% sladkorja. Ta pojav je zaznaven 
tudi v drugih republikah in sosednjih državah. Z namenom, da 
se nadomesti pridelovalcem del izpadlega dohodka, zaradi 
nižje sladkorne stopnje, bo republiški sklad zagotovil iz pre- 
ostalih sredstev 24.953.038 din dodatnih sredstev za združene 
kmete in 41.835.568 din za kmetijske organizacije. 

b) Ob programu jesenske setve v letu 1981 je bil sprejet kot 
poseben ukrep za intenzivnejšo proizvodnjo regres za semen- 
sko pšenico. Rezultat široke akcije je bila poraba več kot 6200 
ton semena, kar je za 100% več kakor v prejšnjih letih. Sklad 
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je v ta namen zagotovil regres v višini 3 din, žitne organizacije 
pa do 6 din za kg semenske pšenice. 

Za spodbuditev odkupa pšenice je bila uvedena premija v 
višini 1 din za kilogram odkupljene pšenice. Premijo so zago- 
tavljali republiški sklad v višini 0,63 din in žitno predelovalne 
organizacije 0,37 din. 

Aktivnosti pri setvi v jeseni 1981 in pri odkupu pridelka v 
letu 1982, podprte z ustrezno stimulacijo, so pripomogle, da 
je bilo v letu 1982 odkupljeno več kot 46.000 ton pšenice in rži. 
Republiški sklad se je aktivno vključil tudi v izvajanje setve- 
nega načrta za proizvodno leto 1982/1983, za katero je bil 
sklenjen samoupravni sporazum o pridelovanju pšenice in 
sladkorne pese. 
3. Delovanje kmetijske pospeševalne službe 

Za uresničitev planskih ciljev v obdobju 1981-1985 in za 
nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v kmetijstvu in na vasi je temeljnega pomena strokovna uspo- 
sobljenost delavcev v kmetijstvu in združenih kmetov ter 
hitrejši prenos bioloških in tehnoloških dosežkov v proizvod- 
njo. Iz sredstev republiškega sklada so bile sofinancirane le 
tiste naloge, ki so bile vezane na realizacijo proizvodnih 
planov. 

Sofinanciran je bil tudi del pospeševalne službe pri kmetij- 
skih organizacijah v občinah, ki so manj razvite ali kjer je del 
občine manj razvit. Za na novo zaposlenih 52 pospeševalcev 
je do 50% pokril stroške republiški sklad, ostalo pa občinski 
skladi. 

V okviru Republiškega centra za pospeševanje kmetijstva 
pri Zadružni zvezi Slovenije je bilo sofinanciranih 31 regijskih 
pospeševalcev. 

Republiški center za pospeševanje kmetijstva je v letu 1982 
koordiniral delovanje strokovnih skupin za posamezne proiz- 
vodne usmeritve, v katerih so sodelovali strokovni delavci 
Biotehniške fakultete in Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Nezadostno posvečanje pozornosti kmetijskemu strokov- 
nemu kadru in izobraževanju mladih, ki se odločajo za delo na 
kmetiji, se kaže tudi v nedoseganju planskih nalog, manjših 
prinosih. S tem niso ustrezno izkoriščene prirodne danosti 
kmetijskega zemljišča. Zaostaja tudi nadaljnja krepitev druž- 
beno ekonomskih odnosov na vasi in ni dovolj izražena samo- 
upravna pravica združenega kmeta pri odločanju o poglavit- 
nih vprašanjih proizvodnje in zagotavljanju njegove življenske 
ravni. 

Pridobivanje kmetijskih zemljišč (melioracije), zlasti na pre- 
dnostnih območjih, je pogojeno z večjim vključevanjem kme- 
tijskih strokovnih kadrov, tako pri izvajanju samih melioracij, 
kakor tudi pri organiziranju proizvodnje na pridobljenih zem- 
ljiščih. 

Zato morajo občinski skladi posvečati krepitvi kmetijske 
pospeševalne službe več pozornosti in zagotoviti ustrezna 
sredstva za sofinanciranje strokovnega kadra. 

4. Ribištvo 
Republiški sklad je zagotovil sredstva za pospeševanje 

ulova rib, s čimer je pripomogel, da je organizacija združe- 
nega dela, ki je zadolžena za povečan ulov rib, izpolnila za 
leto 1982 predviden plan. 

5. Nadomestilo dela obresti HKS in tečajnih 
razlik pri kreditih Iz sredstev Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj 

Zveza hranilno-kreditnih služb uveljavlja nadomestilo dela 
obresti kreditov, ki so odobreni iz sredstev hranilno-kreditnih 
služb za investicije združenih kmetov. 

Sporazum, ki naj bi uredil vprašanje pokrivanja nadomestil 
med bankami in HKS v letu 1982, ni bil dosežen. 

Pri tečajnih razlikah gre za pokrivanje razlike v tečajni 
vrednosti in povečane tečajne vrednosti tuje valute ob porabi 
kreditov, ki so bili odobreni iz sredstev Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj. 
III. OCENA IZVAJANJA DOGOVORA O ENOTNI 
POLITIKI IN UKREPIH PRI POSPEŠEVANJU 
PROIZVODNJE HRANE V LETU 1982 

S sprejetjem dogovora o enotni politiki intervencij so bili 
ustvarjeni pogoji za pretok sredstev in proizvodov med posa- 

meznimi območji v skladu z dejansko proizvodnjo in porabo. 
Uveljavitev interventnih sredstev pa je bila pogojena z uredi- 
tvijo medsebojnih ekonomskih odnosov med proizvodnjo in 
porabo. 

Cilj dogovora o enotni politiki je, da spodbuja: 
- povečanje družbeno organizirane tržne kmetijske proiz- 

vodnje ob intenzivnejši rabi zemljišč, 
- trajno povezovanje organizacij združenega dela s po- 

dročja kmetijstva, živilske industrije, trgovine, gostinstva in 
turizma, na dohodkovnih osnovah, 

- podružbljanje kmetijske proizvodnje na podlagi združe- 
vanja kmetov z organizacijami združenih kmetov, 

- izvedbo dogovorjenih programov na podlagi združevanja 
sredstev med proizvajalci in porabniki hrane, s čimer bo 
zagotovljena večja stabilnost kmetijske proizvodnje in boljša 
oskrba trga, 

- usmerjanje dogovorjenih količin hrane porabnikom, ki 
prispevajo sredstva za pospeševanje proizvodnje hrane. 

Z dogovorom o enotni politiki so se podpisniki zavezali, da 
bo za proizvodnjo za katero so predvidena intervencijska 
sredstva, zagotovljena v osnovi enak družbeno ekonomski 
položaj proizvajalcev v družbeno organizirani proizvodnji. 

Pri uresničevanju teh načel pa ugotavljamo, da ta niso v 
celoti in vseh okoljih uveljavljena. Večina potrošnih centrov je 
tekom leta pristopila k usmerjanju sredstev v pospeševanje 
proizvodnje hrane, nekateri potrošni centri pa so k temu 
pristopili zelo pozno in zato tudi v letu 1982 še ni bilo konkret- 
nih rezultatov. Upoštevanje načela, da vsi porabniki hrane 
prispevajo sredstva za stimulacijo proizvodnje hrane ter da se 
sredstva usmerjanjo iz porabe v proizvodnjo, terja nedvomno 
dosledno realizacijo obveznosti med nosilci proizvodnje in 
oskrbe. 

Sistem intervencij pogojuje urejene medsebojne proiz- 
vodne in dohodkovne, ne pa kupoprodajne odnose. V tem je 
pomembna vloga družbenopolitičnih skupnosti pri iniciranju 
sporazumov med proizvodnjo in porabo, s ciljem dolgoročne 
ureditve odnosov v proizvodnji, tako glede skupnih naložb in 
intervencij, na drugi strani pa obveznosti proizvajalcev za 
nemoteno skrbo. 

IV - DELOVANJE OBČINSKIH SKLADOV 
Večina občinskih skladov je kljub temu, da je bil dogovor o 

enotni politiki pozno sprejet, uskladila delovanje sklada z 
nalogami, opredeljenimi v dogovoru. Pri usklajevanju progra- 
mov pa je bilo računati z dosedanjimi programi in usmeri- 
tvami v delovanju občinskih skladov. Glede na to, da je vse- 
bina intervencij širša kot to opredeljujeta oba zakona, je 
prilagoditev, tako organizacijska, kakor tudi vsebinska, terjala 
določen čas. Zato je vsebinsko usklajevanje nalog občinskih 
in republiškega sklada terjalo določene napore občinskih 
skladov glede prilagoditve izvajanja skupnih nalog na ključ- 
nih področjih pospeševanja proizvodnje. Zato so v posamez- 
nih občinah, ob določitvi posebne davčne stopnje iz oseb- 
nega dohodka delavcev zagotavljali sredstva le za izvedbo 
lastnega programa, ne pa tudi za usmerjanje dela sredstev, na 
podlagi dogovora o enotni politiki in ukrepih pri pospeševa- 
nju proizvodnje hrane v letu 1982, na tista območja, ki so 
prevzela obvezo za proizvodnjo in oskrbo. 

Po podatkih, ki so jih posredovale občine, je ustanovljeno 
47 občinskih skladov, ki delujejo na območju 51 občin (za 
mesto Ljubljana je ustanovljen en sklad, enako za Maribor), v 
9 občinah pa delujejo skladi za pospeševanje kmetijstva, kot 
samoupravno organizirane skupnosti. Slednji združujejo 
sredstva na podlagi samoupravnega sporazuma. 

Po programih občinskih skladov naj bi v letu 1982 združili 
671,5 mio din, od tega: 
- posebnim davkom iz osebnih dohodkov delavcev 57,4% 
- iz proračunov občin 12,1% 
- s samoupravnim združevanjem 13,6% 
- iz drugih virov 16,9% 

Navedeni viri zagotavljanja sredstev so predvideni v 4. členu 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane. 

Največji del sredstev za intervencije v občinah se je zbral iz 
posebnega občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev, 
ki se je gibal od 0,2% do 0,7%. 

Stopnja davka iz osebnega dohodka delavcev v posamez- 
nih občinah je naslednja: 
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Stopnja davka v % število občin Struktura v % 
0,2 1 1,7 

0,25 2 3,3 
0,26 1 1,7 
0,3 9 15,0 
0,4 21 35,0 

0,45 2 3,3 
0,5 22 36,6 
0,7 1 1,7 

59 
ni določena 

stopnja davka 
 iz OD 1 1,7 

60 100,0 

V. PORABA SREDSTEV REPUBLIŠKEGA 
SKLADA 

Za intervencijske ukrepe so bila iz republiškega sklada do 
31. decembra 1982 izplačana' naslednja sredstva: 

v 000 din 
- pospeševanje živinoreje na domači krmi 144.387 
- zagotavljanje družbeno organizirane 
poljedelske proizvodnje 163.568 
- delovanje kmetijske pospeševalne službe 42.000 
- pospeševanje zreje in ulova rib 6.300 
- pospeševanje proizvodnje v hribovitih območjih 52.046 
- nadomestilo dela obresti pri kreditih iz sredstev HKS 52.739 
- kritje tečajnih razlik za obresti 
pri kreditih Mednarodne banke 
za obnovo in razvoj 10.696 
- stroški sklada 951 

472.677 
Izplačila v letu 1983, za obveznosti 
iz leta 1982 (ocena) 69.000 
Skupna izplačila za obveznosti za leto 1982 znašajo 541.677 

VI. PREDLOGI ZA DOPOLNITEV 
INTERVENCIJSKIH UKREPOV 

Pri uveljavljanju zahtevkov za intervencije je bilo postav- 
ljeno načelo, da lahko organizacije združenega dela uveljav- 
ljajo stimulacijo le za tiste pridelovalce, ki so izpolnili pogod- 
bene obveznosti in z odloki določene pogoje. 

Članice Združene zveze Slovenije so dale pripombe na 
obsežnost zahtevane dokumentacije, ki je potrebna za uvelja- 
vitev premij ali regresov. Pri tem je bila poudarjena zahtevka, 
da moramo uveljaviti večje zaupanje do zadružnih organizacij 
ob njihovem jamstvu za pravilnost vloženih zahtevkov. 

Z namenom, da se zmanjša obseg dokumentacije za uvelja- 
vitev intervencijskih ukrepov, je potrebno predložiti obračun, 
iz katerega je razvidna upravičenost do ustrezne stimulacije. 
Iz evidence, ki jo vodijo organizacije združenih kmetov za 
svoje člane, pa mora biti dokumentiran obseg proizvodnega 
sodelovanja in izpolnjevanja pogojev za uveljavitev stimula- 
cije. Organizacije združenega dela jamčijo za pravilnost nave- 
denih podatkov. 

Zaradi poenostavitve vodenja stroškov proizvodnje, akonta- 
cij, poračun stroškov proizvodnje in obračuna premij oziroma 
regresov je potrebno med organizatorji proizvodnje in prede- 
lovalnimi organizacijami večje sodefovanje, npr. pri izplačilu 
premij za mleko ob obračunu oddanega mleka, obračunu 
celotne proizvodnje sladkorne pese in premij z obračunava- 
njem pri Tovarni sladkorja v Ormožu ipd. V sistem obračuna 
naj se vključujejo tudi hranilno-kreditne službe. 

Pripombe na delovanje intervencijskega sistema so bile 
tudi glede obsega stimulacij proizvodnje v hribovitih območ- 
jih. Intervencije so v letu 1982 prvič uvedene diferencirano za 
hribovita območja za mineralna gnojila, v proizvodnji mesa, 
mleka in zreje plemenske živine. Pripombe, ki so bile dane, so 
se nanašale na potrebo po večji diferenciaciji v korist hribov- 
skega sveta ter večji diferenciaciji tudi pri določanju proizva- 
jalčevih prodajnih cen. 

Kot začasni kriterij v letu 1982 za opredelitev hribovskega 
sveta se je uporabljalo merilo, da šteje v hribovski svet tisto 

območje, ki je razvrščeno v III. ali IV. davčni okoliš. Glede na 
to, da kriteriji za opredelitev hribovskih območij, ki bi bila 
podlaga za bolj učinkovito ukrepanje, v letu 1982 še niso 
dokončno sprejeti, je potrebno te v letu 1983 sprejeti v sklopu 
programa revitalizacije hribovskega sveta, ki ga bosta izdelala 
Zadružna zveza Slovenije in Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

V razpravah v organih samoupravnih skladov za interven- 
cije, Zadružne zveze Slovenije, v Zadružnih organizacijah ter v 
Svetu za družbeno ekonomske odnose v kmetijstvu in na vasi 
pri Predsedstvu RK SZDL, je izražena ocena, da se pri pospe- 
ševanju posameznih vrst proizvodnje zgublja pričakovani uči- 
nek intervencij za povečanje proizvodnje. Zaradi neurejenih 
cenovnih razmerij dobi intervencijski ukrep značaj kompen- 
zacije. To je bilo zlasti močno izraženo v proizvodnji mesa in 
mleka, kar je terjalo vrsto začasnih ukrepov. 

VII. SKLEPI IN USMERITVE 
Z intervencijskimi ukrepi je bila, ob ugodnih vremenskih 

razmerah, dana večja vzpodbuda za povečanje kmetijske pro- 
izvodnje, tako da smo v letu 1982 dosegli 5% stopnjo rasti. 

Na temelju dogovora o enotni politiki in ukrepih pri pospe- 
ševanju proizvodnje hrane je stekel proces združevanja dela 
in sredstev med proizvodnjo in porabo ter usmerjanja sred- 
stev iz sfere porabe v proizvodnjo. Intervencijska sredstva so 
prispevala tudi h krepitvi neposrednih povezav med primarno 
kmetijsko proizvodnjo, predelavo in potrošnjo. V občinah je 
bil dosežen bistven premik v samoupravnem organiziranju in 
zagotavljanju sredstev za pospeševanje proizvodnje hrane. 

Nadaljevanje take in drugih aktivnosti je izhodišče za delo v 
letu 1983, pri čemer se bomo zavzeli predvsem za naslednje 
ukrepe: 

1. Z intervencijskimi ukrepi Republiškega sklada v letu 
1983 je potrebno pospešiti izvajanje konkretnih proizvodnih 
programov, ki bodo omogočili doseganje 4% stopnje rasti 
kmetijske proizvodnje. Pri tem je treba dati poudarek pove- 
čani proizvodnji mesa in mleka ter večji tržnosti poljedelske 
proizvodnje in krepitvi strokovne pospeševalne službe v orga- 
nizacijah združenih kmetov. 

2. V dogovoru o enotni politiki pospeševanja proizvodnje 
hrane v letu 1983 je potrebno precizneje opredeliti način 
usmerjanja sredstev iz območij porabe v območja proizvod- 
nje. Pri tem morajo družbenopolitične skupnosti aktivneje 
sodelovati pri dogovarjanju med organizacijami združenega 
dela proizvodnje in porabe na temelju dolgoročnih planov 
skupne proizvodnje. 

3. Občinski skladi naj presodijo učinkovitost intervencij- 
skih ukrepov ter pri izdelavi programov za leto 1983 upošte- 
vajo takšno usmeritev sredstev za intervencije, ki bo dosledno 
v skladu z nameni, opredeljenimi v zakonu o intervencijah in v 
skladu z dogovorom o enotni politiki in ukrepih v pospeševa- 
nju proizvodnje hrane v letu 1983. 

4. Skupščine občin naj v skladu z obveznostmi, ki izhajajo 
iz programov občinskih intervencijskih skladov in dogovora o 
enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane, 
po potrebi dopolnijo odloke o stopnjah posebnega občin- 
skega davka iz osebnega dohodka delavcev, v skladu z reso- 
lucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu 
1983 ter tako zagotovijo potrebna sredstva za izvedbo spreje- 
tih in dogovorjenih intervencijskih ukrepov. 

5. Poslovne skupnosti, ki se vključujejo v izvajanje ukrepov 
pri pospeševanju proizvodnje hrane (Živinorejska poslovna 
skupnost, Poslovna skupnost za sladkor in Žitna skupnost), 
naj v letu 1983 razvijajo takšno aktivnost in sprejmejo 
ustrezne ukrepe, ki bodo pospeševali povezovanje in proiz- 
vodnjo sodelovanje kmetijskih in predelovalnih organizacij. 
Pri tem naj zagotovijo potrebna sredstva za sofinanciranje z 
dogovorom predvidenih ukrepov. 

6. Organizacije združenega dela naj pri izdelavi proizvod- 
nih programov za leto 1983 upoštevajo planske usmeritve in 
obveze, ki izhajajo iz sprejetih setvenih načrtov ter iz pro- 
grama živinorejske proizvodnje v letu 1983. 

7. Organizacije združenih kmetov naj prouče delovanje po- 
speševalne službe ter sprejmejo potrebne ukrepe za njeno 
kadrovsko okrepitev tako da bo sposobna izpeljati naloge v 
organiziranju proizvodnje, povečanjem obsega in intenzifika- 
cije proizvodnje ter krepitve družbeno ekonomskih odnosov 
na vasi. 
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8. Kmetijske organizacije naj s strokovnimi institucijami za 
pospeševanje kmetijstva uskladijo svoje pospeševalne pro- 
grame in jih predložijo v obravnavo Izvršnim svetom Skupščin 
občin in samoupravnim skladom za intervencije v občinah, 
skupaj s proizvodnim programom. 

9. Zadružna zveza Slovenije naj v letu 1983 pripravi kriterije 
za opredelitev hribovskega sveta ter skupaj z Republiškim 
komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi 
predlog programa celovitega pristopa za aktiviranje hribov- 
skega sveta. 

10. Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in po- 
rabi hrane v SR Sloveniji naj skupaj z Zadružno zvezo Slove- 
nije in republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravi predlog za poenostavitev postopka za uve- 
ljavljanje premij in regresov ter zagotovi sprotnost izplačil. 

11. Ugotovitve iz analize o samoupravni povezanosti med 
proizvodnjo in porabo naj služijo za pripravo izhodišč za 
prehod na samoupravno združevanje sredstev za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane po prenehanju veljavnosti intervencij- 
skega zakona koncem leta 1985. 

POROČILO 

o izvajanju zakona o zagotavljanju in 

usmerjanju sredstev za usposabljanje 

zemljišč za družbeno organizirano 

kmetijsko proizvodnjo v obdobju 

1982-1985 v letu 1982 (ESA-219) 

I. UVOD 
V januarju 1982 je Skupščina SR Slovenije sprejela Zakon o 

zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zem- 
ljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v ob- 
dobju 1982-85 (Uradni list SRS, št. 3/82). Na podlagi tega 
zakona sta strokovna služba Zveze vodnih skupnosti Slove- 
nije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izdelala »Program 
za izvajanje Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
ufejanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proiz- 
vodnjo v obdobju 1982-85 (v nadaljnjem besedilu: Program 
za izvajanje zakona), ki ga je obravnaval Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in sprejela Skupščina Zveze vodnih skup- 
nosti Slovenije na 15. seji - 29. junija 1982. 

Program za izvajanje zakona vsebuje: 

- Program naložb za usposobitev zemljišč 
za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v obdobju 1982-1985 

Njegov sestavni del je podroben plan urejanja kmetijskih 
zemljišč z opredelitvijo dinamike po letih, in sicer po posa- 
meznih vodnih območjih, občinah in območjih urejanja. Ta 
plan je podan v skrajšani obliki v prilogi št. 1) 

- Program zagotavljanja in uporabe 
sredstev za realizacijo programa 
usposabljanja zemljišč 

S tem programom je določena naslednja struktura virov 
sredstev za izvajanje melioracij in nakup zemljišč: 60% delež 
sredstev po zakonu, 24% delež bančnih sredstev in 10% 
udeležba investitorjev; za izvajanje komasacij pa naslednja 
struktura virov: 43% delež sredstev po zakonu, 24% delež 
občine z delovnim prispevkom njenih upravnih organov, 7% 
delež komasacijskih udeležencev in 26% delež sredstev ob- 
čine in kmetijske zemljiške skupnosti. 

Sredstva, ki so potrebna za izvedbo osnovnega odvodnega 
omrežja in so pogoj za izvedbo načrtovanih melioracij v tem 
srednjeročnem programu, bodo zagotovljena z Zakonom o 
vodah. 

Nadalje je določeno, da se vsako leto sproti ugotovi pov- 
prečna predračunska vrednost za urejanje zemljišč, kar je 
podlaga za določitev deleža sredstev, ki se zagotavljajo z 

zakonom. Za določitev deleža sredstev po zakonu v letu 1982 
je bila izhodišče cena melioracij in odkupa zemljišč, ki je 
znašala v letu 1981 120.000 din/ha, in cena komasacij 16.700 
din/ha. 

Na podlagi teh izhodišč in upoštevaje dogovorjeno politiko 
cen za leto 1982 so bile določene poprečne cene urejanja 
zemljišča za leto 1982, in sicer za melioracije in nakup zem- 
ljišč 140.000 din/ha in za komasacije 17.000 din/ha. To po- 
meni, da so v letu 1982 znašala sredstva po zakonu za melio- 
racije in nakup zemlje 92.400 din/ha, za komasacije pa 7.310 
din/ha. 

- Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri 
izvajanju plana urejanja zemljišč 

V tem delu programa za izvajanje zakona so podrobno 
določene naloge in odgovornosti investitorjev ter vseh drugih 
nosilcev izvajanja urejanja kmetijskih zemljišč v tem srednje- 
ročnem obdobju. Podrobno so zlasti opredeljeni pogoji glede 
odgovornosti investitorjev za organiziranje proizvodnje na 
urejenih kmetijskih zemljiščih v lastnini (proizvodne skupno- 
sti, skupna organizirana družbena tržna proizvodnja ipd.); 
spoštovanje trajnih odnosov in povezovanje med pridelovalci 
hrane ter porabniki; pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri upo- 
rabi družbenih sredstev za naložbe v zemljišča v lastnini, pri 
čemer se mora ohraniti njihov družbeni značaj. Poleg n3vede- 
nih podrobnih opredelitev je prav tako opredeljena vrsta na- 
log, ki so pomembne za realizacijo programa za izvajanje 
zakona (kadrovska usposobitev kmetijskih organizacij zdru- 
ženega dela, konstituiranje skupnega organa - Odbora za 
melioracije in postopek pridobivanja sredstev). 

V pripravi in sprejemanju programa za izvajanje zakona so 
bili vključeni vsi investitorji in drugi nosilci izvajanja zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za urejanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985. V avgustu 1982 so bili opravljeni regijski posveti z 
namenom, da bi se zagotovil organiziranejši pristop k izvaja- 
nju zakona oziroma programa za izvajanje zakona. 

II. REALIZACIJA PROGRAMA ZA IZVAJANJE 
ZAKONA V LETU 1982 

S programom za izvajanje zakona je bil za leto 1982 dogo- 
vorjen naslednji obseg urejanja kmetijskih zemljišč: 
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območje meliora- komasa- odkup 
cije cije zemlje 

SR Slovenija 5.424 ha 2.587 ha 1.500 ha 
prioritetna območja 4.445 ha 1.877 ha 1.000 ha 
Pomurje 1.4321 ha 290 ha - 
Pesniška in Poiskavska dolina 1.502 ha 905 ha 
Vipavska dolina 1.258 ha 682 ha 
Slovensko primorje 264 ha 
druga območja 979 ha 710 ha 500 ha 

V letu 1982 so investitorji začeli urejati zemljišča po tem 
planu s polletno zamudo (vzroki so navedeni v III. poglavju, 
poročila). 

V letu 1982 so bila dokončana melioracijska dela na 2.100 
ha, ki so bila začeta v letu 1981, na novo pa so se začela na 
6.387 ha. Na tej površini je bilo v letu 1982 dokončanih 
melioracij na 2.935 ha. Od predvidenih površin po planu za 
leto 1982 (5427 ha) je bilo melioriranih 54%. 

Večji del zemljišč, na katerih se je začelo urejanje v 1981 
letu, dokončalo pa v 1982 letu, je bil vključen v pridelovanje že 
v letu 1982. Na teh zemljiščih je bila lani družbeno organizi- 
rana tržna proizvodnja poljščin v skladu s proizvodnimi pro- 
grami ki so bili podlaga naložbenim odločitvam za urejanje 
zemljišč. Proizvodni programi na urejenih zemljiščih so upo- 
števali strateške usmeritve družbenega plana SR Slovenije na 
področju kmetijstva, in sicer tako glede povečanja obsega 
pridelovanja poljščin kot tudi pridelovanja domače krme za 
živinorejo. Večji del teh zemljišč je bil vključen v pridelavo 
koruze za krmo in sladkorne pese. Pri teh poljščinah so bili 
lani doseženi izredni pridelki, ki so bistveno pripomogli k večji 
preskrbi z deficitarno krmo za žirinorejo. Po ocenah je bil 
indeks pridelave poljščin na urejenih zemljiščih, v primerjavi s 
prvotnim stanjem na teh zemljiščih, 247 pri sladkorni pesi in 
281 pri koruzi za zrnje. 

Pričeta dela za izvajanje komasacije so v letu 1982 zajela 
3.779 ha, fizično zaključena pa so bila na 2.127 ha. Od predvi- 
denih komasacij po planu za 1982 leto (2.587 ha) je bilo torej 
komasiranih 82%. 

V letu 1982 so kmetijske organizacije združenega dela v 
postopku urejanja kmetijskih zemljišč odkupile 1.044 ha. Pri 
tem je všteto tudi 300 ha odkupljenih zemljišč v letu 1981. V 
primerjavi s planom je bil odkup realiziran približno 70%. 

V okviru začetih del na urejanju zemljišč je bila v letu 1982 
pripravljena in potrjena investicijska tehnična dokumentacija 
za 11.210 ha zemljišč (6.387 ha melioracij, 3.779 ha komasacij 
in 1.044 ha odkupa zemljišč). Za vse navedene ha so kmetijske 
organizacije združenega dela, občine, kmetijske zemljiške 
skupnosti ter sovlagatelji zagotovili dogovorjeno lastno ude- 
ležbo, prav tako so bila odobrena in zagotovljena sredstva po 
zakonu. Pri tem je treba upoštevati, da so bili opravljeni vsi 
postopki, ki jih zahteva zakon oziroma Program za izvajanje 
zakona (ustanovitev melioracijskih skupnosti - proizvodne 
skupnosti, sklenjeni dogovori o dobavi kmetijskih pridelkov 
živilsko predelovalni industriji in potrošnim centrom, ustano- 
vitev komasacijskih komisij in odborov ter drugo). Za celoten 
obseg urejanja zemljišč, ki so v lastnini, so bile ustanovljene 
melioracijske skupnosti v skladu s 86. členom Zakona o 
združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79). Te skupnosti 
bodo prevzele po končani ureditvi kmetijskih zemljišč funk- 
cijo proizvodnih skupnosti, kar omogoča, da bo na urejenih 
zemljiščih zagotovljeno družbeno organizirano tržno pridelo- 
vanje poljščin. 

V skladu z zahtevami zakona oziroma Programa za izvaja- 
nje zakona so kmetijske organizacije sklenile z organizacijami 
s področja preskrbe s hrano dogovore oziroma pogodbe o 
dobavi kmetijskih pridelkov, pridelanih na novo usposoblje- 
nih zemljiščih. Organizacije s področja preskrbe s hrano so se 
tvorno vključile v realizacijo programa urejanja kmetijskih 
zemljišč, saj so v nekaterih primerih zagotovile sredstva za 
lastno udeležbo investitorjev (npr. TIMA Maribor in ŽITO Ljub- 
ljana). 

Glede na izrecno zahtevo zakona je strokovna služba Od- 
bora za melioracije pripravila enoten pristop za spremljanje 
učinkov proizvodnje na novo pridobljenih kmetijskih zemlji- 
ščih v obdobju 1982—1985. Navedena analiza v tem poročilu ni 
podana, ker je uvedena z letom 1982 in bo predložena v 
poročilu o izvajanju zakona za leto 1983. 

V skladu s finančnim načrtom Odbora za melioracije je bilo 
v letu 1982 realizirano skupaj 941,8 mio din, in sicer: 
- sredstva po zakonu 798,0 mio din 
- odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč (17. člen ZKZ) 125,0 mio din 
- združena sredstva OVS2) Savinja-Sotla in ZKZSS3' 

18,4 mio din 
- prenesena sredstva iz leta 1981 0,4 mio din 

Navedeni obseg sredstev je bil angažiran za realizacijo 
primarnega programa urejanja kmetijskih zemljišč (6.378 ha 
melioracij - od tega 3.810 ha v lastnini, 1.044 ha odkupa 
kmetijskih zemljišč in za 3.779 ha komasacij) v vrednosti 772,6 
mio din. 

Preostala sredstva pa so bila angažirana kot premostitvena 
sredstva za ureditev primarnega odvodnega omrežja v Vipav- 
ski dolini v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 
(Uradni list SRS, št. 37/82). Z navedenim samoupravnim spo- 
razumom je Odbor za melioracije zadolžen, da zagotovi iz 
sredstev po zakonu 190 mio din (cene 1981) premostitvenih 
sredstev za ureditev primarnega odvodnega omrežja Vipave. 

III. OCENA STANJA IN UGOTOVITVE 
1. S sprejemom zakona o zagotavljanju in usmerjanju sred- 

stev za urejanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v obdobju 1982-1985 je bila podana materialna 
osnova za povečanje obsega urejanja kmetijskih zemljišč. To 
pa je povzročilo celo vrsto sprememb in dopolnitev sistema 
urejanja zemljišč. V okviru realizacije zakona je bilo treba 
spremeniti in uskladiti srednjeročni program urejanja zem- 
ljišč za obdobje 1981-1985, izdelati Program za izvajanje 
zakona, na novo konstituirati skupni organ (Odbor za melio- 
racije) Zveze vodnih skupnosti Slovenije in Zveze kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije ter določiti sistem in pogoje 
financiranja. 

Navedene priprave so zahtevale določen čas, kar je delno 
tudi vplivalo na manjšo aktivnost investitorjev pri izvajanju 
urejanja kmetijskih zemljišč v prvi polovici leta 1982. 

2. Predvideni obseg urejanja zemljišč v letu 1982 ni bil v 
celoti uresničen, kar je razvidno iz odstopanj, navedenih v II. 
poglavju poročila. Vzroki za to so: 

- zmanjšana aktivnost investitorjev v letu 1981, zlasti v 
pripravah za izvajanje melioracij in komasacij ter izdelavi 
investicijske tehnične dokumentacije zaradi nedogovorje- 
nega sistema naložb (zakon je bil sprejet v januarju 1982); 

- nepripravljenost investitorjev za tako povečan obseg ure- 
janja kmetijskih zemljišč, zlasti zaradi njihove nezadostne 
organiziranosti in slabe kadrovske zasedbe; 

- obstoječa pospeševalna služba pri organizacijah združe- 
nih kmetov in kmetijskih zemljiških skupnosti, razen redkih 
izjem, ni v stanju zadovoljivo izvajati nalog za realizacijo 
programa urejanja kmetijskih zemljišč v lastnini. 

3. Glede na to, da je eden temeljih problemov oziroma 
razlogov za izvajanje programa urejanja zemljišč neustrezna 
strokovna usposobljenost investitorjev, je bilo v programu 
dogovorjeno, da se v okviru SOZD-ov na štirih prioritetnih 
območjih (Pomurju, Pesniški in Polskavski dolini, Vipavski 
dolini in Slovenskem Primorju) konstituirajo strokovne sku- 
pine, ki bodo zadolžene in odgovorne za izvedbo programa, 
da se v okviru organizacij združenih kmetov okrepi pospeše- 
valna služba. 

Ugotavljamo, da so oblikovane strokovne skupine pri 
SOZD-ih, vendar njihovo delo ni povsem zaživelo v Pomurju, 
Dravski regiji ter Slovenskem Primorju. Uspešno pa opravja 
svojo nalogo operativna skupina v Vipavski dolini. 

V večini organizacij združenih kmetov pa še vedno niso 
začeli s krepitvijo pospeševalne službe v ta namen. 

4. S programom za izvajanje zakona sprejeti novi pogoji 
financiranja urejanja kmetijskih zemljišč so v začetni fazi 
povzročili težave pri investitorjih, saj so morali zagotoviti 10% 
lastno udeležbo, kar jim po prejšnjem sistemu financiranja ni 
bilo treba. 

Vendar so investitorji s povečano aktivnostjo v letu 1982 
uspeli zagotoviti lastno udeležbo za 11.200 ha zemljišč. Pri 
tem je precejšen delež sredstev, ki so jih združile nekatere 
OZD živilsko predelovalne industrije na podlagi sklenjenih 
dogovorov oziroma pogodb o dobavi hrane. 
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Nekateri investitorji so mnenja, da so določene oziroma 
limitirane cene urejanja zemljišč prenizko opredeljene, kar v 
nekaterih primerih terja njihovo večjo lastno udeležbo. Ven- 
dar pa tako določene cene silijo investitorje, da dajo prednost 
cenejšim projektom, da so bolj kritični do predračunske vre- 
dnosti investicij in si bistveno bolj kot doslej prizadevajo za 
cenejše urejanje zemljišč. 

5. Potrebna bančna sredstva za izvajanje programa urejanja 
zemljišč za leto 1982 so bila šele ob koncu leta zagotovljena. 
Do konca leta 1982 so temeljne banke odobrile kreditnih 
sredstev za 5.627 ha melioracij. 

Temeljne banke in Komisija za oceno družbeno ekonomske 
upravičenosti investicij so imele v začetku tudi manjše težave 
pri proučitvi zahtevkov, ker jih invetitorji niso pripravili v 
skladu z dogovorjenimi navodili. 

6. Zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za urejanje 
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v 
obdobju 1982-85 je zahteval prav tako spremembo Sas o 
usklajevanju planov območnih vodnih skupnostih In Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih 
osnov vodnega gospodarstva v obdobju 1981-85 (Uradni list 
SRS, št. 37/81 )m s katerim so se območne vodne skupnosti 
obvezale, da bodo v celoti zagotovile sredstva za ureditev 
primarnega odvodnega omrežja, ki je pogoj za realizacijo 
programa za izvajanje zakona, zlasti na območju Pomurja, 
Vipavske doline in Slovenskega Primorja. 

7. Pri izvajanju komasacij se pojavljajo nekatere specifično- 
sti in problemi, ki so vplivali na zmanjšan fizični obseg, In 
sicer: 

- predpisi, ki urejajo Izvedbo komasacij, so pretogl In ne 
upoštevajo v celoti različnih možnosti In pogojev komasacije, 
racionalnosti postopka; nekatera določila pa tudi niso dovolj 
Jasna; 

- Investitorji se v večini primerov premalo dosledno In 
odgovorno lotevajo priprav In izvajanja komasacij. Tudi ob- 
činske komasacijske komisije mnogokrat premalo In nedosle- 
dno izvajajo svoje naloge v postopku komasacij; 

- v občinah, ki imajo obsežnejše programe, večkrat niso 
pravočasno zagotovili potrebnih sredstev. 

8. V skladu s pogoji za Izvajanje zakona so bile v vseh 
primerih melioracij na zemljiščih v lastnini ustanovljene me- 
lioracijske skupnosti s ciljem, da se zagotovi skupno In racio- 
nalnejše opravljanje melioracijskih del, vzdrževanje objektov 
in naprav ter skupno opravljanje del na že mellorlranlh ob- 
močjih. 

S tem pa je podana tudi ustrezna podlaga za to, da se bodo 
na teh zemljiščih razvile ustrezne proizvodne skupnosti, kot 
višja stopnja združevanja dela, sredstev In zemlje združenih 
kmetov. 

Tako bomo na teh zemljiščih zagotovili večjo produktivnost 
dela, cenejšo in večjo proizvodnjo. Glede na to, da se izvajajo 
melioracije po tem programu in takšnimi pogoji manj kot eno 
leto, še niso bile povsod doslej oblikovane na mellorlranlh 
zemljiščih takšne proizvodne skupnosti. 

Upoštevaje doseženo stanje in to, da je uveljavljanje proiz- 
vodnega in samoupravnega združevanja na zemljiščih v last- 
nini ena najzahtevnejših nalog nasploh, morajo nosilci izvaja- 
nja programa za izvajanje zakona nameniti tej nalogi osrednjo 
pozornost. 

9. Kmetijske organizacije združenih kmetov In kmetijske 
OZD Imajo sklenjene samoupravne sporazume z OZD prede- 
lave in oskrbe o dobavi hrane Iz novo usposobljenih zemljišč. 
Prav tako Imajo organizacije združenih kmetov sklenjene s 
svojimi člani oziroma združenimi kmeti dolgoročne pogodbe 
o skupni tržni pridelavi. 

S tem je izpolnjena ena od osnov za zagotavljanje organizi- 
rane oskrbe s hrano Iz novo usposobljenih zemljišč na pod- 
lagi v naprej znanih pogojev, kar Je ena od temeljnih zahtev 
zakona. 

IV. NALOGE IN AKTIVNOSTI 
1. Obstoječi sistem Izvajanja agrarnih operacij terja dolgo- 

trajne postopke In aktivnosti ter usklajeno sodelovanje razlli- 
nlh nosilcev Izvedbe teh nalog, To Je te zlaatl značilno za 
zemljišča v lastnini. Zategadelj naj bi Izvršni sveti občin zago- 
tovili bolj usklajeno angažiranje odgovovornlh nosilcev 
Izvedba teh nalog (občinski upravni organi, organizacije zdru- 

ženih kmetov, kmetijske zemljiške skupnosti, TOZD). Takšno 
aktivnost je treba zagotoviti v vseh fazah urejanja zemljišč, 
zlasti pa v pripravah za izvedbo del ter v uresničevanju načrto- 
vane pridelave, in to z doslednim uveljavljanjem družbenih 
ekonomskih odnosov. 

2. Za pospešitev izvajanja sprejetih nalog znotraj posamez- 
nih območij se mora nadaljevati delo odborov za melioracije 
pri območnih vodnih skupnostih, uskladiti in povečati je treba 
aktivnost strokovnih skupin v okviru SOZD-ov, ki morajo 
zagotoviti pravočasno izvedbo svojega dela programa. 

3. Organizacije združenih kmetov, ki so nosilke programa 
usposabljanja zemljišč v lastnini morajo organizirati takšno 
strokovno pospeševalno službo, ki bo sposobna pravočasno 
opraviti vse organizacijske priprave in tudi prevzeti odgovor- 
nost za izpolnitev nalog, ki izhajajo iz programa za izvajanje 
zakona. Posebno skrb morajo posvetiti organiziranju meliora- 
cijskih in proizvodnih skupnosti In organiziranju tržne proiz- 
vodnje na urejenih zemljiščih. Ta mora biti usklajena s proiz- 
vodnim programom, ki je bil podlaga za naložbo v urejanje 
zemljišč. 

4. V večji meri kot doslej se morajo OZD s področja prede- 
lave in preskrbe (potrošnl centri) povezovati s pridelovalnimi 
OZD ter na podlagi sklenjenih samoupravnih sporazumov o 
dobavi hrane (naročena proizvodnja) tudi sovlagati finančna 
sredstva v usposabljanje zemljišč. 

5. Območne vodne skupnosti in Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije morajo pravočasno zagotoviti ureditev osnovnega 
odvodnega omrežja za vsa melioracijska območja, ki so opre- 
deljena v programu urejanja zemljišč v obdobju 1982-1985, in 
sicer tako, da bo omogočeno izvajanje melioracij po pro- 
gramu. 

V ta namen mora predsedstvo Zveze vodnih-skupnosti Slo- 
venije na podlagi SaS o usklajevanju planov območnih vodnih 
skupnosti in Zveze vodnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 
37/82) pravočasno zagotoviti finančna sredstva. 

6. Investitorji so dolžni, da s pospešeno aktivnostjo nadalju- 
jejo urejanje zemljišč, začetih v letu 1982, tako da bodo le-te 
vključili v proizvodnjo spomladi 1983. Pri tem je potrebno 
opozoriti, da morajo investitorji in izvajalci uskladiti plane 
urejanja zemljišč čez vse leto, kar bo omogočilo hitrejšo in 
cenejšo izvedbo. 

7. Zahtevnost in odgovornost za izvajanje sprejetega Pro- 
grama za usposabljanje zemljišč v obdboju 1981-1985 nare- 
kuje tudi boljše organiziranje za to delo same Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije, še zlasti pa Zadružne zveze Slovenije, 
Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Repu- 
bliške geodetske uprave in nekaterih drugih upravnih orga- 
nov republike. 

Vsi navedeni naj v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti 
tekoče spremljajo izvajanje programa, ocenijo stanje in sprej- 
mejo potrebne ukrepe ter aktivnosti. 

V. PLAN UREJANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
1983 

Po planih kmetijskih organizacij združenega dela bomo 
letos meliorirali 7.098 ha zemljiišč, od tega 1.438 ha družbenih 
in 5.660 ha v lastnini. 

Prav tako je treba v skladu s temi plani letos komaslrati 
6.807 ha in odkupiti 813 ha zemljišč. 

Te površine so večje od predvidenih za leto 1983 v pro- 
gramu za Izvajanje zakona, In sicer pri melioracijah za 1.050 
ha, pri komasacijah za 680 ha. Manjši pa je odkup kmetijskih 
zemljišč, In sicer za 687 ha. 

(Podroben program urejanja kmetijskih zemljišč v letu 1983 
je prikazan v prilogi št. 2). 

1. Catotan plin a navadbo otmuMI ura)an|a, InvaatHorJav In »Javila ha |a 
vaabovan v aarnounravnam aporajujmu o tamal|th plana Zvaaa vodnih akupnoatl 
trn ob**|a 19H-1M« (Uradni 11.1 tlU. M. 17/KMM6). 

1, OV» rn obmotna hodna akupnoat 
3. ZK2*8 - Zvau kmatllaMh *arm|l*klh akupnoatl Stovanlja 
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Priloga št. 1 
PROGRAM NALOŽB ZA USPOSOBITEV ZEMLJIŠČ ZA DRUŽBENO ORGANIZIRANO KMETIJSKO PROIZVODNJO V OBDOBJU 
1982-1985 
OBMOČJA PREDVIDENO LETO IZVEDBE SKUPAJ SEKTOR LASTNIŠTVA 

1982 ha 1983 ha 1984 ha 1985 ha 1982-85 ha družbeni v lastnini 

3.094 
2.786 

961 
1.023 

623 
179 
318 

7.495 
6.332 
3.140 
2.152 

627 
413 

1.163 

A. MELIORACIJE 
SR SLOVENIJA 5.424 6.048 4.922 
1. Prioritetna območja 4.445 4.766 4.083 
- Pomurje 1.421 1.393 1.490 
- Pesniška in Polskavska dolina 1.502 1.998 1.349 
- Vipavska dolina 1.258 1.115 1.039 
- Slovensko primorje 264 260 205 
2. Druga območja 979 1.282 839 
B. KOMASACIJE 
SR SLOVENIJA 2.587 6.226 10.298 
1. Prioritetna območja 1.877 4.773 7.687 
- Pomurje 290 1.295 3.440 
- Pesniška in Polskavska dolina 905 1.980 1.856 
- Vipavska dolina 682 1.458 2.031 
- Slovensko primorje - 40 360 
2. Druga območja 710 1.453 2.611 
C. ODKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ: S Programom za izvajanje zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za urejanje 
kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-85 je predvideno, da. bodo kmetijske 
organizacije združenega dela odkupile skupaj 6.000 ha kmetijskih zemljišč predvsem na melioracijskih in komasacijskih območjih. 
x Naveden obseg izvajanja komasacij v letu 1984 je združen z letom 1985 

Priloga it. 2 

PROGRAM NALOŽB V UREJANJE ZEMLJIŠČ 
V LETU 1983 

19.498 
16.080 
5.262 
5.872 
4.035 

908 
3.418 

19.111 
14.337 

5.025 
4.741 
4.171 

400 
4.774 

12.003 
9.748 
2.125 
3.720 
3.408 

495 
2.255 

19.111 
14.337 
5.025 
4.741 
4.171 

400 
4.774 

OBMOČJE 

SR SLOVENIJA 
1. Prioritetna območja 
- Pomurje 
- Pesniška in 
Polskavska dolina 
- Vipavska dolina 
- Slovensko Primorje 
2. Druga območja 

Melioracije komasacije 
v ha v ha 

7.098* 
5.661 
2.387 

1.881 
1.038 

355 
1.437 

odkup 
zemlje 

v ha 
6.807* 
5.153 
1.865 

1.342 
1.703 

143 
1.153 

813 
788 
254 

420 
40 
74 
25 

*od tega: 
- 1.438 ha družbena zemljišča 
- 5.660 zemljišča v lastnini 
* vsa zemljišča v lastnini 

PLAN MELIORACIJ ZA LETO 1983 
Zap. 
št. 

OVS Investitor melioracijsko območje skupaj 
ha 

Družbeni 
sektor 

ha 

Zasebni 
sektor 

ha 

Slovenija 
A. prednostna območja 
B. ostala območja 
A. prednostna območja 
Mura (Pomurje) 

Drava (Pesniška in 
Polskavska dolina) 

ABC Pomurka 
KG Rakičan 

KZ Panonka 

KZ Lendava 
KZ Ljutomer Križevci 
KK Radgona 
KZ Radgona 

AK Lenart 

KZ Lenart 

Zitkovci 
Ginjevec 
Topolovci 
Petišovci 
Cankova ob Kučnici 
Tešanovci ob Lipnici 
Levi breg Ledave 
Pince- Dolina 
Berkovci Bolehnečiči 
Apaško polje 
Plitvice II 
Črešnjevci-Boračeva 

Zamarkova-Voličina 
Drvanja 
Gočova 
Zamarkova-Voličina 
Drvanja 
Gočova 

7.098 
5.661 
1.437 
5.661 
2.387 

100 
100 
150 
106 
150 
350 
693 
150 
200 

78 
60 

250 

1.881 
30 
30 
10 
50 
30 
40 

1.438 
1.438 

1.438 
534 
100 
100 
150 
106 

78 

677 
30 
30 
10 

5.660 
4.223 
1.437 
4.223 
1.853 

150 
350 
693 
150 
200 

60 
250 

1.204 

50 
30 
40 

poročevalec 9 



10 
11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Soča (Vipavska dolina) 

Primorska 
(Slovensko primorje) 

B. Ostala območja 
Drava 

Savinja - Sotla 

AK Maribor 

KZ Zadružnik TZO Rače 
TZO Hoče 
TZO Živinoreja in 
vinogradništvo Pesnica 
KK Slov. Bistrica 
KK Ptuj 

KK Ptuj 

KZ Dravsko polje 

KK Vipava 

Agraria Koper Tok 
Kmetijstvo 
HP Droga 
TOZD Živila 

Tozd kmetijska 
proizvodnja 

KZSIov. Konjice 

Hmezad Žalec 
KK Šmarje 
KZ Celje 

Zg. Senarska 
Dragučeva 
Jarenina 
Ob črpalki 
Požeg-Ješence 
Miklavž-Kanal S.D. 

Jakobska dolina 
Marof 
Območje 8, 9* 
šturmovec 
Slovenja vas, Muretinci, 
Mala vas 
Grlinci 
Ob Krki 
Gradiščak 
Župečja vas 
Območje 8, 9 

Lokovec 
Manče-Podnanos 
Ozeljan 
Log 
Prvačina II 
Bukovica-Vogrsko 
Orehovlje-Bilje 
Slapi 

Zgornja Vanganelska dolina 
Sermin - Valmarin 
Dolina Drnice 
Gorgo 
Ravenska dolina 
Sečoveljska dol i na - 
namakanje hrušk I 

Ob Dravi nji 

Krumperško polje 
Hudinja-Zadobrova 

PLAN ODKUPA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V LETU 1983 

35 
60 
20 
10 
62 
50 

150 
105 
292 
100 

80 
112 
100 
148 
277 
90 

1.038 
200 
297 
70 
45 
60 

115 
116 
135 

355 
59 
50 

112 
50 
42 

42 
1.437 

232 
232 

140 
100 

100 

20 
10 

105 
292 
100 

80 

185 
100 

45 

40 

42 

42 

35 
60 

62 
50 

150 

112 
100 
148 
277 
90 

853 
100 
297 
70 

60 
115 
116 

95 

313 
59 
50 

112 
50 
42 

1.137 
232 
232 

140 

Zap. 
št. 

OVS Investitor območje odkupa skupaj 
ha 

Kmetijski 
kombinat 

ha 

Združeni 
organiz. 

ha 

Slovenija 
Mura 

ABC Pomurka 
KG Rakičan 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

Drava 

Soča 

Primorska 

\<2. Panonka 

KZ Ljutomer 
Križevci 
KZ Radgona 

Slovin Ormož 
KZ SI. Bistrica 

KZ SI. Konjice 
AK Maribor 
AK Lenart 
KKSI. Bistrica 
KZ Zadružnik 
KZ Lenart 

SOZD Vipava 
KK Vipava 

Agraria 
Koper-TOK 
Kmetijstvo HP Droga 
TOZD Kmet. 
Proizvodnja 

Ginjevec 
Petišovci 
Topolovci 
Beltinci-Hrenovica 
Rakičart-Muzge 
Borovje ob Martjanskem 
potoku 
Motvarjevci 
Mezdv-Sebeborci 
Cankova ob Kučnici 
Levi breg Ledave 
Berkovci-Bolehnečiči 
Razkrižje 
Črešnjevci-Boračeva 

Središče-Obrež 
Območje 11-Stari L. 
Vrhloga 
Ob Dravinji 

Manče-Podnanos 
Log 
Šempaško Polje 

Karveljak-Dobrova 
Zg Vanganelska dol. 
Drnica 
Sečoveljska dolina 
Ravenska dolina 
Gorgo 

831 
254 

20 
20 
10 
20 
20 

10 
30 
10 
10 
80 

9 
5 

10 
420 

15 
10 
10 
10 

200 
30 
60 
65 
20 
40 

5 
5 

30 
74 
10 
6 

15 
28 

6 
9 

519 
140 

20 
20 
10 
20 
20 

10 
30 
10 

305 
15 

200 
30 
60 

74 
10 
6 
1 

28 
6 
9 

294 
114 

20 

10 
80 

9 
5 

10 
115 

10 
10 
10 

65 
20 
40 

5 
5 

30 
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16 

24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

Dolenjska 

Dolenjska 

Ljubljanlca-Sava 

Gorenjska 

Primorska 

Soča 

Agraria Brežice 

Era Velenje 

KZ Krka Novo mesto 
Agraria Brežice 
KZ Metlika 

KZLjublj. 
Emona Domžale 
KZ Vrhnika 

Srmoljlca 

Šentiljsko polje 

Ob Kamniščku-Mokro polje 
Sromljlca 
Obrh-Mestnl log 

Ob Konjščlci 
Ob Račl 
Ob Podllpščicl 

Gorenjska KZ- TZO Naklo Tenetiše 

KZ Postojna TOZD Posestvo 
H 
J. KraS TOK Tolmin 

Mali otok-Logl 

Volčansko polje 

25 
25 

130 
300 

90 
100 
110 
285 

50 
160 
67 

150 
150 
50 

50 

50 

285 

PLAN KOMASACIJ ZA LETO 1983 
Zap. 
it. 

8 
S 

10 

11 

12 

13 
14 

16 
18 

17 

18 
19 

20 
Ž1 

22 

ovs 

T 
Slovenija 
A, Prednostna obmofi|a 
S, Ostala območja 
A Prednostna območja 
Mura (Pomurje) 

Drava (PesnISka in Polskavska 
dolina) 

Soča (Vipavska dolina) 

Primorska (Slovensko prlmurje) 

0 Ostala območja 
Drava 

3avln|a - Sotla 

Dolenjska 

Ujubljanlea - Sava 

Gorenjska 

Primorska 

Investitor 
__ _ 

Komasacijsko območje 

ABC Pomurka 
KZ Panonka 

KZ Ljutomer Krlževcl 
KZ Radgona 
KZ Lendava 

KZ Ptuj 

KZ Dravsko polje 

KZ Lenart 

AK Lenart 
KZ SI, Bistrica 

SOZDVIpa 
KK Vipava 

HP Droga 
TOZD Svila 
Agrarla 
Koper - TOZD Kmetijstvo 

Slovin Ormož 
KZ SI, Konjice 

Hmezad - KZ Savinjska dolina 
KK Šmarje 

AK KrSko 
KZ Trebnje . 
KZ Nove mnto 
Agrarla Bražlee 

KZ Oerknlea 
limona Domžale 

Sorgnlska KZ TZO Naklo 

KZ Postojna 
kmotijatve 

Markiiavcl 
Puževcl 
Predanovcl 
Polana 
Lemerje 
Brezovcl 
Berkovcl 
Ščavnlca 
Črešnjevcl 
Plnce-Dollna 

Grllncl 
Gradišfiak 
Ob Krki 
Župečja vas 
Območ|e8, 9 
Gočova 
Zg, Senarska 
Drvanja 
Zamarkova-Voilčlna 
Vlnlčka vas 
Polskava 11 - Stari log 

Brje-Žablje 
Lokavec 
Manče-Podnanos 
Ozeljan 
Prvačlna 
Bukovlca-Vogrsko 
Orehovlje-Bllje 
Slap I 

Drnlca 
Ravenska Dolina 
Zg. Vanganelska dolina 
Karveljak-Dobrova 

TrgovISče 
Dravinjska dolina 

Krumperiko polje 

Jeltanskl potok 
Šentrupert 
Mokro polje 
Sromljlca 

Dant 
Rafia-Radomlja 

Tenetlše 

itrnlea 
Zaredje 

25 
25 

130 
300 

90 
100 
110 

50 
160 

75 
150 
150 
50 

50 

50 

Površina 
ha 

6.807 
5.153 
1.153 
5.153 
1,865 

250 
150 
110 
140 
230 
220 

50 
315 
250 
150 

1.342 
112 
148 
100 
277 
382 
40 
35 
30 
50 
38 

130 
1.703 

710 
200 
297 
70 
60 

115 
116 
135 
243 
112 
42 
59 
30 

1.654 
392 
200 
192 
240 
100 
140 
564 
120 
104 
240 
100 
158 
58 

100 
200 
200 
100 

SO 
60 
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DOGOVOR 

o enotni politiki in ukrepih pri 

pospeševanju proizvodnje hrane v letu 

1983 (ESA-218) 

Na podlagi 5. člena zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 
1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/82) in v zvezi s 4. členom 
zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni 
list SRS, št. 1/79) sklenejo 

Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi 
hrane v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: republiški sklad), 
Ljubljana, 

samoupravni sladi za intervencije v kmetijstvu in porabi 
stvo v občinah (v nadaljnjem besedilu: občinski skladi), 

Živinorejska poslovna skupnost Slovenije, Ljubljana 
Poslovna skupnost za sladkor Slovenije, Ljubljana in 
Poslovna skupnost - Žitna skupnost Slovenije, Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: udeleženci) 

DOGOVOR 
o enotni politiki in ukrepih pri 
pospeševanju proizvodnje hrane v letu 
1983 

1. člen 
Udeleženci tega dogovora se zavežemo, da bomo za uresni- 

čevanje politike in ciljev družbenih planov družbenopolitičnih 
skupnosti za obdobje 1981-1985 in resoluciji o politiki, izvaja- 
nja družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti za leto 
1983 oziroma programa nalog, ukrepov in aktivnosti na po- 
dročju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1983 
z enotno politiko pospeševanja proizvodnje hrane v SR Slove- 
niji spodbujali: 

- povečanje celotne družbenoorganizirane tržne proizvod- 
nje osnovnih kmetijskih proizvodov na podlagi intenzivnej- 
šega koriščenja razpoložljivih kmetijskih zemljišč, to je večjo 
tržno poljedelsko proizvodnjo, katere setvena struktura bo 
usmerjena v uresničitev ciljev družbenega plana SR Slovenije, 
in povečanje tržne živinorejske proizvodnje na domači krmi; 

- trajno povezovanje organizacij združenega dela s po- 
dročja kmetijstva, živilske industrije, trgovine, gostinstva in 
turizma na dohodkovnih osnovah ter podružbljanje celotne 
kmetijske proizvodnje na podlagi združevanja kmetov in pro- 
izvodnega sodelovanja kmetov z organizacijami združenega 
dela: 

-izvedbo dogovorjenih programov na podlagi združevanja 
sredstev med proizvajalci in porabniki hrane, s čemer bi 
zagotavljali večjo in stabilnejšo kmetijsko proizvodnjo in 
boljšo oskrbo trga in usmerjanje dogovorjenih količin hrane 
tistim uporabnikom, ki prispevajo sredstva za pospeševanje 
proizvodnje hrane. 

2. člen 
Udeleženci soglašamo, da bomo na podlagi tega dogovora 

zagotovili enotno politiko pospeševanja proizvodnje hrane in 
da bomo ukrepe na ključnih proizvodnih usmeritvah v kmetij- 
stvu medsebojno uskladili tako, da bo zagotovljen v osnovi 
enak družbenoekonomski položaj proizvajalcev v družbeno 
organizirani kmetijski proizvodnji. 

Na podlagi enotne politike na ključnih usmeritvah in na 
podlagi zagotovljenih sredstev za pospeševanje proizvodnje 
hrane sprejemamo udeleženci enotne programske in mate- 
rialne pogoje za dosego planiranega obsega družbenoorgani- 
zirane kmetijske proizvodnje. 

3. člen 
Udeleženci se dogovorimo, da se bodo sredstva za in- 

tervencije, zbrana na podlagi zakona o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane v 
obdobju 1982-1985 (Uradni list SRS, št. 3/82) in na podlagi 
odlokov občinskih skupščin v skladu z navedenim zakonom 
uporabljala le za namene iz 7. člena in drugega odstavka 8. 
člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
(Uradni list SRS, št. 1/79). 

4. člen 
Udeleženci bomo zagotavljali sredstva za pospeševanje 

proizvodnje hrane iz sredstev republiškega sklada, iz sredstev 
občinskih skladov in iz združenih sredstev poslovnih skupno- 
sti - udeleženk tega dogovora - za skupno dogovorjene 
namene. 

Udeleženci se dogovorimo, da sredstva, ki jih je po tem 
dogovoru dolžan zagotoviti občinski sklad, zagotovi tisti ob- 
činski sklad, za katerega območje se zagotavlja dogovorjene 
količine proizvodov. 

Udeleženci sogl£»šamo, da v primeru, ko sredstva pri posa- 
meznem namenu pospeševanja proizvodnje hrane zagotavlja 
več udeležencev, izplača republiški sklad svoj del sredstev le, 
če so predhodno zagotovljena sredstva drugih udeležencev in 
če so izpolnjeni drugi pogoji po tem dogovoru in po predpisih 
pristojnega organa družbenopolitičnih skupnosti o uvedbi 
posameznega ukrepa pri pospeševanju proizvodnje hrane iz 
5. člena tega dogovora. 

5. člen 
Skladno s 3. členom tega dogovora udeleženci soglašamo, 

da se v letu 1983 uvedejo naslednji ukrepi za pospeševanje 
proizvodnje hrane: 

I. Za pospeševanje živinoreje na domači krmi: 
1. Premiranje povečanja staleža osnovne 

črede krav. 
Premija zriaša 10.000 din v nižinskih in 12.000 din v hribovi- 

tih območjih. 
Sredstva za premije zagotavljajo:  

nižinsko hribovito 
območje po območje po 

glavi-din glavi-din 
republiški sklad 4.500 6.000 
občinski skladi 3.000 3.000 
ŽPS 1-500 2.000 
mlekarne 1 000 1.000 

Premija pripada: 
1. organizacijam združenega dela in hlevskim skupnostim, 

ki so del organizacije združenega dela za vsako dodatno 
vhlevljeno plemensko kravo kombinirane, mlečne ali mesne 
pasme in 

2. združenim kmetom z obstoječim staležem najmanj dveh 
krav za vsako dodatno vhlevljeno plemensko kravo kombini- 
rane ali mesne pasme 

za živali, ki so znanega porekla in znane plemenske vredno- 
sti za pridobivanje mesa in mleka, če se rejec zaveže, da bo 
tako povečan stalež obdržal najmanj 5 let. 

šteje se, da je plemenska krava znanega porekla, če je v 
skladu s predpisi o ukrepih v živinoreji priznan vsaj njen oče; 
kar potrdi pooblaščena organizacija združenega dela. 

O povečanem številu dodatno vhlevljenih krav ob obstoje- 
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čem staležu najmanj dveh krav in obvezi najmanj 5 letne reje 
izda pristojni organ organizacije združenega dela izjavo, 
združeni kmetje oz. hlevske skupnosti, pa sklenejo z organi- 
zacijo združenih kmetov pogodbo. 

Zahtevek za izplačilo premije vlože organizacije združe- 
nega dela, za združene kmete za organizacije združenih kme- 
tov, najkasneje do 30. novembra 1983. 

2. Premlranje pitanja telet 
Premijo za pitanje telet zagotavljajo republiški sklad, ZPS in 
občinski skladi in znaša   

v nižinskih območ. v višinskih območ. 
na glavo na kg na glavo na kg 

mesa mesa 
1 2 3 4 ~Š 
Republiški sklad 800 2,86 2.700 9,64 
ŽPS 200 0,71 300 1,07 
Občinski skladi 4.500 16,07 4.500 16,07 
SKUPAJ: 5.500 19,64 7.500 26,78 
na kg žive teže 11 din 15 din 

Premija se obračuna na kilogram pridobljenega mesa 
(19,64 oziroma 26,78 din). Del premije, ki jo zagotovijo občin- 
ski skladi, zagotovi občinski sklad, na območju katerega je 
bilo meso porabljeno. 

Premija pripada, ob izpolnitvi pogojev, naslednjim upravi- 
čencem: 

a) organizaciji združenega dela, ki pita teleta v lastnih 
pitališčih; 

b) individualnemu rejcu, ki je lastnik živali, če so junci in 
junice spitani v proizvodnem sodelovanju z organizacijo zdru- 
ženih kmetov (v nadaljnjem besedilu: organizator proizvod- 
nje) in če so z njim individualni rejci sklenili pogodbo že ob 
začetku pitanja; premijo za individualne rejce uveljavlja orga- 
nizator proizvodnje; 

c) organizatorji združenega dela, ki je lastnik živali v pita- 
nju, če teleta storitveno pitajo individualni rejci ali pa druge 
organizacije združenega dela v svojih pitališčih na podlagi 
pogodbe med lastnikom živali in rejcem, oziroma z organiza- 
cijo združenega dela, ki storitveno pita živali v svojih pitali- 
ščih. Pogodbe za storitveno pitanje pri individualnih rejcih 
sklepa z lastnikom živali organizator proizvodnje; 

č) organizacijam združenega dela in individualnim rejcem, 
kadar skupno vlagajo v pitanje telet. V tem primeru se premija 
deli v sorazmerju z njihovim vloženim deležem, kar mora biti v 
pogodbi določeno. Pogodba mora biti sklenjena v skladu z 
določbami zakona o združenem delu na dohodkovni osnovi. 

Premija pripada upravičencem, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- da žival ob oddaji ni starejša od 36 mesecev; 
- da se pri juncih pridobi najmanj 275 kg mesa in pri 

junicah najmanj 250 kg mesa; da so spitane živali oddane 
pogodbenemu kupcu po ceni, ki je na dan oddaje živali 
določena kot veljavna proizvajalska prodajna cena; 

- da organizator proizvodnje oziroma organizacija združe- 
nega dela, ki pita teleta, sklene pogodbo o pitanju in dobavi 
spitanih telet z organizacijo združenega dela (klavnico), ki je s 
samoupravnim sporazumom o uskladitvi planov in delitvi dela 
določena kot nosilec razvoja klavno-predelovalne industrije v 
posamezni regiji (pomurska, podravska, koroška, celjska, 
ljubljanska, dolenjska in posavska, gorenjska, primorska re- 
gija ter na kočevskem). 

Organizacija združenega dela, ki je registrirana za izvoz 
živine ali mesa, lahko uveljavi del premije, ki ga zagotavljata 
republiški sklad in ŽPS če poleg pogojev izpolnjujeta še 
naslednje pogoje: 
- da ob prevzemu živali sama izplača del premije, ki ga 

sicer zagotavlja občinski sklad; 
- da ima sklenjeno pogodbo o klanju živine z eno izmed 

klavnic iz 3. alineje prejšnjega odstavka če izvaža meso; 
- da ima s proizvajalci, oziroma organizatorji proizvodnje, 

sklenjen samoupravni sporazum o delitvi deviznega prihodka. 
Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka mora 

zahtevku za izplačilo premije priložiti tudi izjavo pooblašče- 
nega organa upravljanja, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega 
odstavka. 

V primeru, da organizacija združenega dela - izvoznik 
izvaža živo živino, ji ob pogojih tega dogovora pripada del 
premije, ki jo zagotavlja republiški sklad in Živinorejska po- 
slovna skupnost le, če izvaža junce težje od 460 kg in junice 
težje od 380 kg, če pa izvaža meso pridobi pri juncih 260 kg 
pri junicah pa 215 kg mesa. 

Del premije, za katerega zagotavljajo sredstva občinski 
skladi z območja porabe mesa, izplača kupec spitanih telet - 
klavnica ob prevzemu živali in nato uveljavlja del premije pri 
občinskem skladu z območja, kjer je bilo meso dobavljeno. 

Del premije, za katerega zagotavljata sredstva republiški 
sklad in ŽPS uveljavlja orgnaizacija združenega dela, za zdru- 
žene kmete pa organizator proizvodnje, pri republiškem 
skladu enkrat mesečno, najkasnjeje do 15. v mesecu za prete- 
kli mesec. 

Organizator proizvodnje mora izplačati celotno premijo 
združenim kmetom brez odbitkov in sicer istočasno s plači- 
lom za odkupljeno žival. 

3. Premlranje proizvodnje mleka 
Višina premije za proizvodnjo mleka znaša: 

- za združene kmete v hribovitih območjih 1,30 din po litru 
- za združene kmete v nižinskih območjih 0,50 din po litru 
- za družbene obrate, hlevske in pašne skupnosti 

2,20 din po litru 
Sredstva za premije zagotavljajo: 

znesek din delež v % 
republiški sklad 132,760.000 40 
občinski skladi 165,950.000 50 
ŽPS 33,190.000 10 

Premijo uveljavljajo upravičenci v celoti pri republiškem 
skladu. 

Občinski skladi se zavezujemo, da bomo del sredstev svojih 
skladov združevali pri republiškem skladu glede na stopnjo 
posebnega občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev, 
(do višine 165,950.000 dinarjev) in sicer tako, da bomo pri 
stopnji 0,4% posebnega davka iz osebnega dohodka združili 
21,9% kar znaša od priliva iz tega vira. 

Sredstva odvajamo na račun republiškega sklada mesečno 
najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Republiški sklad obračuna v 1983. letu združena in porab- 
ljena sredstva in o tem poroča občinskim skladom. 

Premija za proizvodnjo mleka pripada 
- organizacijam združenega dela, ki pridelujejo mleko, 
- organizatorjem združenih kmetov za združene kmete 

(kooperante) in hlevske skupnosti, s katerimi imajo sklenjene 
pogodbe o proizvodnji in oddaji mleka in za hlevske skupno- 
sti, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o skupni proizvodnji 
in delitvi dohodka, če mleko prodajajo organizacijam združe- 
nega dela, ki predelujejo mleko in z njim oskrbujejo tržišče v 
skladu s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravi- 
cah, obveznostih in odgovornostih v tržni proizvodnji mleka v 
proizvodnem letu 1983 sklenjenem v regiji. 

Premija za proizvodnjo mleka pripada v celoti proizvajal- 
cem. Če gre za skupno proizvodnjo, se premija deli med 
udeleženci skupne proizvodnje, v skladu z deležem v skupni 
proizvodnji in delitvi dohodka. 

Premija se izplačuje samo tisti organizaciji združenega dela 
in organizaciji združenih kmetov (za združene kmete in hlev- 
ske skupnosti), ki vodi matično knjigovodstvo in izvaja selek- 
cijo ter kontrolo proizvodnosti krav, v skladu s predpisi o 
ukrepih v živinoreji in programom sprejetim v Živinorejski 
poslovni skupnosti Slovenije. 

Premija se izplačuje od litra prodanega mleka, če mlekcf 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

- o kakovosti, določene s pravilnikom o kakovosti mleka in 
mlečnih izdelkov, sirila in mlekarskih kultur, sladoleda in 
sladolednega praška, jajc in jajčnih izdelkov (Uradni list SFRJ, 
št., 15/64, 22/64, 36/64, 33/70, 33/78 in 13/78) od 28/2-1983 
dalje pa pogoje, določene s pravilnikom o kakovosti mleka, 
mlečnih izdelkov, sira in čistih kultur (Uradni list SFRJ, št. 
51/82), 

- da kislinsko stanje ne presega 7,5 stopenj računano po 
Soxlet-Henklu (SH), 

- da je čas redukcije metilenskega modrila daljši od dve 
uri, 
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- da je mleko ohlajeno na temperaturo najmanj 12°C. 
Kakovost mleka ugotavlja organizacija združenega dela, ki 

se ukvarja s predelavo mleka in je prevzemnik mleka (mle- 
karna), ter pooblaščena organizacija združenega dela. 

Organizaciji združenega dela oziroma organizaciji združe- 
nih kmetov ne pripada za tekoči mesec premija za tiste koli- 
čine mleka, ki ne ustrezajo predpisani kakovosti. 

II. Za pospeševanje družbenoorganizlrane 
poljedelske proizvodnje: 

1. Regresiranje nakupa semenske pšenice In riti: 
Regres znaša 8 din za kilogram semenske pšenice in rži. 

Sredstva za regres zagotavljata: 
republiški sklad 6 din za kilogram 
žitna skupnost 2 din za kilogram 

Regres za semensko pšenico in rž pripada združenim kme- 
tom, ki so sklenili pogodbo o tržni proizvodnji pšenice ali rži, 
če izpolnjujejo obvezo o oddaji pšenice ali rži letine 1982/83 
najmanj 2000 kg na hektar ter za vsak kilogram regresiranega 
semena še 2 kg za tržno proizvodnjo namenjene pšenice ali 
rži. 

Regres uveljavlja organizacija združenih kmetov, ki je skle- 
nila z združenim kmetom pogodbo o tržni proizvodnji, tako da 
predloži 

- obračun pripadajočega regresa, z izjavo, da so izpol- 
njene obveznosti (oddano 2000 kg pšenice ali rži na ha in 2 kg 
za 1 kg regresiranega semena), 

- kopijo računa o dobavi semenske pšenice ali rži organi- 
zaciji združenih kmetov. 

Regres uveljavljajo za združene kmete organizacije združe- 
nih kmetov pri republiškem skladu najkasneje do 

2. Premlranje proizvodnje pšenice In ril 
Premija za proizvodnjo pšenice in rži znaša 1,00 din za 

kilogram pogodbeno proizvedene in oddane pšenice ali rži. 
Sredstva za premijo v višini 60 mio din zagotavlja republiški 
sklad. 

Premija za proizvodnjo pšenice in rži pripada organizacijam 
združenega dela in združenim kmetom, ki so sklenili pogodbo 
o tržnem pridelovanju pšenice ali rži in izpolnili pogoje po- 
godbene tržne proizvodnje tako, da so oddali v 1983 letu 
najmanj 2000 kg pšenice ali rži po hektarju in sklenili po- 
godbo o pridelovanju letine 1984. 

Sredstva premije uporabljajo upravičenci za nakup mineral- 
nih gnojil ali zaščitnih sredstev. Organizacije združenih kme- 
tov izdajo združenim kmetom, za katere so prejeli premije, 
dobropise s klavzulo, da sredstva lahko uporabijo samo za 
nakup mineralnih gnojil ali zaščitnih sredstev. 

Organizacije združenega dela, za združene kmete pa orga- 
nizacije združenih kmetov uveljavljajo premijo pri republi- 
škem skladu najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu. 

3. Premlranje proizvodnje skladkorne pese 
Premija za proizvodnjo sladkorne pese znaša 0,40 din za 

kilogram pridelane in oddane sladkorne pese. Sredstva za 
premijo zagotavlja republiški sklad. 

Premijo uveljavljajo organizacije združenega dela, za zdru- 
žene kmete pa organizacije združenih kmetov, pri republi- 
škem skladu preko Poslovne skupnosti za skladkor. Polovica 
premije se izplača ob setvi, na podlagi sklenjenih pogodb za 
leto 1983, druga pa po opravljenem obračunu o oddanih 
količinah sladkorne pese. 

Zahtevek za končni obračun pripadajočih sredstev premije 
vloži Poslovna skupnost za sladkor najkasneje do 30. novem- 
bra 1983. 

III. Za sofinanciranje delovanja kmetijske 
pospeševalne službe 

1. Sredstva za financiranje programa pospeševalnih del 
republiškega centra za pospeševanje kmetijstva pri Zadružni 
zvezi Slovenije, ki ga neposredno izvaja ta center, sredstva za 
financiranje strokovnih nalog v zvezi z realizacijo predpisov o 
ukrepih v živinoreji in o semenu in sadikah, ki jih opravlja 
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Kmetijski Inštitut Slovenije in VDO Biotehniška fakulteta v 
Ljubljani, zagotavlja republiški sklad. 

2. Za naloge iz pospeševalnega programa, ki ga izvajajo 
območni kmetijski in kmetijsko veterinarski zavodi, na po- 
dročju pospeševanja glavnih kmetijskih proizvodov (slad- 
korna pes, pšenica, oljnice, krompir, vrtnine) ter naloge s 
področja živinoreje zagotavlja sredstva OZD - koristnikom 
uslug republiški sklad v višini 70% s pogojem, da drugi del 
sredstev zagotovijo ustrezne poslovne skupnosti oziroma 
OZD - koristniki uslug sami. 

3. Za financiranje dodatnih kadrov v pospeševalni službi na 
manj razvitih območjih zagotavlja za dobo dveh let 50% 
potrebnih sredstev republiški sklad, če drugi del potrebnih 
sredstev predhodno zagotovijo občinski skladi oziroma orga- 
nizacije združenega dela - koristniki uslug. 

4. Za izvajanje pospeševalnega programa v organizacijah 
združenih kmetov zagotavljajo tem organizacijam del sred- 
stev občinski skladi. 

Udeleženci soglašamo, da bo delež sredstev, ki jih bodo 
zagotavljali občinski skladi tolikšen, da bo zagotovljeno 
ustrezno število pospeševalcev in izvedba s programom orga- 
nizacije združenih kmetov določenih nalog. 

Sredstva za sofinanciranje delovanja kmetijske pospeše- 
valne službe po tem dogovoru se izplačajo koristnikom, če 
predložijo ovrednoten program pospeševalnih del, ki so ne- 
posredno vezana na izvedbo letnih planskih nalog na po- 
dročju družbeno-organizirane kmetijske tržne proizvodnje. 
Sredstva se med letom izplačujejo v obliki akontacij, dokon- 
čen obračun pa se opravi ob predložitvi poročila o izvedbi 
nalog. 

IV. Za pospeševanje vzreje in ulova morskih 
rib bo sredstva za intervencije v višini 12 mio 
din zagotovil republiški sklad. 
V. Za zagotavljanje sredstev za nadomestilo 
dela obresti, danih iz sredstev hranilno 
kreditnih služb, se udeleženci dogovorimo, da 
bomo zagotovili sredstva za nadomeščanje 
dela obresti za kredite, iz sredstev, ki so dani 
do vključno leta 1981. 
VI. Na področju zagotavljanja sredstev za 
kritje tečajnih razlik pri kreditih Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj bo sredstva za 
intervencije zagotovil republiški sklad. 
VII. Za pospeševanje kmetijske proizvodnje v 
hribovitih območjih 

Aktiviranje in urejanje skupnih pašnikov v hribovitih ob- 
močjih v obliki intervencije za krepitev materialne osnove 
dela. 

Višina intervencije znaša 4.500 din po hektarju urejenega 
pašnika, sredstva prispevajo: 
republiški sklad 1.500 din 
ŽPS 1.500 din 
občinski skladi 1.500 din 

Premija pripada organizacijam združenih kmetov, pri kate- 
rih se za zrejo plemenske živine in proizvodnjo mesa ali mleka 
organizira v hribovitih območjih in planinah pašna, govedo- 
rejska ali ovčarska skupnost. 

Premijo lahko uveljavi upravičenec ob pogoju: 
- da izdela ureditveni načrt s prikazom površin in predvi- 

deno obremenitvijo s pašno živino ter program proizvodnje 
na urejenem pašniku; 

- da izdela program ureditvenih del (agromelioracije, ogra- 
ditve, napajališča itd.); 

- da so člani pašne skupnosti združeni kmetje in, da imajo 
z družbenim sektorjem sklenjene pogodbe o tržni proizvodnji 
mleka, mesa, telet, plemenske živine in drugih proizvodov; 

- da je pašna skupnost organizirana najmanj za dobo 5 let 
(s kopijo sporazuma ali pogodbe o ustanovitvi skupnosti); 

- da so izpolnjeni naslednji minimalni pogoji: 
a) da pašnik obsega najmanj 10 ha, 
b) da bo na hektarju pašnika najmanj 0,8 do 1,5 glave velike 

živali, 
c) da je pašnik ograjen in pregrajen najmanj na štiri čre- 

dinke. 
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d) da ima pašnik v vsaki čredinki urejeno napajališče, 
e) da ima čreda na pašniku zagotovljeno veterinarsko- 

zdravstveni nadzor, 
f) izjavo organizacije združenih kmetov v kateri je skupnost 

o prevzemu obveznosti, da bo organizirala rabo pašnikov na 
zemljišču v družbeni lasti z družbeno organizirano proizvod- 
njo, v primeru, če pašna skupnost, ki tako zemljišče koristi, po 
petih letih preneha. 

Organizacija združenih kmetov, ki namerava uveljavljati 
premijo za ureditev pašnika, mora predložiti program ureditve 
pašnika (s podatki iz prejšnjega odstavka) najkasneje do 31. 
aprila 1983. 

Del premije, ki jo zagotavlja občinski sklad, uveljavlja orga- 
nizacija združenih kmetov pri tem skladu, del premije, ki jo 
zagotavljata republiški sklad in ŽPS, pa uveljavljajo pri repu- 
bliškem skladu najkasneje do 

6. člen 
Udeleženci se dogovorimo, da se v letu 1983 šteje za hribo- 

vita območja tista območja, ki so uvrščena v III. in IV. davčni 
okoliš po predpisih o davkih občanov, pri tem so izvzeta 
ravninska območja, ki so uvrščena v III. davčni okoliš. 

Udeleženci bomo do konca septembra 1983 na podlagi 
metodologije, ki jo bo pripravila Zadružna zveza Slovenije, na 
novo določili hribovita območja, ki bodo podlaga za program 
intervencij v naslednjih letih. 

7. člen 
Udeleženci soglašamo, da natančnejša navodila glede uve- 

ljavljanja interventnih ukrepov po tem dogovoru sprejme izvr- 
šilni odbor republiškega sklada in z njimi seznani občinske 
sklade. 

8. člen 
Udeleženci se dogovorimo, da bomo sredstva za pospeše- 

vanje proizvodnje hrane zagotovili koristnikom le ob izpolnitvi 
pogojev določenih s tem dogovorom in s predpisom pristoj- 
nega organa družbeno politične skupnosti o uvedbi posamez- 
nega ukrepa za pospeševanje proizvodnje hrane iz 5. člena 
tega dogovora. 

9. člen 
Udeleženci se zavezujemo, da bomo na podlagi tega dogo- 

vora in ob upoštevanju zbranih sredstev za pospeševanje 
proizvodnje hrane sprejeli najkasneje do konca marca 1983 

program dela občinskih skladov za leto 1983, v katerega 
bomo v okviru materialnih možnosti in v skladu z družbenim 
planom občine ter resolucije o njegovem izvajanju ter 3. 
členom tega dogovora predvideli tudi druge ukrepe za pospe- 
ševanje proizvodnje hrane. 

10. člen 
Udeleženci se dogovorimo, da predlog dogovora o enotni 

politiki intervencij za prihodnje leto pripravi republiški sklad 
do 1. oktobra v tekočem letu za naslednje leto. 

11. člen 
Udeleženci dogovora soglašamo, da izvajanje tega dogo- 

vora spremlja in usklajuje aktivnosti med udeleženci izvršni 
odbor republiškega sklada. 

Izvršni odbor iz prejšnjega odstavka najmanj enkrat letno 
pregleda programe dela in finančne načrte občinskih skladov. 

12. člen 
Udeleženci se zavezujemo, da bomo sprotno analizirali 

izvajanje dogovorjenih nalog in na podlagi ugotovljenih eko- 
nomskih gibanj v proizvodnji dopolnili letne programe dela, 
če bo to potrebno. 

13. člen 
Če udeleženec tega dogovora ne zagotovi potrebnih sred- 

stev za izpolnitev obveznosti iz tega dogovora ali, če ne 
uskladi svojega programa dela s tem dogovorom ali ne sklene 
tega dogovora, drugi udeleženci ne bomo zagotovili sredstev 
za pospeševanje proizvodnje hrane za območje, s katerega je 
udeleženec. 

14. člen 
Postopek za spremembe in dopolnitve tega dogovora je 

enak kot za njegovo sklenitev. 

15. člen 
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 

stavniki večine udeležencev. 

16. člen 
Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS UDELEŽENCI: 

POROČILO 

o izvajanju ugotovitev, priporočil in 

sklepov Skupščine SR Slovenije za 

izvajanje zakonov s področja kmetijstva 

(ESA-220)  

I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije je na podlagi obravnave poročila o 

izvajanju zakonov s področja kmetijstva (zakon o kmetijskih 
zemljiščih, zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij), zakon o združevanju kme- 
tov, zakon o starostnem zavarovanju kmetov in zakon o pre- 
živninskem varstvu kmetov) marca leta 1982 sprejela »Ugoto- 
vitve, priporočila in sklepe za izvajanje zakonov s področja 
kmetijstva« (Uradni list SRS, št. 9/82). Ta dokument je bil 
sprejet z namenom, da bi zagotovili hitrejše in doslednejše 
uveljavljanje kmetijske politike, ki je opredeljena v zakonih in 
v stališčih in sklepih 11. seje CK ZKS ter v stališčih in sklepih 

predsedstva RK SZDL Slovenije in s tem ustvarili ugodnejše 
razmere za hitrejše povečevanje družbeno-organizirane kme- 
tijske tržne proizvodnje, začrtane z družbenim planom SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, in za hitrejše uveljavljanje 
samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov v kmetijstvu in 
na vasi. 

V tem dokumentu je Skupščina SR Slovenije naložila Izvrš- 
nemu svetu, da prouči pobude za spremembe in dopolnitve 
zakonov s področja kmetijstva in o tem poroča Skupščini SR 
Slovenije. V programu dela Skupščine SR Slovenije za leto 
1983 je bila ta naloga razširjena še na izdelavo poročila o 
uresničevanju ugotovitev, priporočil in sklepov v celoti. Zato 
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zajema to poročilo dva tematsko zaokrožena dela: poročilo o 
uresničevanju sklepov in stališča oziroma predloge glede 
pobud za spremembe in dopolnitve zakonov s področja kme- 
tijstva. 

Ugotovitve, priporočila in sklepi za izvajanje zakonov s 
področja kmetijstva se v enem delu nanašajo na naloge in 
sklepe, katerih uresničevanje je vezano na daljše obdobje 
oziroma predstavlja določen proces, medtem ko je poročilo 
zajelo le leto 1982. Glede na to, da je obdobje enega leta 
prekratko za objektivno in kvalitetno ocenjevanje dolgoročnih 
nalog in usmeritev (proces združevanja dela, sredstev in zem- 
lje, dohodkovno povezovanje OZD ipd., smo se v tem poročilu 
omejili na obravnavo izvajanja tistih nalog, ki jih je za to 
obdobje mogoče ocenjevati. 

Pri sestavi tega poročila so sodelovale strokovne službe 
Zadružne zveze Slovenije, Poslovne skupnosti za razvoj kme- 
tijstva in živilske industrije Slovenije, Zveza kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti Slovenije, Republiške geodetske uprave ter 
nekaterih republiških upravnih organov. Proučili smo pred- 
loge delegatov iz razprave o poročilu o izvajanju zakonov s 
področja kmetijstva ter ugotovitve in pobude iz javne razprave 
o izvajanju kmetijskih zakonov. Poleg tega so bili uporabljeni 
še: poročilo o neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih 
zemljiščih v SR Sloveniji, informacija javnega pravobranilstva 
SR Slovenije o družbeni in pravni problematiki cenitev kmetij- 
skih zemljišč, informacija Republiškega sekretariata za pravo- 
sodje in upravo o izvajanju zakona o kmetijskih zemljiščih 
glede prenosa presežkov zemljišč nad dovoljenimi maksi- 
mumi v družbeno lastnino ter analiza Vrhovnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije o problematiki kmetijskih 
zemljišč v sodni praksi. 

II. IZVAJANJE PRIPOROČIL IN SKLEPOV 
1. Javna razprava o izvajanju zakonov s področja kmetij- 

stva, ki je potekala v januarju 1982 v Socialistični zvezi delov- 
nega ljudstva, v kmetijskih organizacijah združenega dela, 
kmetijskih zemljiških skupnostih in občinskih skupščinah, je 
bila povsod povezaria tudi z drugimi pomembnimi nalogami 
na področju kmetijstva (izvajanje setvenih načrtov, davčna 
politika, izvoz ipd.). Ta razprava je bila večinoma zaključena z 
določitvijo konkretnih ukrepov, nalog in aktivnosti posamez- 
nih nosilcev kot delovnim dogovorom za pospešitev izvajanja 
sprejetega plana kmetijske proizvodnje v obdobju 1981-1982 
ter nalog, ki so s tem povezane, še zlasti pa doslednejše 
uresničevanje zakonov s področja kmetijstva, ki predstavljajo 
dolgoročno podlago in sredstvo hitrejšega uveljavljanja sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na 
vasi. Takšna opredelitev nalog, ki je bila v večini občin izde- 
lana in sprejeta na podlagi analiz in ocen stanja v posameznih 
organizacijah združenega dela oziroma občinah, ob upošte- 
vanju, da je razprava zajela zelo širok krog delavcev v kmetij- 
stvu in kmetov ter drugih nosilcev usmerjanja in izvajanja 
kmetijske politike, je predstavljala pomembno vzpodbudo in 
podlago za organiziran in odgovoren pristop k izvajanju nalog 
v kmetijstvu v letu 1982. 

2. Z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 je predvidena 3,5% rast kmetijske 
proizvodnje. V prvih dveh letih tega srednjeročnega obdobja 
smo dosegli povprečno 2,6%1 letno stopnjo rasti. Močan 
zaostanek v letu 1981, ki je nastal zaradi neugodne letine, je le 
deloma nadoknaden v letu 1982, kljub temu, da je bila v letu 
1982 dosežena stopnja rasti kmetijske proizvodnje nad plani- 
rano. 

V Okviru celotne kmetijske proizvodnje so največji rezultati 
doseženi v poljedelski rastlinski pridelavi. Po nekajletni stag- 
naciji v tej pridelavi je bilo v letu 1981-1982 doseženo po- 
membno povečanje tako skupne pridelave kot tudi tržne, 
zlasti pri pšenici, sladkorni pesi, vrtninah in krmnih rastlinah. 
V letu 1982 pa je največje povečanje doseženo v pridelavi 
pšenice in sladkorne pese. Vzpodbudni so rezultati pri od- 
kupu pšenice iz domače pridelave. Odkupljeno je bilo 46.745 
tori (v letu 1981 le 12.500 ton. Povečana je tudi pridelava in 

tržnost krompirja in vrtnin. Prepočasi pa se povečujeta pride- 
lava krme na travnikih ter raba pašnih površin. 

Dosežki v pridelavi in tržnosti poljščin v letu 1982 so ob 
ugodnih vremenskih razmerah zlasti rezultat večjih naporov 
delavcev in kmetov, povečane odgovornosti in izboljšane 
organiziranosti kmetijskih organizacij združenega dela in or- 
ganizacij združenih kmetov ter drugih odgovornih nosilcev 
izvajanja setvenih planov, doslednejšega uveljavljanja so- 
dobne tehnologije pridelave, večjega dolgoročnega povezo- 
vanja kmetijskih organizacij združenega dela z organizacijami 
združenega dela s področja predelave ter zadovoljive oskrbe 
z reprodukcijskim materialom (mineralna gnojila, sredstva za 
varsto rastlin, gorivo). K izvajanju plana intenzifikacije polje- 
delske rastlinske pridelave in uveljavljanju načrtovane se- 
tvene sestave so pomembno pripomogli tudi ukrepi interven- 
cij v proizvodnji hrane. 

Za živinorejsko proizvodnjo je predvsem v zadnjih dveh 
letih značilna stagnacija. Tržna prireja mleka je v letu 1981 
prvič nazadovala (index 99,15 glede na leto 1980), v letu 1982 
pa se je še zmanjšala (index 99,51 glede na leto 1981). V 
zadnjih letih beležimo zmanjševanje oziroma opuščanje 
mlečne proizvodnje pri manjših proizvajalcih, pri večjih tržno 
usmerjenih pridelovalcih pa je povečanje mlečnosti krav upo- 
časnjeno oziroma se ponekod tudi zmanjšuje zaradi nujnosti 
prehoda na večji delež doma pridelane krme; sorazmerno 
eksteniziviranje proizvodnje zahteva hitrejše povečevanje sta- 
leža krav, kar pa zahteva daljše obdobje in stabilne pogoje 
proizvodnje in predelave mleka in mlečnih proizvodov. Pove- 
čevanje staleža osnovne črede krav je ključnega pomena za 
uresničitev plana pridelave mleka in pridelave mesa. 

Tudi prireja klavnega goveda zaostaja za sprejetim srednje- 
ročnim planom, Po oceni se stalež govejih pitancev ni zmanj- 
šal, zmanjšal pa se je odkup in zakol spitanih živali v klavni- 
cah. 

Prireja prašičjega mesa zaostaja za planom, čeprav je v 
porastu. V primerjavi z letom 1981 se je povečala za 5-6%. Ta 
rast bi bila večja, če ne bi kasnile investicije v družbene 
obrate. Veča se število specializiranih rejcev prašičev na pod- 
lagi združevanja v organizacijah združenih kmetov. 

Proizvodnja perutninarskega mesa in jajc je v zadnjih treh 
letih v stagnaciji, zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev 
za razširjeno reprodukcijo ter težav pri zagotavljanju krme 
doma in iz uvoza. 

Da bi zagotovile stabilnejšo oskrbo z reprodukcijskim mate- 
rialom, zlasti s krmo, so perutninarske organizacije v zadnjih 
dveh letih močno povečale izvoz. 

Konjereja in ovčjereja sta v porastu. Njuno oživljanje poteka 
v skladu s sprejetimi programi. 

Stagnacija v živinorejski proizvodnji, zlasti v proizvodnji 
mleka in govejega mesa je odraz slabe organiziranosti ter 
nezadostne povezanosti v reproverigah, prepočasnega uve- 
ljavljanja sodobne tehnologije pri reji živine in pridelovanju 
osnovne krme ter tudi nestabilnih pogojev gospodarjenja. 
Dohodkovna nepovezanost je potencirala vpliv nesorazmerij v 
cenah, kar je ob pretežno kupoprodajnih odnosih v zadružnih 
organizacijah povzročilo prekupčevanje z živino. V tem pa je 
tudi vzrok za zastoj pri uveljavljanju ustavno opredeljene 
vloge kmeta v zadružnih organizacijah. 

V sadjarstvu smo v letu 19B2 dosegli nadpoprečne pridelke. 
Tržna pridelava sadja je bila v letu 1982 za 5B% večja kot v 
letu 1981, predvsem zaradi velike rodnosti kmečkih nasadov, 
ki pa dajejo precej manj kvalitetnega sadja. Stalne in kako- 
vostne pridelke sadja dajejo le sodobni intenzivni nasadi. 
Pridelava kvalitetnega sadja pa v zadnjih dveh letih sicer rahlo 
narašča (v skladu s planom), zaostaja pa obnova teh nasadov. 

V letu 1982 nismo dosegli bistvenih premikov pri utrjevanju 
planske in dohodkovne povezanosti tako med organizacijami 
združenega dela pridelave in predelave ter trgovine pa tudi ne 
pri krepitvi združenih kmetov v organizacijah združenih kme- 
tov in njihove medsebojne odgovornosti za izpolnjevanje 
plana, 
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Tudi v vinogradništvu je bila v letu 19B2 dosežena nadpov- 
prečna letina. Tržna pridelava se je v primerjavi z letom 1981 
povečala za 15%. Kljub stagnaciji vinogradniških površin se 
pridelek grozdja povečuje predvsem zaradi vključevanja no- 
vih nasadov, ki so bili obnovljeni v prejšnjem srednjeročnem 
obdobju. Obnova vinogradov v letu 1982 in 1983 zaostaja za 
planirano. 

Pridelek hmelja je bil v letu 19B2 prav tako nadpovprečen 
(4.137 ton), Obnova hmeljnih nasadov delno zaostaja, vendar 
se obseg proizvodnje zaradi uvajanja novih donosnejših sort 
in sodobne tehnologije povečuje v planiranem obsegu. 

S sprejemom zakona o zagotavljanju in usmerjanju sred- 
stev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo v začetku leta 1982, je bila ustvarjena 
materialna podlaga za uresničevanje programa urejanja zem- 
ljišč v obdobju 19B2-1985. 

V letu 1982 je bilo pričeto z deli na 6.387 ha melioracij, na 
3.779 ha komasacij. Od tega je bilo končanih 2.935 ha melio- 
racij in 2.127 ha komasacij. Poleg tega je bilo v letu 1982 
dokončanih 2.100 ha melioracij, začetih v letu 1981. Odkuplje- 
nih pa je bilo 1.044 ha kmetijskih zemljišč. Zaostanek pri 
realizaciji programa usposabljanja zemljišč naj bi se nado- 
knadil že v letu 1983. Kmetijske organizacije združenega dela 
načrtujejo pričetek del na 7.098 ha melioracij in 6.807 ha 
komasacij v letu 1983. 

Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno-organizirano 
kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 za leto 1982 je 
predloženo Skupščini SR Slovenije. 

V okviru prizadevanj za povečanje kmetijske proizvodnje, 
boljšo oskrbo in za večji izvoz so organizacije združenega 
dela s področja agroživilstva uspešno nadaljevale z zagotav- 
ljanjem manjkajočih kmetijskih pridelkov na območju drugih 
socialističnih republik in avtonomne pokrajine na podlagi 
sklepanja samoupravnih sporazumov o dolgoročnem sodelo- 
vanju in dohodkovnem povezovanju ter skupnem vlaganju 
sredstev v naročeno proizvodnjo s kmetijskimi organizaci- 
jami. 

Organizacije združenega dela s področja agroživilstva so v 
letu 1982 v celoti uresničile planirani izvoz blaga in storitev v 
višini 6.869 mio din. Za leto 1983 je predvideno povprečno 
20% povečanje izvoza glede na realizacijo v letu 1982. Pove- 
čal naj bi se izvoz predvsem živine in mesa, mesnih izdelkov, 
vina, svežega in predelanega sadja, krompirja in vrtnin, mleč- 
nih izdelkov ter hmelja. Članice VII. enote SISEOT (agroživil- 
stvo) so do konca februarja 1983 dolžne sprejeti za realizacijo 
tega cilja usklajen program izvoza in uvoza, do konca marca 
tega leta pa skupaj z organizacijami združenega dela iz dru- 
gih republik in avtonomnih pokrajin pripraviti skupne pro- 
grame proizvodnje za izvoz. 

3. Uresničevanje načrtov povečevanja kmetijske proizvod- 
nje je odvisno v veliki meri od oskrbe z reprodukcijskim 
materialom, opremo in rezervnimi deli. V letu 1981 in 1982 so 
bili zato storjeni veliki napori za zagotavljanje normalne 
oskrbe kmetijstva z reprodukcijskimi materiali, še zlasti pri 
zagotavljanju potrebnih deviznih sredstev za uvoz. Tako je 
bila v letu 1982 zagotovljena normalna oskrba z mineralnimi 
gnojili, sredstvi za varstvo rastlin in veterinarskimi zdravili, 
oskrba s pogonskim gorivom je bila v glavnem dobra z obča- 
snimi motnjami na nekaterih območjih. 

Kljub povečanemu izvozu organizacij združenega dela s 
področja agroživilstva v letu 1982 ni bilo v stanju samo zago- 
toviti dovolj deviznih sredstev za uvoz vseh prioritetnih repro- 
materialov. Zato se je del deviznih sredstev za mineralna 
gnojila, sredstev za varstvo rastlin in veterinarska zdravila 
zagotovilo v okviru celotnega gospodarstva v SR Sloveniji. Za 
leto 1983 je že sprejet družbeni dogovor vseh republik in 
avtonomnih pokrajin o zagotavljanju in uporabi proizvodov 
oziroma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. Organizacije združenega dela s področja agro- 
živilstva so s tem dogovorom sprejele obveznosti izločanja 
28% deviznega priliva v letu 1983 namensko za oskrbo z 
mineralnimi gnojili in zaščitnimi sredstvi za varstvo rastlin. 

Za zagotovitev dolgoročne oskrbe z mineralnimi gnojili je 
bil v letu 1982 sklenjen samoupravni sporazum med organiza- 
cijami združenega dela kmetijstva in INA Kutina glede združe- 
vanja sredstev in oskrbi z gnojili, na podlagi katerega bo v letu 
1983 zagotovljeno skupaj 164.000 ton mineralnih gnojil. 

4. Po dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 bi morali na področju kmetijstva in 
ribištva vložiti 16,7 mrd dinarjev (cene 1980) oziroma 3,3 mrd 
dinarjev letno. Ta dogovor je v zaključni fazi uskladitve s 
spremenjenimi materialnimi možnostmi razvoja v SR Sloveniji 
do leta 1985. 

V letih 1981 in 1982 smo uresničili 5,2 mrd din2 (cene 1980) 
naložb oziroma 31% od planiranega obsega za to srednje- 
ročno obdobje. To pomeni, da plana naložb v prvih dveh letih 
nismo v celoti uresničili. Vzrok temu je zlasti slaba akumula- 
tivnost organizacij združenega dela zaradi zaostrenih gospo- 
darskih razmer, premajhno združevanje sredstev za sovlaga- 
nja pridelovalcev in organizacij združenega dela s področja 
predelave in oskrbe in s tem ustreznejšega usmerjanja sred- 
stev v proizvodno območje in pomanjkanje sredstev bank. 

Da bi nadoknadili zaostanek iz prvih dveh let, je bilo za 
naložbe v letu 1983 planiranih 7,7 mrd din (cene 1982). To pa 
glede na razpoložljiva sredstva ne bo mogoče v celoti uresni- 
čiti, kljub temu, da so banke v okviru svojih sredstev povečale 
delež sredstev za naložbe v kmetijstvu in ribištvu (na 32,5%). 
Tako ocenjujemo, da bo v letu 1983 mogoče zagotoviti le ccc 
4,1 mrd din za naložbe v kmetijstvu in ribištvu, kar je le dobra 
polovica (53%) od planiranih naložb v letu 1983. Naložbe 
bodo obremenjene tudi z višjimi obrestnimi merami za kre- 
dite. 

Takšno stanje zahteva usmerjanje naložb le v ključne priori- 
tete, to je v urejanje zemljišč, v povečanje obsega primarne 
kmetijske proizvodnje in v odpravljanje ozkih grl za povečeva- 
nje izvoza. Okrepiti je treba tudi združevanje dela s področja 
predelave oziroma oskrbe na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o oskrbi s kmetijskimi proizvodi in tako zagotoviti usmer- 
janje sredstev iz potrošnih v proizvodna območja. 

5. V prizadevanjih za boljšo obdelanost vseh kmetijskih 
zemljišč je bilo v letu 1982, prvič doslej, opravljeno evidentira- 
nje neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zemljišč. To je 
bila ena od prioritetnih nalog kmetijskih zemljiških skupnosti, 
aktivno pa so sodelovale tudi kmetijske organizacije, krajevne 
skupnosti in pristojni občinski upravni organi. 

Ugotovljeno je, da je v sredini leta 1982 bilo 16.569 ha 
neobdelanih ali slabo obdelanih kmetijskih zemljišč v lastnini 
(4251 lastnikov), da je slabo obdelanih tudi 9606 ha družbenih 
zemljišč (od tega 5430 ha pašnikov). Poleg tega je ugotov- 
ljeno 40.494 ha opuščenih pašnikov na večjih strnjenih ob- 
močjih. Ocenjuje se, da je takšnih zemljišč v SR Sloveniji še 
precej več (skupaj cca 100.000 ha). Podatki in ocene nadalje 
kažejo, da v SR Sloveniji neobdelanih kvalitetnih kmetijskih 
zemljišč v večjem obsegu ni in da je temeljni problem v 
premalo intenzivni obdelavi zemljišč. Aktivnost na tem po- 
dročju v letu 1982 je pokazala na nekatere probleme, ki jih je 
potrebno hitreje odpravljati: 

- razlike med posameznimi viri podatkov (kataster, stati- 
stika, občinski organi); 

- krajevne skupnosti, razen nekaterih izrazito kmetijskih, 
niso zainteresirane za sodelovanje pri ugotavljanju in ukrepa- 
nju v zvezi z neobdelanimi in slabo obdelanimi kmetijskimi 
zemljišči; 

- 20% kmetijskih zemljiških skupnosti je izvedlo to aktiv- 
nost premalo dosledno, oziroma ni kazalo ustrezne pripravlje- 
nosti in odgovornosti,; 

- sodelovanje pospeševalnih služb organizacij združenih 
kmetov v večini primerov ni bilo zadovoljivo, tudi zaradi slabe 
usposobljenosti; organizacije združenih kmetov vprašanjem 
rabe zemljišč posvečajo premalo pozornosti. 

Na podlagi ugotovljenih primerov neobdelanih oziroma 
slabo obdelanih kmetijskih zemljišč so kmetijske zemljiške 
skupnosti pristopile k izvajanju ukrepov za vključitev teh 
zemljišč v družbeno organizirano obdelavo. Doslej je bilo 
ukrepano v 32% primerih. Na drugih zemljiščih bodo ukrepi 
izvedeni do začetka spomladanske setve. 
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Glede na ugotovitev, da je precejšen del kmetijskih zemljišč 
premalo intenzivno obdelan in da so prav v boljši obdelavi še 
velike možnosti za povečanje kmetijske proizvodnje, moramo 
zagotoviti bistveno večjo in stalno aktivnost ter odgovornost 
kmetijskih organizacij, kmetijskih zemljiških skupnosti in dru- 
gih nosilcev intenzifikacije rabe kmetijskih zemljišč v občinah 
pri izvajanju ukrepov za zagotovitev boljše obdelave vseh 
kmetijskih zemljišč. V ta namen je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila o neobdelanih in slabo obde- 
lanih kmetijskih zemljiščih za leto 1982 določil tudi konkretne 
ukrepe ter aktivnosti v letu 1983. 

Poročilo o neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zem- 
ljiščih z ukrepi je Izvršni svet že posredoval vsem občinam. 

6. Prizadevanja za hitrejše povečevanje kmetijske proizvod- 
nje, zlasti še poljedelske, so zahtevala tudi večjo aktivnost 
občinskih skupščin in njihovih IS. Ena od njihovih pomemb- 
nih nalog na tem področju je, da v sodelovanju s kmetijskimi 
organizacijami, kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi in organi- 
zacijami združenega dela na področju agroživilstva poskrbijo, 
da bodo plani jesenske in spomladanske setve s podrobno 
opredeljenimi obveznostmi sprejeti pravočasno in zagotov- 
ljena njihova dosledna realizacija. V letu 1982 so bili setveni 
plani v večini občin sprejeti na seji skupščin, ponekod pa 
samo na sejah izvršnih svetov. Ugotavljamo tudi precejšnje 
razlike med občinami v pogledu kvalitete setvenih planov 
(konkretnost planskih obveznosti, zadolžitve nosilcev, ukrepi, 
zagotavljanje materialnih pogojev za izvedbo ipd.) in zavzeto- 
sti za njihovo realizacijo. Manjša pa je aktivnost (vsaj v večjem 
delu občin) pri stalnem in sprotnem spremljanju izvajanja 
setvenih planov. To kaže stanje pri delovanju koordinacijskih 
odborov za kmetijsko proizvodnjo, ki bi naj bili zadolženi prav 
za tekoče spremljanje stanja in oblikovanje ter predlaganje 
potrebnih ukrepov. Ti odbori so v približno polovici občin 
slabo aktivni. Ugotavljamo tudi slabo organiziranost strokov- 
nih služb pri občinskih skupščinah, ki bi naj strokovno sprem- 
ljale stanje na področju kmetijstva. To ugotavljamo na podlagi 
poročil občin, ki jih pošiljajo Republiškemu komiteju za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru spremljanja izvajanja 
setve v republiki. Ugotavljamo namreč, da so velike težave pri 
tekočem spremljanju stanja (netočni podatki, zamujanje po- 
ročil ipd.) 

Aktivnost občin pri izvajanju nalog na področju kmetijstva 
se je v primerjavi s prejšnjimi leti nedvomno močno povečala. 
Ne glede na to pa je potrebno njihovo aktivnost na tem 
področju še okrepiti in izboljšati. 

7. Do sredine leta 1982 je po podatkih Zavoda SR Slovenije 
za družbeno planiranje sprejelo prostorske dele družbenih 
pianov 40 občin. V občinah, ki so posredovale opredelitev 
prvega območja kmetijskih zemljišč (24) so določili v prvo 
območje okoli 50% vseh kmetijskih zemljišč. To kaže na sicer 
določen premik, vendar je zaradi slabe kvalitete že sprejetih 
prostorskih delov družbenih planov in dejstva, da 1/3 občin 
teh sploh še ni sprejelo, stanje zaskrbljujoče. Zategadelj je 
Skupščina SR Slovenije ob koncu leta 1982 sprejela zakon o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembno- 
sti. Z njim naj bi zagotovili čim hitrejši sprejem družbenih 
planov občin vključno s prostorskim delom ter učinkovitejšo 
varstvo najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč pred spreminja- 
njem namembnosti. Sprejem tega zakona je bil nujen, saj se je 
odnos do pozidave kmetijskih zemljišč, zlasti v nekaterih 
občinah celo poslabšal, kljub sprejetemu priporočilu Skup- 
ščine SR Slovenije, da naj občinske skupščine do sprejema 
prostorskih delov svojih družbenih planov zagotovijo restrik- 
tivno zazidavo in gradnjo infrastrukture na kmetijskih zemlji- 
ščih in dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985. To potrjuje tudi povečana aktivnost pre- 
cejšnega števila občin pri sprejemanju zazidalnih načrtov v 
času priprave in sprejemanja zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. 

Uskladitev interesov na zemljiščih v občinah in sprejem 
njihovega družbenega plana vključno s prostorskim delom v 
skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih in dogovorom o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 je v letu 1983 prioritetna naloga občin. 

8. V letu 1982 je bila posebna skrb namenjena večjemu 
vključevanju strokovnih organizacij v izvajanje planskih ciljev 

in nadaljnjemu razvoju samoupravnih družbeno-ekonomskih 
odnosov v kmetijstvu in na vasi. Da bi zagotovili kvalitetnejšo 
in stalno povezavo znanstvenih in strokovnih organizacij 
združenega dela s kmetijskimi organizacijami, so bile obliko- 
vane strokovne skupine za posamezne vrste kmetijske proiz- 
vodnje. Njihova naloga je izdelati celovito tehnologijo za 
posamezne vrste proizvodnje (poljedelstvo, živinoreja, pride- 
lovanje krme, vrtnin itd.) ter tekoče spremljati oziroma usmer- 
jati uporabo te tehnologije v proizvodnji. Tak pristop je v letu 
1982 že dal dobre rezultate, ki se kažejo v povečani tržni 
proizvodnji in večji pridelavi krme. Za hitrejše uveljavljanje 
inovacij v kmetijstvu pa je ozko grlo v slabi strokovni uspo- 
sobljenosti kmetijskih organizacij, še zlasti pa organizacij 
združenih kmetov. V letu 1982 je bilo doseženo določeno 
izboljšanje (na novo se je zaposlilo 52 kmetijskih strokovanj- 
kov- ob pomoči republiških in občinskih sredstev intervencij 
v proizvodnji hrane), vendar stanje še ni zadovoljivo. Obseg in 
zahtevnost nalog se izredno hitro povečujeta. Zato je hitrejša 
strokovna krepitev še naprej eden od temeljnih predpogojev 
za uresničitev planskih ciljev, zlasti kmetijskih organizacij 
združenega dela. 

9. V letu 1982 je Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko 
industrijo in prehrano Slovenije skupaj z Zadružno zvezo 
Slovenije in poslovnimi skupnostmi ter raziskovalno pospeše- 
valnimi organizacijami za področje kmetijstva pripravili po- 
sebne programe proizvodnje za živinorejo in poljedelstvo (po 
posameznih usmeritvah) vključno s predlogi ukrepov in aktiv- 
nosti za njihovo realizacijo. Ti programi so bili podlaga ozi- 
roma usmeritev za občine in organizacije združenega dela pri 
načrtovanju in sprejemanju ukrepov na njihovem območju. 
Bili so tudi podlaga za intervencije v proizvodnji hrane. 

Takšni programi proizvodnje so že izdelani tudi za leto 
1983. Vendar morajo biti sprejeti povsod (temeljne organiza- 
cije združenega dela, kmetijske zadruge, občine), sicer prav 
pri nosilcih izvedbe teh programov ne bo ukrepov in aktivno- 
sti, ki so potrebne za izvedbo postavljenih nalog. 

10. Za pospešitev uveljavljanja dohodkovnih odnosov v 
živinoreji in predelavi, kot enega od temeljnih predpogojev za 
stabilnejšo in dolgoročno usmerjeno živinorejsko proizvod- 
njo ter hitrejšega uveljavljanja samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov delavcev in združenih kmetov v kmetijskih 
in predelovalnih organizacijah združenega dela so v spreje- 
manju samoupravni sporazumi, s katerimi se bodo kmetijske 
organizacije združenega dela in organizacije združenega dela 
s področja predelave in oskrbe na območju regij sporazumele 
o medsebojnih obveznostih in odgovornostih za zagotavljanje 
pogojev za dogovorjen obseg proizvodnje, odkupa in oskrbe 
mleka in mesa ter program intenzifikacije proizvodnje krme. 

11. V okviru izvajanja svoje usmerjevalno-strokovne in nad- 
zorne funkcije glede izvajanja kmetijske politike v občinah in 
kmetijskih organizacijah je Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v letu 1982 opravil poleg rednih še 
posebne aktivnosti, naslednje: 

- posvet predstavnikov izvršnih svetov skupščin občin, za- 
dolženih za kmetijstvo: 

- glede nalog za izvajanje zakona o zagotavljanju in usmer- 
janju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organi- 
zirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1982-1985 in zakona 
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane v obdobju 1982-1985, 

- glede izdelave in izvajanja setvenih planov; 
- skupaj z Zadružno zvezo Slovenije, Zvezo vodnih skup- 

nosti Slovenije, Republiško geodetsko upravo in Zvezo kme- 
tijskih zemljiških skupnosti Slovenije regijske posvete o nalo- 
gah v zvezi z izvajanjem programa usposabljanja kmetijskih 
zemljišč v letih 1982-1985 s posebnim poudarkom na nalogah 
v letu 1982 in pripravah na leto 1983: 

- regijske posvete o oceni in poteku priprav za žetev (sku- 
paj z Zadružno zvezo Slovenije in Splošnim združenjem kme- 
tijstva, živilske industrije in prehrane Slovenije); 

- regijske posvete o pripravah na spravilo pridelkov letine 
1982 in pripravah na jesensko setev: v decembru 1982 so 
potekali regijski razgovori v zvezi z izdelavo programov živi- 
norejske proizvodnje v letu 1983; posebna pozornost je bila 
dana realizaciji plana setve sladkorne pese v letu 1982 in 
pripravah na setev v letu 1983; 
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- regijske posvete o vprašanjih v zvezi s slabo obdelanimi 
in neobdelanimi kmetijskimi zemljišči s predstavniki izvršnih 
svetov skupščin občin, odgovornih za kmetijstvo, s kmetij- 
skimi inšpektorji in s predstavniki kmetijskih zemljiških skup- 
nosti; 

- posvet kmetijskih inšpektorjev in predstavnikov občin- 
skih upravnih organov, pristojnih za kmetijstvo o vprašanjih v 
zvezi z zaščito kmetijskih rastlin. 

12. Na podlagi razpoložljivih podatkov ugotavljamo, da v 
letu 1982 v občinah ni bilo posebne aktivnosti glede analizira- 
nja organiziranosti, kadrovske zasedbe in delovanja kmetij- 
skih zemljiških skupnosti, upravnih in inšpekcijskih služb s 
področja kmetijstva in tržne inšpekcije, zlasti pa ne sprejema- 
nju potrebnih ukrepov za izboljšanje njihovega dela. Pri kme- 
tijski inšpekciji npr. ugotavljamo, da je bilo konec leta 1982 v 
SR Sloveniji 35 občinskih in medobčinskih inšpektorjev (v 
letu 1981 - 37), v dveh občinah pa je v teku postopek za 
nadomestitev dveh izpraznjenih mest. Na območju 21 občin, 
ki imajo skupaj okoli polovico vseh obdelovalnih zemljišč v 
SR Sloveniji, dela 11 kmetijskih inšpektorjev, na preostali 
polovici kmetijskih zemljišč pa dela ostali dve tretjini inšpek- 
torjev. Da bi zagotovili vsaj minimum potrebnega dela, je za 
nepokrito območje potrebno povečati število inšpektorjev 
skupaj najmanj za 10. Glede na obsežnost in odgovornost 
dela (nadzor izvajanja 64 zakonskih in podzakonskih predpi- 
sov) je potrebno zagotoviti ustrezno strokovno usposoblje- 
nost kmetijskih inšpektorjev. Ponekod so namreč prisotne 
tendence zaposlovanja delavcev z nižjo stopnjo izobrazbe od 
predpisane. Na to opozarjamo zaradi zelo pomembne vloge 
kmetijske inšpekcije zlasti pri izvajanju kmetijske zemljiške 
politike v občinah. 

Tudi pri kmetijskih zemljiških skupnostih ni bistvenega 
izboljšanja kadrovske zasedbe. 10 tajnikov kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti še vedno dela s polovičnim delovnim časom. V 
štirih primerih pa tajnik KZS krati opravlja tudi dela kmetij- 
skega referenta. 

To stanje, ki prevladuje tudi na nekaterih drugih področjih, 
terja, da občine čimprej izdelajo zahtevne analize stanja ka- 
drovske zasedbe zemljiških skupnosti, upravnih in inšpekcij- 
skih organov in da na tej podlagi pričnejo izvajati ustrezne 
ukrepe za izboljšanje njihovega dela. 

13. Ob pripravi zakona o davkih občanov je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal, da naj bi se sistem obdav- 
čevanja dohodka iz kmetijstva uredil s posebnim zakonom. 

V pripravi je predlog za izdajo zakona o ugotavljanju in 
obdavčevanju dohodka iz kmetijstva z osnutkom. Predlog za 
izdajo zakona z osnutkom bo temeljil na stališčih, sprejetih ob 
razpravi izhodišč za ugotavljanje dohodka iz kmetijstva v 
odborih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Republi- 
ške konference SZDL ter na pobudah in predlogih iz razprav, 
ki so se glede predlaganih sprememb načina obdavčevanja 
dohodkov iz kmetijstva izoblikovali v postopku sprejemanja 
zakona o davkih občanov. 

Sistem ugotavljanja dohodka iz kmetijstva bo temeljil na 
normiranem - možnem dohodku, ki ga je ob intenzivni obde- 
lavi glede na kvaliteto zemljišč in druge pogoje možno doseči 
na enoto kmetijske površine. Z vgraditvijo setvenih planov v 
sistem ugotavljanja dohodka bo dana možnost upoštevanja 
realnejše strukture in količin njivskih pridelkov, setveni kolo- 
bar pa bo temeljil na upoštevanju naravnih možnosti in druž- 
benih potreb po pridelovanju hrane v SR Sloveniji. To pa 
predstavlja kvaliteten premik pri ugotavljanju dohodka, ki ga 
je na enoto površine možno doseči. Gre torej za izpeljavo 
sistema, ki bo veljal za večino kmečkih gospodarstev. Pri tem 
bodo kot dodatni korekcijski faktorji upoštevani geografski in 
ekonomski pogoji, ki pomembno vplivajo na možnost pridobi- 
vanja dohodka. 

Na tej podlagi so že izdelana merila, ki bodo predhodno 
preizkušena v katastrskem okraju Murska Sobota in Kamnik. 

Sistem ugotavljanja dejanskega dohodka bo veljal za dolo- 
čeno proizvodnjo, ki ni, ali pa je le v manjši meri vezana na 
obdelavo zemljišč. 

Uveljavil naj bi se sistem proporcialne obdavčitve. 
Obdavčeval naj bi se ugotovljeni dohodek, zmanjšan za 

osebni dohodek zavezanca in članov gospodarstva, katerim je 
delo na kmetiji glavna zaposlitev. Sistem davčnih olajšav naj 
bi deloval predvsem v smeri pospeševanja raznih oblik zdru- 
ževanja kmetov ter povečevanja kmetijske in tržne proizvod- 

nje. Vgrajeni pa bodo tudi elementi, ki bodo spodbudili last- 
nike k intenzivni obdelavi kmetijskih zemljišč. 

14. Usmeritve, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 
glede vključitve kmetov v enoten sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, je Izvršni svet upošteval pri izdelavi 
osnutka pokojninskega zakona. 

Na podlagi v ustavi in zakonu o združenem delu opredelje- 
nega družbenoekonomskega položaja kmetov novi zvezni 
zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja določa načelo obveznega zavarovanja združenih 
kmetov ter omogoča vključitev individualnih kmetov v to 
zavarovanje. Izhajajoč iz navedenega in na podlagi sprejetih 
sistemskih rešitev in izhodišč v predlogu za izdajo zakona, je v 
osnutku novega republiškega zakona predvidena vključitev 
vseh kmetov v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje. Predlagan je enoten sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja delavcev in kmetov z obveznim zavarova- 
njem vseh, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic. 

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov 
je zasnovan tako, da je obseg zavarovanja odvisen od ustvar- 
jenega dohodka in plačanih prispevkov skupnosti. Združeni 
kmetje, ki bodo prispevek plačevali najmanj od osnove v višini 
zneska zajamčene pokojnine, naj bi bili zavarovani v obsegu, 
kot delavci v združenem delu. Individualni in tisti združeni 
kmetje, ki bodo plačevali prispevke nižje od osnove zneska 
zajamčene pokojnine, pa bodo zavarovani le za primer staro- 
sti, popolne nezmožnosti za delo in smrti. Ti zavarovanci tudi 
ne bodo imeli pravic iz invalidskega zavarovanja na podlagi 
preostale delovne zmožnosti, pravice do varstvenega do- 
datka, nadomestilo za telesno okvaro in zajamčene borčevske 
pokojnine. 

Poleg omenjenih vzpodbud za pospeševanje združevanja 
dela, sredstev in zemlje in s tem večjega ter ekonomičnejšega 
pridelovanja hrane je za doseganje teh ciljev predvideno tudi 
pokrivanje dela obveznosti za plačilo prispevkov s strani or- 
ganizacij združenega dela, s katerimi kmetje proizvodno so- 
delujejo. Višina solidarnostnega zagotavljanja sredstev pa naj 
bi bila odvisna od višine ustvarjenega dohodka in bi rasla v 
skladu z rastjo tega dohodka. 

III. PREDLOGI ZA SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE ZAKONOV S PODROČJA 
KMETIJSTVA 

Skupščina SR Slovenije je s sklepom zadolžila Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, da do septembra 1982 zavzame 
stališče do pobud za spremembe in dopolnitve zakonov s 
področja kmetijstva in ji o tem poroča. 

Ker so bile pobude za spremembe in dopolnitve zakonov s 
področja kmetijstva zelo številne (nekatere so med seboj celo 
nasprotujoče), se v tem poročilu Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije opredeljuje le do najbistvenejših pobud in to po 
vsebinskih sklopih. Pri tem je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije upošteval, da moramo s spremembami in dopolnitvami 
sistemskih rešitev omogočiti in spodbuditi hitrejši razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na 
vasi, smotrno in učinkovito rabo vseh proizvodnih zmogljivo- 
sti na področju kmetijstva in s tem večjo kmetijsko proizvod- 
njo ter na tej podlagi povečati ekonomsko in socialno varnost 
kmetijskih proizvajalcev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je s temi predlogi opre- 
delil možne sistemske rešitve in želi, da se o njih vodi široka 
razprava v Skupščini SR Slovenije in v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih s področja kmetijstva. 

1. STATUS KMETA 
Pogoji za pridobitev statusa kmeta so določeni v 4. členu 

zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79 in 
11/81). Namen te določbe je, da imajo kmetijska zemljišča v 
lasti tisti obdelovalci, ki jih sami obdelujejo, ki so zato 
ustrezno usposobljeni in ki jim zemljišča pomenijo sredstvo 
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za pridobivanje dohodka na podlagi dela. Obdelovalci, ki 
imajo status kmeta, imajo iz tega naslova določene prednosti, 
ki so zlasti pravica do večjega obsega kmetijskih zemljišč; 
samo ti obdelovalci so lahko lastniki kmetijskih zemljišč na 1. 
območju kmetijskih zemljišč (1. alinea drugega odstavka 10. 
člena zakona o kmetijskih zemljiščih); ob razlastitvi jim poleg 
odškodnine pripada tudi nadomestilo za zmanjšano možnost 
pridobivanja dohodka na preostalem zemljišču; pripada jim 
posebna odškodnina zaradi onesnaženja kmetijskih zemljišč; 
imajo prednostno pravico do nakupa in zakupa kmetijskih 
zemljišč; so pobudniki agrarnih operacij in o njih odločajo. 

Kljub temu, da se z zakonom določeni pogoji za pridobitev 
statusa kmeta ugotavljajo v upravnem postopku in da mora 
dati o tem mnenje kmetijska zemljiška skupnost, je bilo z 
analizo v letu 1981 ugotovljeno, da je bil v obdobju od leta 
1973 do 1981 status kmeta priznan z odločbo v 20.069 prime- 
rih. Pri tem pa je treba posebej opozoriti, da so to le tisti 
primeri, kjer obdelovalcem kmetijska dejavnost ne pomeni 
edine dejavnosti in je nastal dvom o tem ali se jih lahko šteje 
za kmete. Tudi po letu 1981 se število zahtev za dodelitev 
statusa kmeta ne zmanjšuje. Pričakovati je celo, da se bo 
število še povečalo glede na to, da vrednost zemljiščem nara- 
šča. 

Takšno število izdanih odločb o priznanju statusa kmeta 
tudi kaže, da se v veliko primerih izpolnjevanje pogojev za 
pridobitev statusa kmeta sploh ni ali pa se je le delno ugotav- 
ljalo in da so zakonski pogoji za pridobitev statusa kmeta 
premalo zahtevni. To velja zlasti za višino dohodka, ki ga 
mora občan pridobiti od obdelave kmetijskih zemljišč in z njo 
povezanimi dejavnostmi. 

Posledice takšnega stanja so lahko dolgoročne. Priznanje 
statusa kmeta občanom, ki nimajo interesa, ali ki se niso 
sposobni in pripravljeni vključiti v intenzivno pridelovanje, 
ima namreč za posledico zlasti ohranjanje ekstenzivne rabe 
kmetijskih zemljišč, oviranje hitrejšega procesa prestrukturi- 
ranja lastninske in parcelne strukture, povečevanje drobljenja 
zemljišč in njihovo prehajanje v »nekmečke« roke. 

Glede na to, da so vzroki za nedosledno uveljavljanje na- 
mena statusa kmeta poleg slabega izvajanja sedanjih rešitev 
tudi v premajhni zahtevnosti (neustreznosti zlasti nekaterih 
pogojev), predlagamo, da se pogoji za pridobitev statusa 
kmeta v zakonu o kmetijskih zemljiščih dopolnijo. 

Predlagamo, da se ti pogoji v 4. členu zakona o kmetijskih 
zemljiščih dopolnijo oziroma zaostrijo v pogledu kvalitete 
obdelanosti kmetijskega zemljišča in višine dohodka iz kme- 
tijske dejavnosti. 

a) Po veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih ustrezna 
obdelanost kmetijskih zemljišč ni pogoj za pridobitev statusa 
kmeta. Zato predlagamo, da se v spremembah in dopolnitvah 
zakona kot pogoj za pridobitev statusa kmeta določi tudi 
ustrezna obdelanost kmetijskih zemljišč. 

Kot merilo za ustrezno obdelanost kmetijskega zemljišča se 
bi uporabljala merila, ki so podlaga za ugotavljanje, kdaj 
obdelovalec ravna kot dober gospodar. Določena so v navo- 
dilu (Uradni list SRS, št. 22/81). Ustrezno obdelanost bo 
morala v vsakem primeru ugotoviti kmetijska zemljiška skup- 
nost v občini, ki že doslej mora podati svoje mnenje glede 
izpolnjevanja pogojev občana za pridobitev statusa kmeta. 

V primerih, ko bi se občan šele pričel ukvarjati s kmetijsko 
dejavnostjo in mu je pridobitev statusa kmeta za to potrebna, 
pogoja obdelanosti seveda ne bo mogoče preveriti. Ta se bo 
preverjal šele po določenem obdobju, npr. enem letu. 

b) Kot merilo za presojo glavne oziroma dopolnilne dejav- 
nosti se po sedaj veljavnih določbah šteje dejavnost, ki daje 
tako vrednost proizvodnje in storitev, dosežene z osebnim 
delom v kmetijstvu, ki dosega najmanj tretjino povprečnega 
osebnega dohodka v občini, ali pa tolikšna vlaganja v kmetij- 
stvu, ki bodo omogočila doseganje take vrednosti proizvod- 
nje in storitev v kmetijstvu. Ta kriterij velja za zemljišča, ki so z 
družbenim planom občine trajno namenjene za kmetijsko 
proizvodnjo (prvo območje). 

Tako določena višina dohodka je premalo zahteven kriterij. 
Predlagamo, da se kot osnova za določitev glavne oziroma 

dopolnilne dejavnosti določi osebni dohodek, dosežen s kme- 
tijsko dejavnostjo. Zato bo potrebno na podlagi skupne proiz- 
vodnje in posebnih normativov (ti so že izdelani) izračunati 
pripadajoči osebni dohodek. Višina tega osebnega dohodka 
pa je stvar ocene oziroma večje ali manjše zaostritve pogojev 
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za pridobitev statusa kmta (na primer: 1/3 povprečnega oseb- 
nega dohodka delavcev v občini). 

c) Pri opredeljevanju statusa kmeta se pojavljajo tudi vpra- 
šanja upoštevanja dohodka iz gozdarstva. Interes občanov za 
zadržanje ali pridobitev lastništva na gozdu je namreč zelo 
velik. 

Glede na to, da je gozd v hribovitih območjih pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju eksistence kmeta, poseljenosti teh 
območij, normalnega izkoriščanja in varstva gozdov, predla- 
gamo, da se pri ugotavljanju osebnega dohodka kmeta upo- 
števa dohodek iz gozdarstva le, če: 

- lastnik sam z osebnim delom opravlja gozdarsko dejav- 
nost in 

- da je ta povezana s kmetijsko dejavnostjo. 
S temi pogoji bi omogočili, da bo v upravičenih primerih, to 

je, kadar gre za neločljivo povezanost kmetijstva in gozdar- 
stva z vidika možnosti zaposlitve (sezonske) kmetov tudi 
preko priznanja statusa kmeta, ohranitev in razvoj kmečkih 
gospodarstev, ustrezno zaposlitev kmetov, pa tudi možnost 
boljšega gospodarjenja z družbenimi gozdovi zlasti na hribo- 
vitih območjih. Hkrati pa bi preprečili možnost špekulacij 
zaradi lastniškega interesa. 

č) Glede na predlagane dopolnitve oziroma zaostritve po- 
gojev za pridobitev statusa kmeta, predlagamo črtanje zad- 
njega stavka v sedmem odstavku 4. člena zakona o kmetijskih 
zemljiščih, kar pomeni, da obseg zemljišč, ki jih ima v lasti 
občan, ne t1 i bil več pogoj za pridobitev statusa kmeta. 

d) Zaradi predlaganih dopolnitev in zaostritev pogojev za 
pridobitev statusa kmeta predlagamo, da se v določenem 
roku (na primer 1 letu) preveri ali občani, ki so pridobili status 
kmeta na podlagi določbe, izpolnjujejo vse-tudi nove pogoje 
za pridobitev tega statusa. 

S predlaganimi rešitvami je treba spremeniti in dopolniti 4. 
člen zakona o kmetijskih zemljiščih. 

2. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 
ZAGOTOVITEV NJIHOVE OBDELAVE 

Varstvo kmetijskih zemljišč je urejeno v posebnih poglavjih 
zakona o kmetijskih zemljiščih (10. do 20. člen in 21. do 
35.člen) in v zakonu o varstvu kmetijskih zemljišč pred spre- 
minjanjem namembnosti (Uradni list SRS, št. 44/82), ki ga je 
Skupščina SR Slovenije sprejela 15. decembra 1982. V skladu 
z določbami teh dveh zakonov bi ob doslednem izvajanju 
sistema družbenega planiranja morali zagotoviti, da se z druž- 
benim planom trajno namenijo za kmetijsko proizvodnjo vsa 
za to primerna kmetijska zemljišča. 

Da bi zagotovili smotrno rabo kmetijskih zemljišč, to je, da 
bi bila na zemljiščih takšna vrsta proizvodnje, za katero so 
zemljišča najbolj primerna glede na svoje prirodne danosti, je 
zakon o kmetijskih zemljiščih določil, da je potrebno v občini 
izdelati agrokarto. 

Agrokarta bo tudi strokovna podlaga za izdelavo dolgoroč- 
nih družbenih planov, s tem pa tudi podlaga za usklajevanje 
interesov pri določanju rabe zemljišč in prostora v celoti v 
postopku družbenega planiranja. Na podlagi agrokarte naj bi 
se izvedla rajonizacija kmetijske proizvodnje občini in SR 
Sloveniji. Agrokarta bo tudi podlaga za izvajanje ukrepov za 
primerno obdelavo kmetijskih zemljišč. 

Za poenotenje izdelave agrokart bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije z odlokom določil vsebino in način izdelave 
agrokart. Ta odlok bo sprejet do 30. aprila 1983. 

Dejstvo, da agrokart (razen v eni občini) še ni, pa ne po- 
meni, da ni mogoče izvajati ukrepov v zvezi z neobdelanimi 
oziroma siabo obdelanimi kmetijskimi zemljišči. 

Ukrepi, ki jih zakon o kmetijskih zemljiščih določa za pri- 
mer, ko kmetijska zemljišča niso primerno obdelana (18. in 
33. člen zakona o kmetijskih zemljiščih), so se v občinah zlasti 
v zadnjem letu pričeli izvajati. 

Najbolj pogosti razlogi za neobdelana oziroma slabo obde- 
lana kmetijska zemljišča so predvsem ostarelost in delovna 
nezmožnost lastnikov, socialni problemi, neurejeno lastništvo 
in strme lege zemljišč. Med zelo pomembnimi razlogi je tudi 
škoda, ki jo povzroča divjad. 

Pomemben razlog za majhno število primerov oddaje neob- 
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delanih oziroma slabo obdelanih kmetijskih zemljišč v zača- 
sno upravljanje kmetijskih zemljiških skupnosti, pa je, da le-te 
težko najdejo obdelovalca začasno odvzetih zemljišč. Lastnik 
lahko namreč ta zemljišča vsak čas zahteva nazaj, če verjetno 
izkaže, da jih bo sam obdeloval kot dober gospodar. Prav tako 
pa institut začasnega upravljanja (5+5 let) zlasti v primerih 
ostarelosti in delovne nezmožnosti lastnikov, ko ti nimajo 
prevzemnika, ničesar ne razrešuje, v drugih primerih pa je čas 
trajanja tega začasnega upravljanja predolg. 

Da bi zagotovili obdelavo neobdelanih oziroma slabo obde- 
lanih kmetijskih zemljišč, predlagamo, da se: 

- bolj kot doslej uveljavijo možnosti, da se kmetijska zem- 
ljišča ostarelih lastnikov na podlagi zakona o preživninskem 
varstvu kmetov prenesejo v družbeno lastnino in se na ta 
način zagotovi njihova obdelava; 
- da se skrajša čas trajanja začasnega upravljanja na 5 let; 
- da se lastniku omeji oziroma celo odvzame možnost, da 

lahko vsak čas zahteva zemljišče nazaj; 
- z ukrepi davčne politike stimulira boljša obdelava kmetij- 

skih zemljišč; 
- sodišča pospešijo postopke v zvezi z lastništvom kmetij- 

skih zemljišč; 
- lovskogospodarski načrti lovskih organizacij bolj uskla- 

dijo z razvojnimi načrti kmetijstva in gozdarstva; 
- zagotovi večja aktivnost odgovornih' nosilcev kmetijske 

zemljiške politike in kmetijske proizvodnje v občinah. 
Zato je treba ustrezno spremeniti in dopolniti 18., 19., 20. in 

33. člen zakona o kmetijskih zemljiščih. 

3. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI 
Prenos lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih s prav- 

nimi posli med živimi in prenos kmetijskih zemljišč iz ene 
družbene pravne osebe na drugo ureja zakon o kmetijskih 
zemljiščih (21. do 35. člen). Zakon določa lastninske omejitve 
v prometu z zemljišči (predkupna pravica, predpisani posto- 
pek prodaje, omejeni krog obdarjencev - nekmetov, če je 
daritelj kmet), ki naj bi preprečile prehod zemljišč v lastnino 
nekmetov in v določeni meri pripomogle k zmanjšanju drobi- 
tve kmetijskih zemljišč. Zakon pa ne ureja posebej prodaje 
zemljišč iz sestava zaščitenih kmetij in daritev teh zemljišč, če 
sta obe stranki kmeta. 

Ugotavlja se, da sedanje zakonske rešitve niso dosegle 
želenega namena. Določbe o postopku prodaje in predkupni 
pravici se delno izigravajo, ko kmet oziroma nekmet, da se 
izogne predkupnim upravičencem, sklene fiktivno darilno po- 
godbo s kmetom oziroma nekmetom, ki ni mejaš. Posredno 
se te določbe izigravajo tudi skozi ceno v prodajo danega 
zemljišča, ki jo prodajalec določi sam, in je v veliko primerih 
tako visoka, da je kmetje in kmetijske organizacije ter kmetij- 
ska zemljiška skupnost ne morejo plačati. V zakonu je za take 
primere sicer predvidena možnost preverjanja te cene v po- 
stopku pred občinskim upravnim organom, pristojnim za pre- 
moženjsko-pravne zadeve, vendar prednostni upravičenci 
praviloma tega postopka ne začno. 

Poseben problem sta tudi prodaja in daritev kmetijskih 
zemljišč iz sestave zaščitenih kmetij, ki zaradi zmanjšanja 
obsega kmetijskih zemljišč lahko ta status tudi izgubijo. 

Za izboljšanje stanja pri prometu z zemljišči predlagamo, da 
se; 

- čimprej sprejmejo družbeni plani občin vključno s pro- 
storskimi deli, z opredelitvijo zemljišč, ki so trajno namenjena 
za kmetijsko proizvodnjo. To je glede na sedanjo ureditev 
prometa z zemljišči temeljni predpogoj za njihovo izvajanje in 
tudi za ocenjevanje ustreznosti sedanjih rešitev; 

- prepreči drobitev zemljišč preko darilnih pogodb z zože- 
njem sedanjega kroga obdarjencev. Da bodo daritve čim bolj 
usmerjene, naj bi kmetijska zemljiška skupnost dala soglasje. 
Zato bo potrebno določiti ustrezne pogoje, ki jih bo potrebno 
ob daritvah upoštevati. Ti pogoji bi lahko bili; vpliv na zaokro- 
ženost zemljišča, kvaliteta zemljišča ipd.; 

- na zemljiščih, ki so trajno namenjena za kmetijsko proiz- 
vodnjo, še bolj prepreči drobitev kmetijskih zemljišč v prime- 
rih daritev med kmeti. Daritev bo možna le pod pogojem, da 
pomeni zaokroževanje zemljišč, na katerih je družbeno orga- 
nizirana proizvodnja; 

- prepreči povečanje števila lastnikov zemljišč oziroma da 
se to število zmanjšuje. V primerih prodaje zemljišč ki so 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, se omeji krog 
predkupnih upravičencev na kmetijske organizacije združe- 
nega dela, kmetijske zemljiške skupnosti in kmete, ki jim je 
kmetijstvo edina dejavnost (čisti kmet); 

- odpravijo slabosti pri določanju prometne oziroma tržne 
vrednosti, ki izhajajo iz premalo natančne opredelitve v za- 
konu'o kmetijskih zemljiščih in ki je zaradi številnih vzrokov v 
praksi težko ugotovljiva. (Določanje tržne vrednosti je prepu- 
ščeno sodnim cenilcem, da jo sami oblikujejo. Cenitve so 
pogosto strokovno nezanesljive, neobjektivne in oblikovane 
po različnih metodah.) Izdelati je treba enotno strokovno 
metodologijo za izračunavanje vrednosti kmetijskih zemljišč, 
ki ne bo temeljila na prometni oziroma tržni vrednosti. Služila 
bi za določanje vrednosti zemljišč, ki so v prometu. S tem bi 
zagotovili realnejše določanje vrednosti zemljišč, preprečitev 
številnih špekulacij in večjo učinkovitost sistema pravice do 
prednostnega nakupa. 

S predlaganimi rešitvami je treba spremeniti in dopolniti 
24., 25., 26. in 35. člen zakona o kmetijskih zemljiščih in 
ustrezno preoblikovati druge člene, ki se na te rešitve nana- 
šajo. 

4. IZVAJANJE KOMASACIJ 
Komasacije kmetijskih zemljišč ureja zakon o kmetijskih 

zemljiščih (78. do 96. člen). 
Komasacije zemljišč so eden temeljnih ukrepov za zmanjše- 

vanje razdrobljenosti zemljišč. V SR Sloveniji so se uveljavile 
zlasti v zadnjih letih. Interes kmetov je sedaj večji od material- 
nih možnosti in izvajalskih zmogljivosti. Še vedno pa pri 
izvajanju komasacij nastopajo ovire, ki njihovo izvajanje otež- 
kočajo oziroma podaljšujejo: 

- še vedno je prisotna bojazen pred podružbljanjem zem- 
ljišč, 

- majhna zainteresiranost (ali celo nasprotovanja) ostare- 
lih kmetov in lastnikov zemljišč, ki jim dohodek iz kmetijstva 
ni pomemben za eksistenco (zlasti nekmetje). 

- pomanjkanje stvarnih proizvodnih programov na takšnih 
zemljiščih in težave pri uveljavljanju skupne proizvodnje, 

- še vedno premajhna širša in usklajena aktivnost v obči- 
nah med vsemi odgovornimi nosilci teh nalog 
- zahtevni in dolgotrajni administrativni postopki, 
- premajhna vključenost komasacijskih udeležencev pri 

določanju vrednosti zemljišč (sedanje metode vrednotenja 
zemljišč so preveč ozko strokovne: v tem pa je tudi veliko 
vzrokov za poznejše spore pri razdelitvi zemljišč). 

Glede na to ter upoštevajoč sedanjo ureditev postopkov za 
izvajanje komasacij, predlagamo, da se: 

- komasacijski postopek uvede z odlokom in ne z odločbo 
kot doslej. S tem bi izključili možnost upravnega spora, kar bi 
v mnogih primerih lahko precej prispevalo k pospešitvi 
izvedbe komasacij; 
- uvede obvezni prevzem zemljišč v začasno posest do 

pravnomočnosti odločbe o ponovni razdelitvi kmetijskih zem- 
ljišč iz komasacijskega sklada. Po sedanji ureditvi komasacij- 
ski udeleženci prevzemajo zemljišča iz komasacijskega 
sklada v dejansko posest in last oziroma v uporabo po prav- 
nomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišča. Glede na to, 
da je prav v tej fazi izvedbe komasacij največ pritožb na 
izdane odločbe, je pogosto problem zagotovitve obdelave 
takih zemljišč do razrešitve vseh pritožb oziroma pravnomoč- 
nosti odločbe. Za take primere je v zakonu dana možnost, da 
po sporazumu med večino komasacijskih udeležencev lahko 
prevzamejo v začasno uporabo zemljišča, stavbe in druge 
objekte iz komasacijskega sklada, še preden je odločba prav- 
nomočna. Vendar je v primeru pritožb oziroma sporov prak- 
tično nemogoče na ta način zagotoviti nemoteno obdelavo 
kljub temu, da bi večina bila za takšno rešitev. Posamezniki, ki 
se z načrtovano razdelitvijo ne strinjajo, ponavadi vztrajajo na 
svojem prejšnjem zemljišču (dokler ni dokončne odločitve), 
kar pa pomeni, da v takih primerih sporazumna rešitev prak- 
tično ni mogoča; 

- določijo enotne metode vrednotenja zemljišč in zagotovi 
ustrezno sodelovanje kmetov in agronomov pri izvajanju vre- 
dnotenja. Sedanje ozko strokovne metode, ki povsem izklju- 
čujejo kvaliteto zemljišča, ki se kaže v sedanji rabi zemljišča. 

poročevalec 21 



so eden od večjih vzrokov za številne pritožbe na ponovno 
razdelitev zemljišč iz komasacijskega sklada; 

- trajanje razgrnitve elaboratov določi glede na obseg dela 
oziroma glede na število komasacijskih udeležencev in sicer 
od 15 do 30 dni; 

- prepove drobitev komasiranih zemljišč v primerih že izve- 
denih komasacij. Sedanja določba v zakonu, da se zemljišča, 
ki so bila komasirana, lahko delijo le, če se z delitvijo ne 
poslabša stanje, ki je bilo doseženo s komasacijo, je premalo 
določna v tem, kdaj se oziroma kdaj se to stanje ne poslabša. 
Zato je treba prepovedati delitev parcel in preprečiti poveče- 
vanje števila lastnikov zemljišč na komasiranem območju; 

- predvidi možnost, da se na podlagi sporazuma komasa- 
cijskih udeležencev ali njihovega dela ne izvede ponovna 
fizična delitev zemljišč, temveč zemljišča ostanejo v komple- 
ksu, na katerem ima vsak lastnik idealni delež glede na nje- 
govo zemljišče, ki je biio vloženo v komasacijski sklad. 

Tudi v teh primerih bi se uporabljale določbe zakona o 
združevanju zemljišč in drugih posegih v urejanje in rabo 
kmetijskih zemljišč (116. in naslednji členi zakona o kmetij- 
skih zemljiščih), ki urejajo medsebojne odnose lastnikov zem- 
ljišč v primerih združevanja zemljišč za skupno proizvodnjo. 

S predlaganimi rešitvami je treba spremeniti in dopolniti 
določbe v poglavju o komasacijah kmetijskih zemljišč v za- 
konu o kmetijskih zemljiščih. 

5. PREHOD PRESEŽKA KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ IN GOZDA NAD ZEMLJIŠKIM 
MAKSIMUMOM V DRUŽBENO LASTNINO 

Z zakonom o kmetijskih zemljiščih iz leta 1973 je bil dolo- 
čen maksimum kmetijskih zemljišč in gozda za nekmete. 
Nekmet ima lahko v lasti v ravninskih predelih ngjveč 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. 

Lastniki zemljišč, ki se ne štejejo za kmete in prekoračujejo 
zemljiški maksimum, bi morali prilagoditi obseg zemljišč do- 
ločbam zakona v roku petih let od njegove uveljavitve. To 
pomeni, da je rok potekel 24. avgusta 1978. Po preteku tega 
roka so bili dolžni na zahtevo kmetijske zemljiške skupnosti 
ali kmetijske organizacije vsak čas prodati po svoji izbiri višek 
kmetijskega zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zem- 
ljiščih iz leta 1979, za druge občane pa je bil v tem zakonu 
predviden dveletni rok (do 12. februarja 1981) za prilagoditev 
obsega kmetijskih zemljišč in gozda z zemljiškim maksimu- 
mom. 

Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč in gozdov določ- 
bam zakona se, razen v nekaj primerih, ne izvaja. Vzrok temu 
je zlasti v: 

- zaostajanju pri sprejemanju družbenih planov občin ozi- 
roma določitvi zemljišč, ki so trajno namenjena za kmetijsko 
proizvodnjo (nekmetje pa na prvem območju ne morejo pri- 
dobiti oziroma imeti zemljišča), 

- neizdelanih skupnih programih oziroma pristopih kmetij- 
skih in gozdarskih organizacij ter ustreznih upravnih organov 
in služb za načrtno izvajanje te naloge, 

- pomanjkanju sredstev in ponekod interesa za odkup zem- 
ljišč (KZ), kmetijskih zadrug, 

- razdrobljenosti teh zemljišč in težav pri vključevanju teh 
zemljišč v družbeno organizirano proizvodnjo, 

- neizdelanih evidencah oziroma pregleda, za kakšen ob- 
seg zemljišč gre. Dokaj točna je ocena za gozdove in sicer gre 
za 7 224 nekmetov (od 371.205 občanov lastnikov gozdov), ki 
imajo skupaj 18.271 ha oziroma povprečno 2,5 ha eden. 
Ugotovitve Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo 
kažejo, da občani 0 nekmetje v velikih primerih ne prijavljajo 
presežkov gozdov in kmetijskih zemljišč. Giede na to, da 
občinski upravni organi, pristojni za premoženjsko-pravne 
zadeve, lahko uvedejo postopek le, če za presežek vedo, bi 
morale te podatke pridobiti od občinskih uprav za družbene 
prihodke. 

Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč v lastnini nedvo- 
mno pomeni izredno odgovorno in zahtevno nalogo. Pri dolo- 
čitvi načinov izvajanja je potrebno upoštevati zlasti možnost 
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(nevarnost) nadaljnje drobitve kmetijskih zemljišč in gozda ter 
nevarnost, da takšna zemljišča ne bi bila ustrezno obdelana 
oziroma niti tako kot pred prenosom v družbeno lastnino. 
Pristop zato ne bi smel biti administrativen. Obseg zemljišč in 
gozda bo treba prilagajati postopoma, upoštevajoč pogoje in 
možnosti za smotrno vključevanje teh zemljišč in gozda v 
družbeno in družbeno organizirano proizvodnjo. Dosledno je 
treba izvajati prilagoditev obsega kmetijskih zemljišč za ne- 
kmete na melioriranih in komasiranih zemljiščih in drugih 
zemljiščih, ki so po zakonu kmetijskih zemljiščih trajno name- 
njena za kmetijsko proizvodnjo. 

Za uresničitev navedenih rešitev predlagamo, da se: 
- sprejmejo oziroma uskladijo družbeni plani občin 

vključno s prostorskim delom z zakonom o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti in drugimi pred- 
pisi o kmetijskih zemljiščih ter dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985; 

- uredi evidenca kmetijskih zemljišč v zemljiškem katastru 
in zemljiški knjigi; 

- izdela evidenca viškov kmetijskih zemljišč in program 
vključevanja teh zemljišč v družbeno oziroma družbenoorga- 
nizirano proizvodnjo. 

6. DEDOVANJE ZAŠČITENIH KMETIJ 
Dedovanje zaščitenih kmetij je urejeno z zakonom o dedo- 

vanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodar- 
stev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73). S temi zakoni je 
določen poseben dedni režim za kmetijska zemljišča in pose- 
bej določene kmetije, po katerem se omejuje prehod kmetij- 
skih zemljišč v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo, preprečuje 
drobitev določenih kmetij in omogoča prevzem kmetij pod 
pogoji, ki dediča preveč ne obremenjujejo. 

Ta zakon ščiti pred delitvijo v primeru dedovanja tiste kme- 
tije, ki jih kot zaščitene z odlokom določi občinska skupščina 
na predlog kmetijske zemljiške skupnosti in krajevne skupno- 
sti. V zakonu je kmetija tista kmetijska in gozdnogospodarska 
enota, ki zagotavlja lastniku s kmetijsko in drugo z njo pove- 
zano dejavnostjo primerno preživljanje. 

Pri dosedanjem izvajanju dedovanja zaščitenih kmetij se 
ugotavlja, da se večinoma spoštuje nedeljivost (razen nekaj 
ugotovljenih posamičnih primerov odstopanja). Vse bolj pre- 
vladuje ocena, da zakon premalo varuje zaščitene kmetije v 
pravnih poslih med živimi. Večkrat prihaja tudi do nesmotrne 
drobitye takih kmetij s prometom med živimi. Ugotavljamo, da 
delitev zaščitene kmetije za časa življenja lastnika ni vna- 
sprotju z objektivnimi zakonitostmi spreminjanja agrarne 
strukture. Temeljni problem, ki se pri tem lahko pojavlja je 
nevarnost prehajanja takih zemljišč v nekmečke roke zaradi 
neizvajanja ali nedoslednega izvajanja prometa zemljišč, kot 
ga ureja zakon o kmetijskih zemljiščih. Ta namreč s svojimi 
določbami, da nekmet ne more pridobivati kmetijskih zem- 
ljišč, ki so trajno namenjana za kmetijsko proizvodnjo in z 
ureditvijo prednostne pravice nakupa, omejitve darovanja 
ipd., preprečuje oziroma omejuje prehod kmetijskih zemljišč 
v nekmečke roke. 

Treba je ustrezneje urediti vprašanje dedovanja zaščitenih 
kmetij v primerih, kjer nastopa solasništvo. Glede razrešitve 
tega vprašanja nastopajo v praksi deljena mnenja, in sicer: 

- da se v primeru solastništva na zaščiteni kmetiji uporab- 
ljajo ob smrti katerega od solastnikov določbe zakona o 
dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij, kar pomeni, da je v 
takem primeru kmetija kot celota predmet zapuščinskega 
postopka in jo lahko deduje le ali solastnik ali eden od 
zakonitih dedičev zapustnika; 

- da se v primeru solastništva na zaščiteni kmetiji uporab- 
ljajo ob smrti katerega od solastnikov splošni predpisi o 
dedovanju, kar pomeni, da se solastniški del zaščitene kme- 
tije deli med zakonite dediče zapustnike, kar pa pomeni 
razdelitev zaščitene kmetije. 

Zato predlagamo, da: 
- še v primeru dedovanja po katerem od solastnikov zašči- 

tene kmetije uporablja ta zakon (cela kmetija je predmet 
zapuščinskega postopka); 

- se v primeru razveze zakoncev, ki imata skupno lastnino 
na zaščiteni kmetiji, ta kmetija ne sme fizično deliti (sedanja 
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zakonska ureditev določa takšno omejitev le za zakonca, ki na 
podlagi oporoke dedujeta zaščiteno kmetijo); 

- oporočitelj lahko v upravičenih primerih zapusti kmetijo 
tudi tistemu, ki ni zakonit dedič, čeprav bi tudi zakoniti dediči 
izpoljnjevali pogoje za prevzem kmetije. Sedanja zakonska 
ureditev sicer dopušča, da oporočitelj z oporoko zapusti 
kmetijo tudi drugi osebi, ki izpolnjuje pogoje za prevzem 
kmetije, vendar le v primeru, če nobeden od zakonitih dedičev 
ne izpolnjuje teh pogojev oziroma če zakonitih dedičev ni. 

S predlaganimi rešitvami je treba ustrezno spremeniti in 
dopolniti zakon do dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij). 

7. VLOGA IN DELOVANJE KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI 

Naloge, pooblastila in organiziranost kmetijskih zemljiških 
skupnosti so določeni z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
Kmetijska zemljiška skupnost je spmoupravna skupnost kme- 
tijskih, živilskih in gozdnogospodarskih organizacij združe- 
nega dela, krajevnih skupnosti in občine ter tistih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, ki so zaradi svoje dejavnosti 
neposredno zainteresirane za rabo zemljišč v kmetijske na- 
mene ter za njihovo varstvo. Sestavljena je torej nesektorsko 
in je usmerjevalec in nosilec kmetijske zemljiške politike v 
občini in naj bi zagotavljala tudi splošne družbene interese pri 
gospodarjenju z zemljišči. 

Za delovanje kmetijskih zemljiških skupnosti doslej je zna- 
čilno predvsem naslednje: 

- glede na to, da predstavljajo kmetijske zemljiške skupno- 
sti prvo obliko samoupravnega organiziranja in usklajevanja 
interesov pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči, so bile v 
začetku svojega delovanja v veliki meri usmerjene na razreše- 
vanje problemov, ki zadevajo celotno gospodarjenje z zemljo; 

- pozornost so usmerjale v zaščito kmetijskih zemljišč, 
manj pa so se posvečale večji in bolj racionalni rabi kmetijskih 
zemljišč; 

- premalo so se uveljavile kot povezovalec oziroma usmer- 
jevalec in usklajevalec interesov, ciljev in nalog na področju 
kmetijske zemljiške politike v občini; 

- pomembno vlogo so odigrale pri izdelavi strokovnih pod- 
lag za izdelavo prostorskih delov družbenih planov; 

- njihova kadrovska usposobljenost je med posameznimi 
občinami precej različna. 

Prevladuje ocena, da kmetijske zemljiške skupnosti v celoti 
gledano, svoje vloge in naiog ne izvajajo zadovoljivo, pri tem 
pa se pojavljajo različne ocene o vzrokih za to. Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije je zato zadolžil Zvezo 
kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije, da izdela celovito 
analizo dosedanjega delovanja kmetijskih zemljiških skupno- 
sti. Ta analiza naj bi dala odgovore zlasti na vprašanje vzrokov 
za stagnacijo vloge kmetijske zemljiške skupnosti (delegatska 
sestava in aktivnost njenih članic, vloga občine v kmetijski 
zemljiški skupnosti, kadri ipd.) ter usmeritve glede ugotavlja- 
nja sredstev za delovanje kmetijske zemljiške skupnosti, upo- 
števajoč dejstvo, da sredstva odškodnin zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč že v letu 1983 ne bodo več 
zadoščala 

Analiza bo izdelana v letu 1983 in bo tudi podlaga za 
morebitne nujne zakonske dopolnitve nalog, pooblastil in 
organiziranosti kmetijskih zemljiških skupnosti. 

8. ZDRUŽEVANJE KMETOV 
Vprašanja v zvezi z združevanjem kmetov ureja zakon o 

združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79). 
Ocena uresničevanja samoupravnih socialističnih družbe- 

noekonomskih odnosov v kmetijskem zadružništvu, ki je bila 
podana v poročilu o izvajanju zakonov s področja kmetijstva,, 
je izpostavila kot temeljno nalogo okrepitev aktivnosti pri 
vzpostavljanju in vzpodbujanju ustreznejših družbeno-eko- 
nomskih odnosov v organizacijah združenih kmetov in drugih 
oblikah združevanja kmetov, kjer so še vedno dokaj izraženi 
klasični tržni odnosi. Ti odnosi otežujejo uveljavljanje novega 

položaja kmeta na samoupravnih družbeno-ekonomskih te- 
meljih, vključno z vprašanjem zagotavljanja njihove socialne 
varnosti na teh osnovah. 

V skladu s temi usmeritvami je bilo vprašanjem pravic in 
dogovornosti združenih kmetov za izvajanje s samoupravnim 
sporazumom ali pogodbo sprejetih obveznosoti pri uporabi 
družbenih sredstev v letu 1982 namenjena posebna pozor- 
nost. Ukrepi intervencij v proizvodnji hrane so bili (in so tudi v 
letu 1983) vezani na izpolnitev pogodbeno dogovorjenih koli- 
čin in kvalitete pridelkov. To je vplivalo na izboljšanje dohod- 
kovne povezanosti v posameznih reprodukcijskih verigah, kar 
je eden od temeljnih dejavnikov tudi krepitve pravic in odgo- 
vornosti združenih kmetov pri uresničevanju plana. Poleg 
tega so bile pogodbe (npr. za pšenico, sladkorno peso, pita- 
nje živine in podobno) izpopolnjene zlasti glede natančne 
določitve pravic, obveznosti pa tudi sankcij v primeru njiho- 
vega neizvajanja. Spremljanje izvajanja pogodb v organizaci- 
jah združenih kmetov razen v posameznih primerih še ni 
zadovoljivo. Zlasti v pogledu večje zaostritve in izvajanja od- 
govornosti za neizpolnjevanje obveznosti in pravic združenih 
kmetov (npr. neuveljavljanje premij s strani KZ, neizpolnjene 
pogodbe združenih kmetov in podobno). 

Ocenjeno je bilo, da je zakonodaja na tem področju v 
glavnem ustrezna. 

V javni razpravi o poročilu o izvajanju zakonov s področja 
kmetijstva je bila dana pobuda, da naj se poenostavi sedanja 
ureditev statusa združenega kmeta in s tem urejanje in uve- 
ljavljanje razlik glede na obseg in kvaliteto združevanja dela, 
sredstev in zemljišč kmetov v organizacijah združenih kme- 
tov. Ta pobuda je bila dana, ker da ureditev tega v veljavnem 
zakonu povzroča velike težave pri konkretnem uveljavljanju 
upravljanja in odločanja združenih kmetov v organizacijah 
združenih kmetov. 

Ugotavljamo, da je sedanja zakonska ureditev glede opre- 
delitve položaja združenega kmeta v organizaciji združenih 
kmetov upoštevaje razlike v združevanju dela, sredstev in 
zemljišč povsem v skladu z določbami ustave SR Slovenije, ki 
se nanašajo na družbenoekonomski položaj in združevanje 
kmetov. Zato sedanje ureditve v zakonu ni potrebno spreme- 
niti. 

Da bi v praksi dosledneje uveljavili položaj kmeta v organi- 
zaciji združenih kmetov glede na obseg in kvaliteto združeva- 
nja dela, sredstev in zemljišč, je treba izdelati konkretne 
rešitve in zagotoviti večjo aktivnost njihovega uveljavljanja. 

Na tej podlagi in upoštevajoč pomen krepitve kmetijskega 
zadružništva ugotavljamo, da je treba nadaljevati aktivnost 
predvsem z izvajanjem sprejetih usmeritev in nalog. Predla- 
gamo, da se podrobneje oceni stanje na področju zadružniš- 
tva v SR Sloveniji, zlasti z vidika uveljavljanja različnih oblik 
združevanja dela, sredstev in zemljišč kmetov med seboj in z 
organizacijami združenega dela in krepitve samoupravnega 
položaja kmetov v procesu povezovanja z združenim delom. 

9. PREŽIVNINSKO VARSTVO KMETOV 
Zakon o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 

1/79) določa, da lahko ostareli oziroma za delo nezmožni 
kmetje oddajo svoja kmetijska zemljišča in gozdove zaintere- 
siranim družbenim pravnim osebam, v zameno pa pridobijo 
ob določenih pogojih preživnino. 

Glede na dosedanje izvajanje tega zakona predlagamo, da 
se: 

- preživnine valorizirajo na enak način kot pokojnine. 
Po določbah veljavnega zakona se znesek mesečne preživ- 

nine povečuje v razmerju, v katerem se povečuje starostna 
pokojnina kmetov. 

- dopolni 7. člen zakona, in sicer: 
a) da se kmetijska zemljišča, ki jih zaradi zagotovitve so- 

cialne varnosti in stabilnosti kmeta prevzame kmetijska zem- 
ljiška skupnost, prenesejo v družbeno lastnino. S tem se 
dedičem odvzame možnost (ki jo imajo po veljavni ureditvi, ko 
se taka zemljišča dajo v začasno upravljanje kmetijski zemlji- 
ški skupnosti), da povrnejo izplačano preživnino za taka zem- 
ljišča in zemljii. a nato dedujejo, če s tem soglaša Kmetijska 
zemljiška skupnost; ali 
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b) da se ohrani sistem, predviden v veljavnem zakonu, s 
tem, da morajo dediči, če želijo dedovati zemljišča, ki jih ima v 
začasnem upravljanju kmetijska zemljiška skupnost, povrniti 
valorizirano vrednost izplačane preživnine. Količnike valori- 
zacije bi v takih primerih določila Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije. 

Na ta način bo zlasti pospešen proces vključevanja kmetij- 
skih zemljišč teh lastnikov v družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo. 

S predlaganimi rešitvami je treba ustrezno spremeniti in 
dopolniti zakon o preživninskem varstvu kmetov. 

10. NADOMESTILO DELA OBRESTI ZA 
KREDITE, DANE IZ SREDSTEV HRANILNO 
KREDITNIH SLUŽB (HKS) 

Po letu 1980 je nastal problem, kako zagotoviti pokrivanje 
negativne razlike v obrestni meri za kredite, ki jih HKS daje 
združenim kmetom pod enakimi pogoji, kot jih dajejo te- 
meljne banke za naložbe v osnovna sredstva v kmetijstvu. Ta 
negativna razlika je bila v preteklih letih pokrita iz republi- 
škega in občinskih proračunov. 

Zaradi sprememb kreditno-monetarne politike-dvigovanja 
obrestnih mer za investicijske kredite - se je v letu 1981 in 
1982 razlika, ki pride v poštev pri obračunu, nadomestila, 
pričela občutno zmanjševati. Zaradi povišanja obrestnih mer 
za investicijske kredite od 1. 2. 1983 dalje se bo to zmanjševa- 
nje nadaljevalo. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da je ocena 
potrebnih sredstev za pokrivanje razlik v obrestni meri za 
kredite, ki jih HKS dajejo združenim kmetom pod enakimi 
pogoji kot temeljne banke, povezano z vprašanjem ustrezno- 

I. POMEN TURIZMA 
Turizem, ki se je začel kot pomembna dejavnost intenziv- 

neje razvijati pred nekaj več kot desetimi leti, je danes zaradi 
svojih ugodnih ekonomskih učinkov na vrsto panog in dejav- 
nosti, postal nepogrešljiv sestavni del nacionalnega gospo- 
darstva. 

Ne glede na njegove socialne in druge sestavine, je turizem 
v svetu in pri nas, obravnavan v prvi vrsti kot pomemben 
ekonomski dejavnik, predvsem zaradi njegovih učinkov na 
plačilno bilanco. 

Struktura turističnega gospodarstva je zelo heterogena in 
jo opredeljuje turistična potrošnja. Iz te pa izvira potreba po 
zelo raznovrstnih gospodarskih in negospodarskih dejavno- 

sti obrestnih mer in vprašanjem nadomestil dela obresti za 
investicijske kredite v kmetijstvu. 

Zveza HKS Slovenije in temeljne banke so bile zadolžene, 
da ugotovijo možnost prenosa pokrivanja teh razlik na te- 
meljne banke. Kljub prizadevanjem doslej ni prišlo do ustrez- 
nega sporazuma med Zvezo HKS Slovenije in temeljnimi 
bankami. Kot glavni razlog za to navaja Ljubljanska banka 
zaostritve pri omejitvah plasmajev in strukture naložb bank. 
Problem je tudi v tem, ker se celoten aranžma ne more 
reševati v okviru Združene banke kot celote, ampak ga mora 
reševati vsaka temeljna banka posebej, tako z vidika limitira- 
nja plasmajev kot izpada dohodka. Praviloma pa so tiste 
banke, ki so najbolj obremenjene s kmetijskimi krediti, naj- 
slabše stoječe. Obstajajo pa tudi še drugi problemi, vezani na 
medbančne sporazume. Ljubljanska banka je predlagala, naj 
se iščejo ustreznejše rešitve na področju obrestnih mer. 

Na podlagi teh ugotovitev Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga, da se morebitne razlike v obrestnih merah pri 
plasmanu kreditov HKS za leto 1983 pokrirejo iz sredstev za 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. 

V prvem polletju letošnjega leta bo potrebno natančneje 
proučiti učinke povišanja obrestnih mer tudi na področju 
kmetijstva in sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo v okviru mož- 
nosti omogočali uresničitev sprejetih nalog na področju kme- 
tijstva. Na tej podlagi bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal tudi način pokrivanja negativnih razlik v obrestni 
meri pri plasmaju sredstev HKS, če bo ugotovljeno, da bodo 
te razlike nastajale. 

1 lndex povečanja brutto obsega proizvodnje, ki se upoiteva pri planiranju, je 
znaial v letu 1981 101,4, v letu 1982 pa 103,8. 3 podatki SDK, povečani za sredstva HKS In lastno udeležbo kmetov pri Investl- 
cijah v kooperacijsko kmetijstvo. 

stih, ki naj zadovoljijo turistično povpraševanje. Takšna za- 
snova turizma zato zahteva celovit pristop k pripravi turistične 
ponudbe z angažiranjem tako gospodarskih kot ostalih dejav- 
nosti ter občanov, ki s svojim aktivnim odnosom do turizma 
lahko bistveno prispevajo k njegovi krepitvi. 

Upoštevajoč neposredno in posredno proizvodnjo, ki je 
potrebna za zadovoljevanje turistične potrošnje, predstavljajo 
osnovo turističnega gospodarstva predvsem gostinstvo in 
turistično posredovanje, promet in trgovina, agroživilstvo, kot 
tudi druge dejavnosti, katerih proizvodi ali storitve so vklju- 
čeni v turistično ponudbo. 

Proizvodna aktivnost, povezana s turizmom, je torej veliko 
večja kot to kažejo standardni statistični pregledi, v katerih je 
turistična proizvodnja v glavnem poistovetena z gostinstvom. 

POROČILO 

o stanju in razvoju turizma v SR 

Sloveniji (ESA-221) 

VSEBINA 
Republiški komite za turizem in gostinstvo je, skladno s 

programom dela Skupščine SR Slovenije v letu 1983 pri- 
pravil naslednje poročilo, ki zajema stanje na področju 
slovenskega turizma in opozarja na najpomembnejša 
vprašanja njegove organiziranosti, zlasti z vidika učinkov 
turizma v celotnem slovenskem gospodarstvu, ustvarjanja 
deviznega priliva in njegovega vključevanja v sistem eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Poročilo prikazuje tudi nove možnosti povezovanja in 
skupnega nastopa turističnih organizacij na domačem in 
tujih trgih ter povezovanja s proizvodnjo in drugimi dejav- 
nostmi, ki sooblikujejo turistično ponudbo. 

Glede na to, da je Skupščina celovito razpravljala o 

turizmu v letu 1980, se sedanje gradivo omejuje predvsem 
na tista področja, ki bistveno vplivajo na zaostajanje rezul- 
tatov v izvozu storitev in razvoju turizma z izrabo primer- 
jalnih prednosti, kot to sedaj poudarja Družbeni plan raz- 
voja SR Slovenije do leta 1985. Nadaljnja izvozna usmerje- 
nost turizma zahteva organizirano vključevanje, ne le turi- 
stičnega gospodarstva, ampak vseh ostalih dejavnosti, pa 
tudi občanov, ki skupno lahko vplivajo na kakovost posa- 
mičnih storitev in na celotno turistično ponudbo. Zato so 
usmeritve in predlogi aktivnosti usmerjeni po eni strani v 
strukturne spremembe v turistični ponudbi in organizira- 
nosti OZD, po drugi pa v hitrejše odpravljanje posameznih 
slabosti, ki tako kratkoročno kot dolgoročno vplivajo na 
konkurenčnost turistične ponudbe na tujem tržišču. 
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To pa daje turizmu določen narodnogospodarski pomen, ki 
se odraža v strategiji dolgoročnega razvoja, hkrati pa je pre- 
malo vpet v vsakodnevno aktivnost za izrabo možnosti, ki jih 
nudi turizem za pospeševanje različne proizvodnje in izvoza 
proizvodov z njihovim organiziranim vključevanjem v turi- 
stično ponudbo. 

Med pomembnejša gospodarska področja sodi turizem v 
Sloveniji tudi zaradi njegovega čistega prispevka k plačilni 
bilanci, saj je med ostalmi izvozniki po neto deviznem učinku, 
na tretjem mestu. Ob tem kaže poudariti tudi, da proizvodi, 
prodani tujim turistom doma kot sestavni del storitev, dose- 
gajo znatno višji osebni dohodek kot ga OZD realizirajo z 
neposrednim izvozom na inozemska tržišča. Istočasno pa 
proizvajalci prodajajo svoje blago na domačem tržišču po 
znatno višjih cenah kot veljajo v mednarodni menjavi, kar 
negativno vpliva na večjo uspešnost poslovanja, predvsem 
gostinstva. 

Izraba primerjalnih prednosti v izvozu blaga potom turi- 
stične potrošnje narekuje krepitev turističnega prometa iz 
tujine, zaradi česar pa v nobenem primeru ni zmanjšan po- 
men domačega turizma. Nasprotno, krepitev materialne 
osnove dela z izvozom turistčnih storitev, pomeni istočasno 
ustvarjanje trdnejših temeljev za hitrejšo, kakovostnejšo rast 
domačega turističnega prometa. 

II. STANJE NA PODROČJU TURIZMA 

1. Struktura turistične ponudbe 
Slovenija je po površini majhna, vendar turistično zanimiva 

zaradi svojih naravnih, kulturnih, zgodovinskih in drugih po- 
sebnosti. Zelo pomembna je tudi njena zemljepisna lega tako 
zaradi bližine tujih emitivnih turističnih tržišč kot tudi zaradi 
intenzivnih poti, ki vodijo skozi deželo. Neštete danosti in 
privlačnost je možno gospodarno izkoristiti z razvojem 
ustreznih gospodarskih in drugih dejavnosti ter z njihovim 
organiziranim medsebojnim sodelovanjem pri oblikovanju tu- 
ristične ponudbe. 
a) Prenočitvene zmogljivosti 

Možnosti gospodarskega izkoriščanja primerjalnih predno- 
sti za razvoj turizma, so v letih 1969 do 1973 spodbudile 
investicijsko dejavnost, usmerjeno predvsem v izgradnjo ka- 
kovostnih prenočitvenih zmogljivosti. Po tem obdobju pa so, 
razen z manjšo izjemo v letu 1977, investicije v turizem upa- 
dale, ker je nadaljnji razvoj gmotne osnove dela terjal pred- 
vsem usmeritev v angažiranje lastnih oz. združenih sredstev, 
čemUr pa gostinstvo zaradi svoje podjetniške zaprtosti, ni bilo 
sposobno slediti. 

Vzporedno z rastjo prenočitvenih zmogljivosti se niso izgra- 
jevali tudi objekti in naprave, ki bi omogočale gospodarnejšo 
izrabo osnovnih gostinskih zmogljivosti, kakor tudi naravnih 
in drugih zanimivosti, ki bi kakovostno obogatile turistično 
ponudbo. Danes je v Sloveniji 71.478 ležišč, od katerih je 49 /o 
v osnovnih in 51% v dopolnilnih zmogljivostih.2. Največji 
delež ležišč je v gorskih (36%), v obmorskih (28%) in v 
zdraviliških krajih (11%). . , . . 

Takšen enostranski razvoj, ki je zmanjševal privlačnost 
naše ponudbe in s tem turistične potrošnje, pa je v zadnjem 
obdobju le spodbudil hitrejša vlaganja predvsem v opremo 
smučišč, v marine in druge manjše objekte za rekeracijo. 
b) Ostala turistična ponudba 

Sestava turistične ponudbe bi morala biti segmentirana 
glede na potrošnika, nanjo pa bi morale odločujoče vplivati 
želje in kupna moč turistov. Takšna sestava zahteva pozna- 
vanje tržišča oz. njegovo stalno proučevanje, ki pa je nujno, 
če hočemo doseči cilj in kakovostnejši turistični promet ter 
odločilneje vplivati na konkurenčnost naše ponudbe v tujini. 

Povpraševanju, ki je v Zahodni Evropi v zadnjih letih doži- 
velo velike spremembe in se usmerilo v zelo mobilne oblike 
individualnega turizma, se naša turistična ponudba ni prila- 
godila. Še vedno je slonela na prenočitvenih zmogljivostih 
visoke kategorije z neustrezno kvaliteto storitev in na rela- 
tivno nespremenjeni strukturi ostale ponudbe. Hkrati pa so 
naraščale cene izvenpenzionskih gostinskih in drugih storitev 
oz. potrošnje. Posledica tega je bila sprememba strukture 
potrošnje v prid penzionske. Takšna enostranska usmerje- 
nost ponudbe, ki se ji je prilagodila potrošnja, predvsem 
zaradi nizkih cen, je sčasoma postajala vse manj konku- 

renčna, kar pa je vplivalo predvsem na dodatno zniževanje 
cen penzionskih storitev in s tem zmanjševanje akumulativno- 
sti TOZD. 

Neprilagojenost ponudbe je v veliki meri posledica nerazvi- 
tosti sodobnega trženja v turizmu, zaradi česar je nastop OZD 
na tujem tržišču neenoten in sloni na omejeni ponudbi oz. le 
na lastnih storitvah. Vanjo niso vključene n. pr. dogajanja na 
področju kulture in športa, sejmi in druge aktivnosti ter po- 
sebnosti, ki bogatijo njeno vsebino. Tako v strukturi kot pri 
plasmaju turistične ponudbe, torej, še vedno niso izkoriščene 
objektivne možnosti za kvalitativen razvoj turizma, kar nepo- 
sredno vpliva tudi na manjše materialne učinke, ki jih dose- 
gamo na račun potrošnje turistov. 

S strukturnimi problemi turistične ponudbe je tesno pove- 
zano sodelovanje zasebnega in družbenega sektorja tako v 
gostinstvu in ostali obrti, posebno domači, kot tudi na drugih 
področjih turistične dejavnosti. Dosedanji razvoj zasebnega 
sektorja je bil v glavnem stihijski in je le dopolnjeval osnovno 
turistično ponudbo, predvsem z manjšimi gostinskimi objekti. 
Tako so bile zanemarjene možnosti razvoja osebnega dela 
skoraj na vseh delih turistične ponudbe, v katerih je zasebni 
sektor, zaradi svoje prilagodljivosti lahko zelo učinkovit. Na ta 
način je bila skoraj v celoti zanemarjena možnost večjega 
prelivanja sredstev prebivalstva iz neproizvodne potrošnje v 
proizvodno in s tem tudi možnost dodatnega zaposlovanja, 
ob manjših družbenih stroških. 

2. Turistični promet in struktura gostov 
Turistični promet, ki ga statistično merimo s številom pre- 

nočitev gostov, je odvisen od privlačnosti in kvalitete po- 
nudbe. Posebno to velja za prenočitve turistov iz tujine, ki so 
za nas, kot receptivno turistično deželo, najpomembnejši. 
Gibanja turističnega prometa v letih od 1970 do 1981 kažejo, 
da je število prenočitev tujih turistov naraščalo le z 2,3% 
povprečno letno stopnjo in doseglo 28% povečanje ter šele v 
letu 1981 doseglo raven iz leta 1973. V istem obdobju je 
domači turistični promet narastel za 87% po 5,9% letni stop- 
nji rasti. V strukturi turističnega prometa znašajo v letu 1982 
prenočitve turistov iz tujine 38%, domačih pa 62%. Po posa- 
meznih turističnih krajih je delež tujih turistov v prenočitvah 
zelo različen: tako dosega ob morju 59%, v gorskem svetu 
43% in v zdraviliščih 18%. Takšno stanje kaže na to, da je še 
povsod veliko možnosti za spremembo strukture gostov, 
predvsem pa v zdraviliščih. 

Za dosedanji tujski turistični promet je značilno, da je bil 
zelo hiter v letih 1962 do 1969, da pa je po letu 1973 upadel in 
celo nazadoval v letih 1974, 1976 in 1979. V letu 1980 se je 
znatno povzpel, kar velja tudi za leto 1981, medtem ko se je v 
letu 1982 ponovno zmanjšal in sicer za 12%. 

Primerjave z gibanji v svetovnem turizmu kažejo, da je pri 
nas turistični promet v 60-letih hitreje naraščal od svetovnega 
(kar lahko pojasnjujemo z relativno nizko stopnjo razvitosti 
turizma pri nas), v letu 1974 se je rast ujela, kasneje pa je bila, 
z izjemo v letu 1980, počasnejša od svetovne. Tudi stopnja 
rasti turističnega prometa v Sloveniji je, v primerjavi s SFRJ v 
istem obdobju, manjša in relativno pada. Na negativno rast 
turističnega prometa in na njegovo kakovost pa je odločilno 
vplivala manjša atraktivnost naše turistične ponudbe, pred- 
vsem pa neustrezno razmerje med ceno in kvaliteto turističnih 
storitev v celoti. 

3. Izraba prenočitvenih zmogljivosti 
Povprečna letna zasedenost osnovnih nastanitvenih zmog- 

Ijivbsti znaša okoli 50%. Povprečna doba bivanja turistov iz 
tujine znaša v turističnih centrih 6 dni in je, upoštevajoč 
možnost velike gibljivosti turistov, dokaj ugodna. 

Zasedenost vseh prenočitvneih zmogljivosti je nad jugoslo- 
vanskim povprečjem in celo nekoliko boljša kot v nam konku- 
renčnih državah, kjer doseže od 28 do 35%. Kljub temu pa 
ostaja še vrsta možnosti za boljšo izrabo vseh ležišč, pred- 
vsem v individualnih gospodinjstvih in kmečkih gospodar- 
stvih ter v počitniških domovih in drugih prenočitvenih objek- 
tih. V ta namen je potrebno vse prenočitvene zmogljivosti 
vključiti v organizirano ponudbo kraja. 
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4. Devizni priliv in turistična potrošnja 
a.) Devizni priliv je v letih od 1970 do 1981 naraščal po 17,9% 
letni stopnji. Po uradni metodologiji zajemanja deviznega 
priliva iz turizma in ključu njegove delitve po republikah, 
znaša v letu 1981 njegova višina 203 milijone $. V letu 1982 
dosega devizni priliv nekoliko nižjo povprečno raven zaradi 
izpada prenočitev in upada menjave tujega denarja v menjal- 
nicah. Posamezni turistični kraji pa dosegajo, kljub izpadu 
turističnega prometa, raven deviznega priliva iz leta 1981. 
Vendar pa znaša devizni priliv iz turizma v Sloveniji 108 $ na 
prebivalca in v letu 1981 pokriva 7,7% blagovnega uvoza. 

Čeravno na podlagi analiz turistične potrošnje ugotavljamo, 
da bi moral biti delež Slovenije v skupnem deviznem prilivu iz 
turizma v SFRJ večji, ne gre iskati rešitev v tej smeri, ampak v 
dejanskem povečevanju deviznega priliva s povečevanjem 
turistične potrošnje. 

b) Realni devizni priliv je naraščal do leta 1972, kasneje pa 
upadal in še vedno ni dosegel maksimalne ravni iz leta 1972. 
To zaostajanje pa je vplivalo tudi na zmanjševanje vtisa o 
pomenu deviznega priliva iz turizma za plačilno bilanco. 
Istočasno je namreč, v nam konkurenčih deželah, realni priliv 
precej naraščal. 

c) Struktura turistične potrošnje kaže, da tuji turisti trošijo 
največ v gostinstvu in sicer 55%, v trgovini 30%, 11% v 
prometu, ostalo za športno rekreacijo, kulturne prireditve, 
zabavo in podobno. Pri tem znaša delež izvenpenzionske 
turistične potrošnje le 15%, medtem, ko je ta v konkurenčnih 
sredozemskih deželah do 4-krat večja. Prav ta razporeditev 
potrošnje opozarja, na katerih področjih je turistična po- 
nudba pomanjkljiva oz. neorganizirana. 

Na gibanje turistične potrošnje je v največji meri,vplivala 
atraktivnost penzionske oz. izvenpenzionske ponudbe, ki je 
odvisna predvsem od njene kvalitete in strukture ter od višine 
cen in tečaja dinarja. Zaradi povečanja cen izvenpenzionskih 
storitev, ki so bile višje tudi zaradi nerealnega tečaja dinarja, 
se je potrošnja usmerila v penzionske storitve, katerih cene so 
zaostajale ter se, glede na kategorijo objekta, izenačevale na 
zelo nizki ravni. Tako je potrošnja penzionskih storitev v 
obdobju od 1970 do 1981 narastla za 59%, izvenpenzionska 
pa le za 6%. Takšna usmeritev v ponudbi pa bistveno zane- 
marja gospodarno izkoriščanje že vloženih sredstev ter mož- 
nost krepitve akumulativnosti TOZD. 

č) Analize izvozne učinkovitosti gospodarstva kažejo, da je 
turizem med najbolj pomembnimi izvozniki, predvsem zaradi 
njegovega neto deviznega učinka, po katerem je med ostalimi 
izvozniki na 3. mestu in sicerza papirno in lesno industrijo. Če 
namreč od deviznega priliva odštejemo porabljena sredstva 
za neposreden in posreden reprodukcijski uvoz, ostane 82% 
čistega deviznega priliva. 

Pomembno merilo izvozne učinkovitosti turizma je razlika v 
višni cen, ki jih dosežejo proizvajalci z neporednim izvozom in 
tistimi, ki jih dosežejo, Če svoje izdelke izvozijo preko turi- 
stične potrošnje. Ker isti izdelki ali surovine dosežejo v stori- 
tvah, ki so predmet turistične potrošnje, višjo stopnjo prede- 
lave, dosežejo tudi najvišjo možno ceno (predvsem kmetijski 
proizvodi). Dejansko višjo ceno dosežejo tudi zato, ker izvoz 
na podlagi potrošnje turističnih storitev, ni predmet različnih 
protekcionističnih in intervencionističnih ukrepov razvitih go- 
spodarstev. Izračuni kažejo, da proizvajalci potom turistične 
potrošnje lahko doma dosežejo za svoje proizvode tudi do 
60% večji dohodek kot z neposrednim izvozom. 

Vendar pa se teh prednosti še vse premalo zavedamo in 
zato proizvajalci ne izrabljajo dovolj ugodnih možnosti izvoza, 
ki jih nudi turizem. To se najbolj očitno odraža v problemih ' 
preskrbljenosti gostinstva in tur. tržišča, ki so v ospredju 
posebno v zadnjem obdobju. Takšno stanje pa je hkrati tudi 
odraz kratkoročnih in mnogokrat tudi povsem subjektivistič- 
nih interesov posameznih TOZD gostinstva, zaradi česar niso 
vzpostavljene dohodkovne povezave s kmetijstvom. 

5. Položaj gostinstva in turističnega 
posredovanja 

Gostinstvo in turistično posredovanje, ki pomeni le dve 
panogi turističnega gospodarstva, ustvarjata 30% delež celot- 
nega narodnega dohodka, ki je vgrajen v tako imenovani 
skupni turistični proizvod. V ospredju turističnega gospodar- 

stva pa sta predvsem zato, ker se v teh panogah realizira 
najvišja stopnja predelave proizvodov, predvsem agroživil- 
stva. Hkrati sta to panogi, ki sta v najbolj v neposrednem stiku 
z gosti in sta od njih tudi najbolj odvisni. 

a) Iz gibanja posameznih sestavin družbenega bruto proiz- 
voda je razvidno, da so materialni stroški v gostinstvu (njihov 
delež je v strukturi cene največji) hitro narastli in vplivali na 
zmanjševanje deleža dohodka, ki ga ni moglo ublažiti niti 
hitro zaostajanje rasti amortizacije. Ker na cene materialnih 
stroškov za nabavo surovin in reprodukcijskih materialov ter 
na prispevke in dajatve, ni možno bistveno vplivati, je po- 
trebno gospodarnost poslovanja v gostinstvu povečati na 
drugih osnovah, predvsem s povečevanjem prometa storitev, 
boljšo organizacijo dela in s povezovanjem z dobavitelji suro- 
vin. 

b) V gostinstvu je povprečna stopnja rasti produktivnosti 
dela in učinkovitosti osnovnih sredstev negativna. Pri tem 
kaže poudariti, da turistično posredovanje (agencije) dosega 
veliko boljše rezultate, ki so po eni strani posledica višje 
kvalifikacijske strukture in značaja dejavnosti, po drugi pa 
neurejenih dohodkovnih odnosov z gostinstvom, kar pa bi- 
stveno vpliva tudi na strukturo ponudbe in način prodaje na 
tujem tržišču. Manjša učinkovitost poslovanja gostinstva, tudi 
v primerjavi z gospodarstvom, se odraža v ustvarjenem do- 
hodku, ki na zaposlenega zaostaja za okoli 25% in v neto 
akumulaciji, ki je manjša za približno 40%. S sredstvi za 
reprodukcijo vseh OZD gostinstva, bi lahko v letu 1982 zgra- 
dili le 650 ležišč B kategorije. Omeniti kaže tudi, da narašča 
število TOZD, .ki poslujejo z izgubo. V devetih mesecih prete- 
klega leta je bilo 22 takšnih TOZD, njihova izguba pa je 
znašala 144,4 milijone din in pomeni 2,75% delež v dohodku 
gostinstva in turističnega posredovanja. 

6. Organiziranost 
Želje sodobnih turistov, da si lahko na enem mestu zagoto- 

vijo osnovne sestavine svoje potrošnje, bi se morale odražati v 
vsebini turistične ponudbe in v prilagajanju načina njenega 
oblikovanja. To pa zahteva ustrezno organiziranost in poveza- 
nost subjektov, katerih storitve so predmet turistične potroš- 
nje. 

V turistično razvitih državah so takšno povezovanje subjek- 
tov in oblikovanje turistične ponudbe prevzele specializirane 
turistične organizacije, ki so povezale znanje, kadre in infor- 
macije ter uveljavile sodobno upravljanje, trženje in razvoj 
(tour operatorji oz. oblikovalci ponudbe). Pri nas takšnih 
vsebinskih povezovalcev ni, saj se turistične agencije v glav- 
nem ukvarjajo le s posredovanjem oz. s prodajo prenočitvenih 
zmogljivosti različnim partnerjem v tujini. Ostalo turistično 
gospodarstvo pa je razdrobljeno, med seboj nepovezano in 
nespecializirano, zaradi česar se skupni interesi večine turi- 
stičnih in gostinskih organizacij omejujejo pretežno na ozke 
lokalne in regionalne okvire. Njihova poslovna nepovezanost 
v turističnih krajih ne omogoča večje specializacije in delitve 
dela ter s tem tudi zmanjševanja stroškov. Tako se n pr. 
temeljne organizacije gostinstva pogosto ukvarjajo s široko 
paleto, pri čemer je vsaka zase tudi nosilka poslov, ali jih 
kvečjemu povezuje s turističnimi agencijami. Takšna praksa 
zanemarja predvsem kvalitativne dejavnike razvoja turizma 
oz. skupno izvajanje tistih aktivnosti, ki bi bistveno prispevale 
k izboljšanju turistične ponudbe, k zmanjševanju stroškov ter 
ustreznejši izrabi kadra. 

Temeljne in enovite organizacije združenega dela gostin- 
stva in turističnega posredovanja, ki jih je 250, so majhne tako 
po številu zaposlenih kot po porabljenih osnovnih in poslov- 
nih sredstvih ter po višini dohodka in akumulacije. Kct kažejo 
analize, so poslovno uspešnejše tiste organizacije, ki imajo 
nad 70 zaposlenih. Kljub majhnosti enot pa poteka združeva- 
nje dela in sredstev v okviru delovnih in sestavljenih organiza- 
cij združenega dela ter v poslovnih skupnostih, zelo počasi. 

Skoraj za vse vertikalne povezave velja, da se v njih delo 
podvaja, saj imajo poleg turističnih agencij tudi prodajno 
službo v DO in TOZD. Horizontalni kompleksi pa so omejeni v 
glavnem le na določeno regijo, v kateri ne najdejo dovolj 
skupnih poslovnih interesov. V posamezni regiji ali kraju je 
tako celo več nosilcev turistične ponudbe hkrati, ki praviloma 
ne zastopajo celotne turistične ponudbe svojega kraja, ampak 
predstavljajo le svoj lastni, parcialni proizvod oz. storitev. 
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Prav zato še posebej izstopa problem enotnega, učinkovitega 
nastopa na tujem tržišču in predstavitve celotne turistične 
ponudbe. 

Posledica tega je, da tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji, ni 
razvit enoten sistem informacij in propagande, ki bi služil 
turističnemu gospodarstvu pri sprejemanju poslovnih in raz- 
vojnih odločitev ter pri določanju strategije oblikovanja po- 
nudbe. Posamezni sistemi, ki jih razvijajo nekatere delovne 
organizacije so, ali ožjega pomena ali pa še ne dovolj učinko- 
viti, da bi se nanje navezale tudi druge organizacije. Turi- 
stična propaganda je zato neusklajena in nepoveznana s 
trženjem ter zato tudi nenačrtna in neučinkovita, kljub temu, 
da se zanjo trošijo znatna stedstva. 

Vendar je potrebno poudariti, da se ponekod tako notranja 
organiziranost TOZD oz. DO kot tudi poslovno sodelovanje v 
kraju, začenja spreminjati, vsled česar prihaja do načrtnej- 
šega oblikovanja ponudbe in trženja ter skupnega opravljanja 
dejavnosti, ki so s tem povezane. 

7. Kadri 
V gostinstvu in turističnem posredovanju je zaposlenih 

okoli 24.000 delavcev (in 3.400 v zasebne sektorju), ki so v letu 
1981 ustvarili 2,8% družbenega proizvoda. Zaradi razdroblje- 
nosti organizacij združenega dela in njihove funkcionalne 
nepovezanosti, vsled česar ni medsebojne delitve dela in 
specializacije, tudi znanje kadrov, posebno z višno stopnjo 
izobrazbe, največkrat ni dovolj izkoriščeno. Kopičijo pa se 
tudi administrativna dela v TOZD, zaradi česar narašča delež 
neproizvodnega kadra. 

Na kvalifikacijsko strukturo kadrov v gostinstvu, ki je po- 
dobna kot v trgovini in obrti, vpliva neprivlačnost narave tega 
dela, njegova ekstenzivnost, kakor tudi zaostajanje tehnolo- 
gije dela. S produktivnejšo razporeditvijo delovnega časa in z 
ustreznejšo notranjo organiziranostjo, pa bi se stanje znatno 
izboljšalo. 

Ker iz vseh doslej navedenih razlogov osebni dohodki de- 
lavcev v povprečju zaostajajo za gospodarstvom, je tudi in- 
teres za zaposlitev strokovnih kadrov v teh panogah manjši, 
stopnja fluktuacije pa precej visoka. Stanje pa je boljše v tistih 
organizacijah, ki so usmerjene v izvoz in dosegajo večji doho- 
dek, predvsem na osnovi smotrnejše organiziranosti in večje 
kakovosti storitev. Poleg odpravljanja subjektivnih slabosti, ki 
večkrat vplivajo na izbiro sposobnih kadrov, se kaže tudi 
potreba po bolj organizirani skrbi za usmerjanje mladine v 
gostinske poklice ter hitrejše prilagajanje izobraževalnih pro- 
gramov potrebam združenega dela. 

III. NADALJNJI RAZVOJ TURIZMA 
Ugotovitve stanja na področju turističnega gospodarstva, 

posebno v gostinstvu in v turističnem posredovanju kažejo, 
da je upadanje rasti turističnega-prometa iz tujine, turistične 
potrošnje in s tem deviznega priliva, možno zaustaviti in tudi 
povečati, skladno z zastavljenimi usmeritvami srednjeročnih 
planskih dokumentov. Te cilje je možno doseči le z ustrez- 
nejšo kvaliteto turistične ponudbe, ki se mora oblikovati na 
osnovi zahtev sodobnega turizma. V prvi vrsti je potrebno 
izboljšati strukturo ponudbe in kakovost posameznih storitev. 
Prilagajanje njene vsebine povpraševanju na tujem trgu, pa 
mora sloneti na stalnem proučevanju emitivnih tržišč ter na 
dolgoročnejši strategiji razvoja turizma pri nas. Takšne usme- 
ritve pa hkrati narekujejo primernejšo medsebojno poveza- 
nost in organiziranost turističnega gospodarstva, predvsem 
gostinstva in turističnega posredovanja. 

Na posameznih področjih aktivnosti je zato potrebno ure- 
sničevati predvsem naslednje usmeritve: 

1. Nadaljnja razširitev materialne osnove dela 
Nadaljnji razvoj turizma zahteva toliko rasti novih prenoči- 

tvenih zmogljivosti kot boljšo izrabo že obstoječih. V turistič- 
nih centrih je zato nujno izboljšati strukturo prenočitvenih in 
drugih gostinskih zmogljivosti z dodatno izgradnjo manjših 
objektov ter naprav, ki bodo popestrile ponudbo in omogočile 
prestruktuiranje ponudbe ter gostov. Pri tem morajo, v seda- 
njih pogojih gosoodarjenja, dobiti prednost tiste naložbe, ki 
bodo lahko v krajšem času dosegle večje učinke. 

V večji meri je potrebno pri tem angažirati tudi sredstva 

občanov, predvsem za izgradnjo manjših, kakovostnih pen- 
zionov in apartmajev, zmogljivosti v kmečkih gospodarstvih 
ter drugod, vendar s pogojem, da se jih vključi v organizirano 
prodajo doma in na tujem tržišču, kot sestavni del skupne 
ponudbe kraja. 

2. Kvaliteta turistične ponudbe 
Ker ni mogoče pričakovati večjih sprememb v turistični 

potrošnji le na podlagi prilagajanja cen, ob nespremenjeni 
turistični ponudbi, je nujno povečati njeno konkurenčnost z 
izboljšanjem strukture in kakovosti storitev. Kakovostnih 
sprememb na tem področju pa ni možno doseči brez hitrej- 
šega preseganja sedanje razdrobljensoti in parcialnosti po- 
nudbe, ki je pogojena s poslovno nepovezanostjo in nesmo- 
trno organiziranostjo združenega dela turističnega gospoo- 
darstva. 

a) Naravni pogoji, ki omogočajo razvijanje določenih oblik 
turizma, že sami po sebi narekujejo delitev turističnega pro- 
stora glede na značilnosti ponudbe posameznih območij oz. 
turističnih regij. Takšna območja, ki hkrati zahtevajo skupno 
oblikovanje turistične ponudbe so: 

Obala s Krasom (s ponudbo morja in znamenitosti zaledja 
ter Krasa) Alpski svet (s ponudbo smučišč, hribov, naravnih 
parkov, jezer in oddiha na krrtetih), območje od Prekmurja do 
Dolenjske (s ponudbo zdravilišč in naravnega okolja) in Ljub- 
ljane, ki s svojo značilno ponudbo dopolnjuje ostale kraje 
(pripreditve, sejmi ipd.) 

Znotraj teh turističnih regij pa je potrebno razviti vrsto 
različnih aktivnosti, ki bodo omogočale izkoriščanje vseh 
naravnih, kulturnih in drugih privlačnosti ter aktivnosti, oz. je 
potrebno marsikod te aktivnosti le organizirano vključiti v 
turistično ponudbo. 

b) V skupni slovenski turistični ponudbi, ki nudi možnost 
izrabe primerjalnih prednosti, je potrebno poudariti možnost 
kombiniranja različnih oblik oddiha in rekreacije, spoznava- 
nja posebnosti dežele in možnosti zaustavljanja turistov v 
tranzitu. Ravno z možnostjo kombiniranja posebnosti regio- 
nalne ponudbe lahko postane Slovenija turistično bolj pri- 
vlačna ter doseže usklajenost med penzionsko in izvenpen- 
zionsko pootrošnjo ter med kvaliteto in ceno storitev. 

Odločitve o tem, kaj kaže vključevati v organizirano po- 
nudbo krajev in regij ter Slovenije, morajo nastati na osnovi 
strokovnih spoznanj in izsledkov. Enako velja za določanje 
skupne strategije razvoja celotne turistične ponudbe Slove- 
nije in njenega načina predstavitve na tujem in domačem 
tržišču. V ta namen je najbolj smotrno angažirati obstoječe 
institucije, ki se lahko strokovno poosvetijo pripravi turistične 
ponudbe in trženju. 
3. Organiziranost 

a), v turističnih regijah 
Koncept organiziranosti turističnega gospodarstva mora 

zasledovati nujnost oblikovanja celovite turistične ponudbe. 
Naravni zaokroženosti turističnih regij v ponudbi, bi zato 
moralo slediti organizirano medsebojno sodelovanje nosilcev 
posameznih turističnih storitev. Takšna organiziranost bi za- 
gotavljala v končni fazi skupno oblikovanje turistične po- 
nudbe določnega območja, pri čemer pa se ne postavljajo 
zahteve po statusnem povezovanju organizacije združe- 
nega dela - Skupno delo pa vsekakor spodbuja tudi formalno 
povezanost povsod tam, kjer je ta faunkcionalna. 

Za vspostavitev medsebojnega sodelovanja pri oblikovanju 
ponudbe v naštetih turisitčnih reigijah, bi se morale organiza- 
cije združenega dela sporazumeti o vsebini in načinu skup- 
nega poslovnega sodelovanja ter o nosilcu funkcij, ki so s tem 
povezane. Ponekod lahko te naloge opravlja posamezna DO 
ali SOZD, drugod si naloge DO medsebojno razdelijo ali pa 
njihovo opravljanje združijo v poslovni skupnosti, 
b) V Sloveniji 

Izraba primerjalnih prednosti, ki se nudi v možnosti kombi- 
niranja oddiha, zahteva oblikovanje kompleksne turistične 
ponudbe. To pa narekuje organizirano medsebojno sodelova- 
nje regionalnih nosilcev oz. usklajevalcev turistične ponudbe. 
V ta namen bi se morale, predvsem organizacije združenega 
dela gostinstva in turističnega posredovanja, sporazumeti o 
obliki skupne organiziranosti, ki bi morala omogočati prouče- 
vanje tržišča in na tej podlagi oblikovanje ponudbe, kot tudi 
skupen nastop ter prodajo storitev na domačem in tujem 
tržišču. 
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Prodaja storitev in nastop, predvsem na tujem tržišču, bi 
lahko, na podlagi sporazuma z regionalnimi nosilci ponudbe, 
prevzele tiste organizacije združenega dela turističnega po- 
sredovanja, ki so zato najbolj usposobljene in pripravljene 
tem skupnim nalogam prilagoditi svojo notranjo organizira- 
nost ter razviti ustrezne oblike medsebojnega sodelovanja. 

Tem organizacijam ne bi bilo potrebno oblikovati posebnih 
služb, ki so sicer tasno povezane s prodajo storitev in nasto- 
panjem na tujem tržišču (s trženjem in ki bi se samostojno 
ukvarjale z opredljevanjem propagandne in prodajne politike 
ter razvojne strategije turizma. 

V ta namen bi bilo potrebno predvsem izrabiti obstoječe 
strokovne institucije in kadre, ki se v različnih organizacijah 
združenega dela ukvarjajo s trženjem in oblikovanjem tržnih 
komunikacij. 

Vendar pa soodvisnost med trženjem in propagando oz. s 
skupim nastopanjem na tujem tržišču narekuje medsebojno 
povezanost vseh subjektov, ki te funkcije opravljajo. 

Izhajajoč iz sedanje organiziranosti in načina opravljanja 
posamičnih funkcij na tem področju, ki med seboj ni pove- 
zano ter strokovno zasnovano, se kaže potreba po vzpostavi- 
tvi novega načina dela. Ta mora povezati strokovo delo oz. 
spoznanja ustreznih institucij z delom OZD, ki bodo prevzele 
organizacijo skupne prodaje storitev in nastopanja na tržišču. 
Takšna organizirana oblika dela bi, ob sodelovanju tudi dru- 
gih orgnaizacij in skupnosti, omogočila določanje strategije 
propagandne in prodajne politike ter nadaljenjega razvoja 
turizma, brez česar ni mogoče pričakovati večjih uspehov v 
pospeševanju kakovostnega turističnega prometa. 

c.) Sočasno s spodbujanjem poslovne povezanosti je po- 
trebno doseči tudi boljšo organiziranost TOZD in DO. Znotraj 
TOZD je potrebno krepiti predvsem tista dela, ki vplivajo na 
kakovost storitev, specializacijo obratov i. pd., v DO pa je 
potrebno združiti vsa tista dela, ki se podvajajo oz. se na tej 
ravni bolj smotrno opravljajo. 
4. Prostorski vidiki razvoja turizma 

Razvoj pestre strukture gospdarstva, ki ga spodbuja turi- 
zem, zahteva veliko bolj pozoren pristop k usklajevanju pla- 
nov razvoja različnih dejavnosti v prostoru. Edino na ta način 
bo možno preprečiti enostransko usmerjenost razvoja, obe- 
nem pa tudi razvoj s turizmom nezdružljivih dejavnosti v istem 
prostoru. 

Glede na to, da je možno v dejavnosti, ki jih spodbuja 
turizem zaposliti večje število delavcev različnih izobrazbenih 
stopenj in smeri, je nujno planirati razvoj turizma tudi z vidika 
možnosti zaposlovanja. 
5. Enotnost turističnega tržišča 

Glede na to, da na odločanje tujih turistov za potovanje v 
druge dežele vpliva predvsem celotna podoba neke dežele in 
ne le posameznih območij, pomeni, da ni dovolj spodbujati 
kakovostno rast turitične ponudbe le v Sloveniji, ampak je 
potrebno podobna prizadevanja krepiti na celotnem jugoslo- 
vanskem turističnem prostoru. Na to najbolj nazorno opozar- 
jajo gibanja tujskega turističnega prometa v Jugoslaviji, ki 
dosegajo na celotnem območju skorajda povsem enako ra- 
ven, pa tudi prodaja storitev v letošnjem letu, na katero znatno 
vplivajo pomanjkljivosti v lanskoletni turistični ponudbi Jugo- 
slavije. Občutljivost emitvnih dežel oz. tržišč za vsakršno 
dogajanje v turistično receptivnih deželah, med katere sodi 
tudi Jugoslavija, zahteva dolgoročnejšo usmerjenost in po- 
sebno občutljivost ekonomske politkike za ustvarjanje raz- 
mer, ki omogočajo krepitev turističnega prometa iz tujine in s 
tem možnosti za izvoz storitev. Pri tem je potrebno upoštevati, 
da so temeljne predpostavke za odvijanje mednarodnega 
turizma predvsem odprtost meja, saj je turizem večsmerno 
gibanje, stabilnost ter takšna preskrbljenost tržišča, ki ustreza 
standardu emitivnih dežel. 

Naštete usmeritve, ki izhajajo iz prikazanega stanja, so tudi 
odraz spoznanja delavcev v turističnem gospodarstvu, po- 
sebno v gostinstvu in v turističnem posredovanju. Odražajo 
pa tudi ponekod že zastavljeno delo v tej smeri, ki potrebuje 
predvsem večjih spodbud in podpore kadrom, ki se zavze- 
majo za hitrejše prenašanje sedanjih slabosti. Za odločnejše 
uresničevanje naštetih usmeritev, ki izhajajo iz prakse in 
spoznanj raziskovalnega dela, bi morali organi in organizacije 
v posameznih družbenopolitičnih skupnostih, oceniti stanje 
na svojem območju ter spodbuditi aktivnosti za pospešitev 

organiziranega oblikovanja kakovostno bogatejše turistične 
ponudbe v turističnih regijah ter njenega usklajevanja v slo- 
venskem prostoru. Takšnim usmeritvam bi morali slediti tudi 
ukrepi ekonomske politkike. 
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18-1. DRUŽBENI PROIZVOD IN NARODNI 
DOHODEK GOSTINSTVA IN TURIZMA1 

milijon din 
Druž. 
bruto 
proiz. 

Mater, 
str. 

Druž. 
proiz. 

Amorti- Narod, 
zacija dohod. 

Čisti Akumu- 
osebni lacija 

dohodki 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

148 
168 
219 
284 
311 
397 
485 
689 
910 
924 

1.004 
1.207 
1.469 
2.136 
2.451 
3.354 
4.919 
5.187 
5.711 
6.926 
8.937 

11.305 
16.037 

103 
117 
154 
186 
193 
246 
293 
401 
525 
502 
529 
650 
758 

1.156 
1.195 
1.806 
2.183 
2.785 
2.944 
3.591 
4.832 
6.115 
8.755 

45 
51 
65 
98 

118 
151 
192 
288 
386 
422 
475 
557 
711 
980 

1.256 
1.548 
1.836 
2.402 
2.767 
3.335 
4.105 
5.190 
7.282 

42 
48 
61 
92 

111 
141 
177 
267 
258 
388 
431 
506 
647 

89 891 
128 1.128 
165 1.383 
196 1.640 
237 2.165 
294 2.473 
334 3.001 
398 3.707 
499 4.741 
590 6.691 

3 
3 
4 
6 
7 

10 
15 
21 
28 
34 
44 
51 
64 

17 
20 
29 
33 
42 
55 
74 

115 
160 
175 
197 
238 
303 
393 
487 
577 
717 
947 

1.164 
1.391 
1.620 
1.951 
2.693 

25 
28 
32 
54 
69 
86 

103 
152 
198 
213 
234 
268 
344 
498 
641 
806 
924 

1.218 
1.309 
1.610 
2.087 
2.790 
3.998 

1 Načelo čistih dejavnosti - turizem od 1961 dalje 

18-2. PREGLED RAZVOJA GOSTINSTVA 
Gostišča Delavci Sadeži Ležišča Promet Prometna Prebivalci 

milijon prebivalca na 
din din gostišče 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

2.911 
3.042 
3.006 
3.044 
2.699 
2.703 
2.643 
2.626 
2.873 
3.157 
3.547 
3.582 
3.585 
3.658 
3.612 
3.505 
3.681 
3.671 
3.512 
3.579 
3.540 
3.767 
3.801 
3.830 

8.334 
9.116 
9.985 

11.122 
11.534 
12.534 
13.397 
13.818 
13.989 
14.155 
13.868 
15.552 
17.435 
19.237 
20.180 
21.044 
21.080 
23.348 
24.755 
23.635 
23.064 
27.486 
26.174 
27.255 

170.192 
178.336 
181.482 
189.931 
193.293 
199.139 
205.204 
206.880 
223.527 
238.234 
240.707 
247.904 
256.386 
268.964 
284.311 
269.685 
260.515 
280.792 
286.470 
281.253 
291.507 
313.947 
318.336 
329.376 

24.872 
27.443 
30.039 
32.673 
34.911 
37.038 
40.931 
42.546 
44.143 
47.050 
49.001 
52.148 
69.819 
67.485 
70.425 
71.800 
70.882 
67.437 
68.704 
69.465 
69.053 
70.747 
71.927 
71.478 

164 
187 
233 
288 
323 
401 
503 
672 
877 
976 

1.058 
1.245 
1.520 
1.903 
2.430 
2.929 
3.542 
4.765 
5.496 
6.640 
8.116 

10.793 
13.373 
17.858 

104 
119 
147 
180 
201 
248 
309 
407 
525 
574 
621 
724 
881 

1.103 
1.381 
1.659 
1.987 
1.747 
3.021 
3.610 
4.377 
5.729 
7.034 
9.487 

537 
515 
526 
524 
595 
597 
615 
628 
581 
538 
480 
480 
481 
472 
485 
504 
484 
490 
518 
513 
524 
500 
501 
491 

VIRI PODATKOV: 
- Statistični prelgledi Zavoda za statistiko 
SRS 
- Gospodarska gibanja Ekonomskega 
instituta Pravne fakultete 
- Raziskave o turizmu, ki jih vodita Institut za 
ekonomska raziskovanja ter Ekonomska 
fakulteta 
- Strokovna dela prof. dr, J. Planine in mag. 
J. Siršeta 
'Turizem Je po WTO sklop pojavov In dejavnosti, ki spremljajo prostovoljno in 
začasno bivanje ljudi Izven kraja stalnega bivališča, Iz rekreativnih, športnih, 
kulturnih in drugih razlogov. Po statističnem prikazovanju pa Je turist oz. gost 
oseba, ki v kraju izven svojega bivališča prenoči vsaj eno noč v gostinskem ali 
kakšnem drugem objektu. 2 Osnovne prenočitvene zmogljivosti so: hoteli, penzloni, moteli, dopolnilne 
prenočitvene zmogljivosti so: prenočišča, tur. naselja, planinski in počitniški 
domovi, gostilne, šotorlšča, zasebne sobe, spalni vagoni, zdravilišča in druge 
gostinske enote. 
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STATISTIČNI LETOPIS SRS1982 TURIZEM 

19-1. GOSTJE IN PRENOČITVE 
tisoč 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Gostje Prenočitve 
Skupaj Domači Tuji Supaj Domačih 

gostov 
247 
262 
311 
309 

' 408 
443 
497 
454 
560 
596 
697 
786 
833 
814 
980 

1.154 
1.227 
1.321 
1.428 
1.521 
1.696 
1.780 

238 
249 
293 
279 
350 
371 
400 
381 
471 
485 
545 
629 
632 
585 
652 
742 
744 
697 
750 
808 
874 
973 

9 
13 
18 
30 
58 
72 
97 
73 
89 

111 
152 
157 
201 
229 
328 
412 
483 
624 
678 
713 
822 
807 

1.384 
1.473 
1.327 
1.063 
1.277 
1.212 
1.454 
1.294 
1.919 
2.239 
2.706 
3.047 
3.100 
2.947 
3.338 
3.794 
4.051 
3.840 
3.724 
3.954 
4.526 
4.826 

Tujih 
gostov 

1.351 
1.434 
1.275 

992 
1.140 
1.038 
1.200 
1.110 
1.665 
1.902 
2.227 
2.558 
2.515 
2.244 
2.311 
2.560 
2.618 
2.069 
1.818 
1.899 
2.297 
2.525 

33 
39 
52 
71 

137 
174 
254 
184 
254 
337 
479 
489 
585 
703 

1.027 
1.234 
1.433 
1.771 
1.906 
1.955 
2.229 
2.301 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

1.902 
1.945 
2.037 
2.024 
2.152 
2.111 
2.297 
2.509 
2.519 
2.378 
2.419 

1.022 
1.092 
1.082 
1.211 
1.311 
1.326 
1.506 
1.632 
1.705 
1.509 
1.557 

880 
853 
955 
813 
841 
785 
791 
877 
814 
869 
862 

5.444 
5.629 
5.964 
6.130 
6.444 
6.359 
6.741 
7.523 
8.081 
7.771 
7.680 

2.867 
3.061 
3.054 
3.576 
3.854 
3.929 
4.379 
4.836 
5.367 
4.976 
4.731 

Skupaj Zdravi- 
liški 
kraji 

1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

3,3 
2,7 
3,0 
3,0 
2,9 
3,0 
3.2 
3.3 
3,2 

14,4 
6,9 
7,1 
7,3 
7,3 
7,7 
8.0 
8.1 
7,1 

3.6 
*2,7 
2.8 
2.9 
2.7 
2.8 
3,0 
3,0 
3,2 

5,4 
4,4 
4,9 
4,9 
4.6 
4,8 
5,4 
5.7 
5,6 

2.577 
2.568 
2.910 
2.554 
2.590 
2.430 
2.362 
2.687 
2.714 
2.795 
2.949 

19.-2. POPREČNA DOBA BIVANJA 
PO VRSTAH KRAJEV 

Klimatski kraji Drugi Naturi- 
 ——  t: turistični stični gorski obmorski kraj|i krajj 

*1,7 
1,6 
1,8 
1,8 
1,8 
1.8 
1.9 
2,0 
1,8 

1,8 
1,8 
1,7 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
1,9 
2,0 

* Vključeno mesto Ljubljana. 

TURIZEM STATISTIČNI LETOPIS SRS 1982 

19-3. POPREČNE LETNE STOPNJE RASTI ŠTEVILA DOMAČIH 
IN TUJIH GOSTOV TER NJIHOVIH PRENOČITEV 

1962 
1981 

1962 
1971 

1972 
1981 

1962 
1966 

1967 
1971 

1972 
1976 

1977 
1981 

1981 

GOSTJE SKUPAJ 
domačih gostov 
tujih gostov 
PRENOČITVE SKUPAJ 
domačih gostov 
tujih gostov 

5.5 
4.6 
7,6 
4,6 
3,2 
8,4 

8,6 
4,9 

15,9 
5,8 
1,3 

16,0 

2.4 
4,3 

-<3,2 
3.5 
5,1 
1,3 

9,7 
1,9 

25,5 
4,4 

-3,9 
24,8 

7,6 
8.0 
7.1 
7,3 
6.8 
7.9 

2.1 
5.4 

-2,3 
3.2 
6.5 

-1,2 

19.-4. POPREČNE LETNE STOPNJE RASTI ŠTEVILA PRENOČITEV 
DOMAČIH IN TUJIH GOSTOV 

2.8 
3,2 
1.9 
3,9 
3,7 
3,9 

1,7 
3,2 

-0,8 
-1,2 
-4,9 

5,5 

Zdraviliški kraji 
Obmorski klimatski kraji 
Gorski klimatski kraji 
Drugi turistični kraji1 

Neturistični kraji 

Zdraviliški kraji 
Obmorski klimatski kraji 
Gorski klimatski kraji 
Drugi turistični kraji1 

Neturistični kraji 

1962 
1981 

3,1 
5,4 
4,8 
4,0 

-0,2 

2.4 
2.5 
3,0 
4,3 

-0,8 

1962 
1971 

1972 
1981 

1962 
1966 

1967 
1971 

1972 
1976 

1,7 
8,1 
5,7 
9,1 

-0,8 

4,5 
2,9 
3,8 
3,8 
0,6 

-3,0 
7,0 
5,5 

11,2 
-8,3 

6,5 
9,2 
5,9 
7,1 
7,1 

7,4 
1,9 
2,3 
4,1 

-4,4 
Prenočitve domačih gostov 

-1,2 
2,4 
0,9 
5,7 

-3,9 

6.1 
2,7 
5,0 
7.2 
2,4 

-6,6 
-4,6 
-3,2 

4,1 
-12,9 

4,7 
10,0 
5,1 
7,3 
7,3 

10,0 
5,7 
4,7 
8,3 

-3,4 

Prenočitve tujih gostov 

1977 
1981 

1981 

1,7 
3,7 
5.4 
3.5 
5,7 

2,3 
-0,4 

5,2 
6,0 
8,6 

-6,8 
4,2 
0,7 

-5,3 
0,0 

-9,5 
-1,5 
-5,6 
-4,4 

4,4 

Zdraviliški kraji 
Obmorski klimatski kraji 
Gorski klimatski kraji 
Drugi turistični kraji1 

Neturistični kraji 

8,6 
9,5 
9.0 
3.1 
3,3 

18,0 
16,3 
16,0 
15,8 
11,2 

0,1 
3,0 
2,4 

-2,2 
-4,1 

24,3 
24.5 
26,1 
25.6 
15,8 

12,0 
8.6 
6.7 
6.8 
6,8 

0,0 
-1,0 
-0,4 
-2,1 
-6,1 

-0,2 
7.3 
5.4 

-2,3 
-2,1 

7,7 
8,6 

10,3 
-7,8 

-14,7 
1 Vključeno mesto Ljubljana. 
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OPERATIVNI PROGRAM NALOG 

za zagotovitev večjega tujskega turističnega prometa 

in deviznega priliva v letu 1983 (ESA-221) 

Zaostajanje povpraševanja po naši turistični ponudbi na 
tujih tržiščih, ki je posledica tako povečane aktivnosti nam 
konkurenčnih sredozemskih dežel kot tudi slabosti naši turi- 
stični ponudbi, zahteva povečano aktivnost in odgovornost 
orgaov in organizacij ter skupnosti za doseganje načrtovanih 
rezultatov. 

V okviru nalog za povečanje tujskega turističnega prometa 
z resolucijo o politiki družbenoekonomskega razvoja v letu 
1983, bodo uresničitev naslednje konkretne aktivnosti: 

I. 
Za zagotovitev ustreznih razmer za povečanje tujskega turi- 

stičnega prometa pri nas, bodo organi In organizacije repu- 
bliki v okviru svojih pristojnosti in odgovornosti dosledno 
izvajali naslednje naloge: 

1. Prednostno zagotovili preskrbo turističnih krajev z 
osnovnimi živili in drugimi izdelki široke potrošnje, ki je nujna 
za bivanje turistov v vseh nastanitvenih zmogljivostih, po- 
sebno pa v šotoriščih in zasebnih sobah. 

Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve, republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
in republiški komite za turizem in gostinstvo se bodo v fe- 
bruarju konkretno dogovorili z organizacijami združenega 
dela - nosilkami preskrbe o načinu in oblikah stalne oskrbe 
turističnega gospodarstva. Dogovorili se bodo tudi za obliko- 
vanje, obseg in sproščanje občinskih in republiškjh tržnih 
blagovnih rezerv, kadar bi bile izkoriščene vse druge možno- 
sti za realno preskrbo. 

2. Za povečanje propustnosti in nemoten prometa na mej- 
nih prehodih bosta uprava carine in milica v sezoni in med 
prazniki v tujini okrepila delo svojih služb z ustrezno preraz- 
poreditvijo delavcev in drugimi tehničnimi rešitvami. 

Repuliški komite za turizem in gostinstvo, republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve in uprava carin se bodo v marcu 
podrobneje dogovorili za izvajanje potrebnih ukrepov. 

3. Za neoviran promet turistov z osebnimi avtomobili, avto- 
busi in letali ter po morju bo zagotovljena stalna oskrba z 
motornimi gorivi iz domačih rafinerij, z uvozom planiranih 
koliščin in z najemanjem posojil v materialnih rezervah. 

Republiški komite za energetiko in SOZD PetroI se bosta v 
marcu dogovorila o stalni oskrbi in neprekinjenem delovnem 
času črpalk v turističnih krajih in ob magistralnih poteh. 
Republiški komite za turizem in gostinstvo bo dal s komiteji 
drugih republik in pokrajin obvestilo avtomobilskim klubom 
in predstavništvom v tujini o možnostih in pogojih nakupa 
goria. 

4. Pravočasno zagotoviti reden dotok tujega informativnega 
tiska. 

Republiški komite za turizem in gostinstvo in splošno zdru- 
ženje gostinstva turizma Slovenije se bosta zavzela da turi- 
stične organizacije združenega dela združijo 0,5% deviz od 
8% sredstev, s katerimi bodo predvidoma razpolagale, za 
uvoz tujega informativnega tiska. SR Slovenija bi tako izpol- 
nila obveznost do izdajateljev v tujini v februarju tega leta. 

5. Izboljšati sodelovanje sredstev javnega obveščanja pri 
prizadevanjih za večjo turistično ponudbo in povečanje tuj- 
skega turističnega prometa. 

Republiški komite za informiranje in Republiški komite za 
turizem in gostinstvo bosta v februarju organizirala razgovore 
z uredništvi časopisov in RTV in se z njimi dogovorila za 
ustrezno politiko in akcije na tem področju. 

6. Izvozno usmerjenemu turističnemu gospodarstvu zago- 
toviti še nekatere nove spodbude za njegovo dejavnost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zato zavzemal, da 
se s spremembo odloka o skupni devizni politiki za leto 1983 
zagotovi organizacijam združenega dela gostinstva in turizma 
dodatno razpolaganje z ustvarjenimi devizami, v višini 8%, za 
uvoz repromateriala, rezervnih delov in tujega tiska. Še naprej 
bo podpiral tudi predlog, da se po enakih kriteriji kot izvoz 

blaga stimulira tudi izvoz storitev na konvertibilno področje. 
Republiški upravni organi bodo sproti spremljali uresniče- 

vanje ekonomske politike in ukrepov v organizacijah združe- 
nega dela gostinsta in turizma ter skladno z ugotovitvami 
predlagali ustrezne spremembe in izboljšave. 

II. 
Da bi povečale kvaliteto turistične ponudbe in posameznih 

storitev in s tem tujski turistični promet v celoti, bodo organi- 
zacije združenega dela izvajale naslednje aktivnosti: 

1. Organizacije združenega dela gostinstva si bodo pravo- 
časno zagotovile potrebne količine prehrambenih proizvodov 
za čas turistične sezone. 

Organizacije združenega dela gostinstva bodo od februarja 
dalje nabavljale in vskladiščile živila za nemoteno delo v 
sezoni in v ta namen angažirale obratna sredstva. S kmetij- 
skimi organizacijami združenega dela si bodo zagotovile 
ustrezne proizvode tudi z združevanjem deviznih sredstev. 

2. Organizacije združenega dela bodo zagotovile kvalitet- 
nejše opravljanje gostinskih in drugih storitev. , 

Organizacije združenega dela gostinstva in turizma bodo 
sprejele konkretne programe aktivnosti do meseca aprila. 

3. Poslovne skupnosti turističnega gospodarstva bodo po- 
pestrile turistično ponudbo krajev z aktivnostmi, ki bodo 
omogočile aktivnejši oddih gostov ter večjo turistično potroš- 
njo. 

Poslovne skupnosti bodo pripravile tovrstne programe do 
konca marca. Organizacije združenega dela bodo v okviru 
zdraviliške poslovne skupnosti pripravile do konca marca 
program aktivnosti za izboljšanje medicinskih storitev in za 
povečanje prihajanja gostov iz tujine. 

4. Organizacije združenega dela bodo povečale turistično 
potrošnjo z dajanjem različnih ugodnosti pri prodaji storitev v 
tujini in s popusti pri prodaji storitev doma za dinarske čeke, s 
čimer bodo omejevale tudi nelegalno menjavo deviz. 

Poslovanje s čeki bodo organizacije združenega dela go- 
stinstva in turizma uvedle v marcu. Organizacije združenega 
dela in Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnos« s tujino bodo v marcu sprejele odločitve o višini 
dodatnih popustov za prodajo na čeke. 

5. Pred začetkom turistične sezone z dodatno propagandno 
aktivnostjo na tujih tržiščih spodbuditi individualne turiste k 
preživljanju počitnic pri nas. 

Splošno združenje gostinstva in turizma Slovenije skupaj s 
Turistično zveze Slovenije, Kompasom in Globtourom bodo 
pripravili do konca marca dodaten načrt akcij za posamezna 
tuja tržišča, ki bodo predstavile različne ugodnosti in predno- 
sti preživljanja počitnic pri nas. 

Turistična zveza bo v marcu s turističnimi društvi pripravila 
aktivnosti, s katerimi bi pospešili urejanje krajev in pripravo 
občanov na sprejem turistov. 

6. Delovni organizaciji Kompas in Globtour bosta skladno z 
zakonom o obveznem združevanju dela in sredstev organiza- 
cij združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in 
storitev in s proizvajalnimi organizacijami pripravili do junija 
samoupravni sporazum o dohodkovnem povezovanju, ki bo 
omogočil učinkovitejše skupno angažiranje gostinstva in turi- 
stičnega posredovanja. 

V okviru splošnega združenja gostinstva in turizma bodo 
organizacije združenega dela gostinstva in turističnega po- 
sredovanja sprejele ta sporazum do oktobra. 

7. Organizacije združenega dela gostinstva bodo, ob krat- 
koročnih aktivnostih za uspešnejše poslovanje v turistični 
sezoni pospešile priprave na trajnejše dohodkovno povezova- 
nje s kmetijstvom. To naj bi omogočilo trajnejše zagotavljanje 
določenih količin in kvalitete prehrambenih proizvodov. 

Te aktivnosti bosta vodila splošno združenje gostinstva in 
turizma Slovenije in splošno združenje kmetijstva. 

8. Organizacije združenega dela bodo obogatile sedanjo 
turistično ponudbo z izgradnjo novih gostinskih zmogljivosti 
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in drugih objektov ter naprav. V 1983 bodo izvajali naslednje 
investicije: 

- v Portorožu (terme in druga faza marine), 
- v Strunjanu (bungalovi), 
- na Bledu (depandansa hotela Golf), 
- v Kranjski gori (žičnice Trebež). 
V kmečkih gospodarstvih bo urejenih 600 ležišč, v zasebnih 

gospodinjstvih pa okoli 100 ležišč v Izoli in 100 v Portorožu, za 
kar bodo angažirana sredstva občanov in gostinskih organi- 
zacij združenega dela. 

III. 
Izvrinl sveti skupščin občin Izola, Jesenice, Postojna, Pi- 

ran, Sežana, Tolmin, Šmarje pri Jelšah, Gornja Radgona, 
Radovljica ter skupščin mesta Ljubljane in Maribora bodo 
skladno s plani za povečanje izvoza do aprila sprejeli dodatne 
programe in ukrepe ter obveznosti za povečanje izvoza turi- 
stičnih storitev. O sprejetih programih naj obvestijo republiški 

komite za turizem in gostinstvo. 
V okviru svojih pristojnosti se bodo izvršni sveti skupščin 

občin organizirali za: 
- za pravočasen sprejem odlokov o organizirani oddaji 

ležišč v zasebnih gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih; 
- tak obratovalni čas gostinskih in drugih storitvenih dejav- 

nosti ter služb v sezoni, ki bo ustrezal potrebam turistične 
potrošnje; 

- okrepljeno inšpekcijsko nadzorstvo in hitro odpravljanje 
pomanjkljivosti v organizacijah združenega dela gostinstva in 
pri zasebnih turističnih in gostinskih obratih; 

- vzpostavitev večjega števila začasnih prodajnih mest v 
turističnih krajih in ob magistralnih cestah. Pospešili bodo 
tudi izdajo dovoljenj za takšno prodajo. 

Republiški komite za turizem in gostinstvo bo redno sprem- 
ljal potek naštetih aktivnosti in po potrebi predlagal dodatne 
ukrepe za povečanje turističnega prometa in deviznega pri- 
liva. 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO SR SLOVENIJE 

POROČILO 

o izvajanju nalog na področju 

ekonomskih odnosov s tujino SR 

Slovenije od sprejetja zakona o deviznem 

poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 

leta 1977 (ESA-217)    

I. Delovanje Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 

Združeno delo je na področju ekonomskih odnosov s tujino 
na osnovi ustave SFRJ, Zakona o združenem delu in iz leta 
1977 sprejetega Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino dobilo zakonsko osnovo za prevzem in sa- 
moupravno urejanje še zadnjega pomembnega dela družbene 
reprodukcije, t.j. poslovanja in menjave s tujino. Samoupravni 
interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino, ki je bila ustanovljena za izvrševanje nalog in opravil, 
določenih v Zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino, je v petletnem delovanju v veliki meri uspelo 
realizirati naloge in opravičiti vlogo, ki jo je dobila po zakonu 
in to kljub objektivnim težavam in oviram, s katerimi se je 
srečevala in se še srečuje pri svojem delu. Ojačala se je vloga 
in odgovornost delavcev v združenem delu za gibanje in 
stanje tokov na področju mednarodne menjave oz. deviznega 
režima in njegovo urejanje je v dokajšnji meri postalo domena 
TDZD kot sestavni del odnosov v družbeni reprodukciji. Sa- 
moupravno povezovanje in dogovarjanje na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino se je začelo uveljavljati kot osnovna 
oblika urejanja odnosov v skupnem izvozu, skupnem ustvar- 
janju in razporejanju priliva, dohodkovnem povezovanju in 
investicijskem sovlaganju ter združevanju dela deviznega pri- 
liva za pokrivanje uvoznih potreb skupnega in splošnega 
pomena. 

Temeljna zakonodaja s področja ekonomskih odnosov s 
tujino je predvidela sprejetje vrste izvedbenih oziroma podza- 
konskih aktov in predpisov. Ti dokumenti mnogokrat niso bili 
pravočasno sprejeti, zato je izvajanje zunanjetrgovinske me- 
njave doživljalo vsa leta vrsto administrativnih ukrepov, ki so v 
veliki meri ovirali in tudi otežkočali samoupravno dogovor- 
jene odnose na tem področju. Ekonomske odnose s tujino se 
je pogosto urejalo bodisi z neposrednimi administrativnimi 
posegi, bodisi pod plaščem samouprave izven obstoječega 
gospodarskega sistema in odnosov, ki se odvijajo v njem. Že 

zaradi zaostrenih materialnih pogojev poslovanja težko skle- 
njeni samoupravni sporazumi po 67. in 68. členu Zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino niso bili 
vedno v celoti realizirani, ker se je z raznimi ukrepi stalno 
zniževala osnova razpolaganja z ustvarjenim prilivom tako, da 
se obveznosti po določilih samoupravnega sporazuma še 
zdaleč niso mogle realizirati. Preko skupščine in ostalih orga- 
nov Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino je združeno delo z velikim razumevanjem sprejemalo 
in reševalo težko gospodarsko situacijo; nikakor pa ni 
razumelo in ne more razumeti pristopov zveznih organov, ki 
so problematiko reševali samo z omejevanjem in odvzema- 
njem deviznih sredstev brez večje odgovornosti za reproduk- 
cijo, namesto da bi s pozitivnimi ukrepi omogočili proizvod- 
njo za izvoz in s povečevanjem izvoza lažje poravnavali obvez- 
nosti do tujine. 

Tak neodgovarjajoči instrumentarij z ves čas prisotnim ne- 
realnim tečajem dinarja in nedodelanim instrumentarijem sti- 
muliranja izvoza je povzročil neupravičena prelivanja do- 
hodka od izvoznikov - ustvarjalcev deviznega priliva na ko- 
ristnike teh deviz tako v republiki kot na področju celotne 
Jugoslavije. Vendar pa je v medsebojnih odnosih med izvoz- 
niki in uvozniki združeno delo le priznavalo negativne razlike, 
ki so nastajale pri dohodku v izvozu in je v skrbi za zagotavlja- 
nje proizvodnje kljub vsem težavam povečevalo izvoz. Da bi ta 
izvozna prizadevanja podprli, so člani Samoupravne in- 
teresne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
v samoupravnem sporazumu po 69. členu Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino na nivoju skupnosti z 
združevanjem po 13. členu in usmerjenim združevanjem po 
23. členu Samoupravnega sporazuma za devizni režim omo- 
gočali lažji pretok deviznega priliva od ustvarjalcev do porab- 
nikov. Prav tako se je ob stalnih omejitvah uvoza opreme z 
določili samoupravnega sporazuma omogočal izvoznikom 
nakup opreme v odnosu do ustvarjenega deviznega priliva v 
višini 10%. 
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II. Kratek prikaz vsebine samoupravnih 
sporazumov za devizni režim od leta 1978 
dalje 

1. V maju 1978 je bil v Samoupravni interesni skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino sprejet prvi samo- 
upravni sporazum za devizni režim, ki je urejal predvsem 
razpolaganje z devizami, uvoz in plačilo uvoza. Uvoz opreme 
in blaga široke potrošnje s konvertibilnega področja sta bila 
možna z nakupom deviz na deviznem trgu na osnovi soglasij, 
medtem ko je bil uvoz reprodukcijskega materiala s konverti- 
bilnega področja urejen na tak način, da so obstajale štiri 
različne kategorije OZD - članov skupnosti z naslednjimi 
deviznimi pravicami: 

- OZD, ki so v letu 1977 imele faktorje vezave (razmerje 
med uvozom in izvozom) pod 100% (aktivci) - tem se je v letu 
1978 faktor vezave znižal do 15%; 

- OZD, ki so v letu 1977 imele faktorje vezave nad 100% in 
določene absolutne zneske, do katerih so se lahko ta raz- 
merja uporabljala (pasivci) - tem se je v letu 1978 faktor znižal 
do 20%, po doseganju absolutnega zneska pa so imeli dolo- 
čeno razmerje 80%; 

- OZD, ki so v letu 1977 samo uvažale (absolutaši - tem se 
je absolutni znesek deviznih pravic iz leta 1977 znižal za 20%; 

- OZD, ki so v letu 1977 izvažale več kot 40% celotnega 
prihodka (pretežni izvozniki) - ti so imeli v letu 1978 določeno 
razmerje 100%. 

Odplačila obveznosti (zapadle anuitete) za najete tuje kre- 
dite so bila možna z nakupom deviz na deviznem trgu. Poslo- 
vanje na kliringu se je lahko odvijalo v skladu z meddržavnimi 
pogodbami. 

2. Nov samoupravni sporazum, ki je bil sprejet leta 1979, je 
vseboval predvsem naslednje spremembe glede na sporazum 
iz leta 1978: 

- aktivcem iz leta 1978 se je faktor vezave povečal za 10 
poenov, s tem, da je lahko bil najnižji faktor vezave 30%; 

- pasivcem se je faktor vezave postopoma zniževal, prav 
tako paafe je znižal absolutni znesek za 20%; 

- neizvoznikom (absolutašem) se je absolutni znesek prav 
tako znižal za 20%. 

Uvoz in nakup opreme in blaga široke potrošnje sta bila še 
vedno možna z nakupom deviz na deviznem trgu, vendar je 
bilo potrebno pri prijavljanju uvoza teh poslov izpolniti pri 
opremi 30% obvezo vezave izvoza, pri blagu široke potrošnje 
pa 50%. 

3. Leta 1980 je bil sprejet samoupravni sporazum, ki je na 
drugačen način urejal razpolaganje z devizami ter uvoz in 
plačevanje v tujino. Pri razpolaganju z ustvarjenimi konverti- 
bilnimi devizami so bile odpravljene »zgodovinske« katego- 
rije članov - to je pasivci, aktivci, absolutaši in pretežni 
izvozniki. Uveljavljen je bil enak odstotek razpolaganja z 
ustvarjenimi konvertibilnimi devizami za vse člane v višini 
95%, s tem, da so lahko preostalih 5% deviz uporabljale OZD, 
ki opravljajo dejavnost širšega družbenega pomena na osnovi 
možnosti, ki so bile določene z usklajenimi plani ekonomskih 
odnosov s tujino. Prav tako je bilo možno na podlagi usklaje- 
nih planov ekonomskih odnosov s tujino v skladu z določenim 
deficitom v projekciji plačilno-bilančnega položaja naše repu- 
blike še kupiti devize na deviznem trgu. V sporazumu je bilo 
opredeljeno, da so prilivi od nekaterih posebnih vrst zunanje- 
trgovinskih poslov oproščeni združevanja za skupne potrebe 
- to je iz poslov dolgoročnih proizvodnih kooperacij, maloob- 
mejnega prometa, kompenzacijskih poslov in podobno. Ob 
upoštevanju možnosti nakupa deviz na deviznem trgu in ude- 
ležbe posebnih vrst zunanje-trgovinskih poslov, kjer je bilo 
opredeljeno 100% razpolaganje z devizami ter prenosom de- 
viz na osnovi sklenjenih samoupravnih sporazumov po 67. in 
68. členu Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih 
s tujino, so tako posamezne DZD dejansko razpolagale z 
različnimi odstotki ustvarjenih deviz oz. različnim odnosom 
med uvozom in izvozom. 

Uvoz opreme je bil možen na osnovi soglasij, vendar pod 
pogojem, da je član sam zagotovi! 30% deviz od vrednosti 
opreme, preostanek je lahko še vedno kupil na deviznem trgu. 
Pri uvozu blaga široke potrošnje je znašala tovrstna obveza 
člana 50%. 

Anuitete za najete tuje kredite je bilo formalno še vedno 
možno odplačevati z nakupom deviz na deviznem trgu, ven- 

dar je bila dejanska realizacija teh pravic omejena, ker je 
Narodna banka Slovenije aprila meseca prenehala interveni- 
rati in je zato devizni trg deloval v omejenem obsegu. 

Zaradi motenj pri izvajanju projekcije plačilno-bilančnega 
položaja naše republike sta bili med letom sprejeti dve omejiti 
pri razpolaganju z devizami. Najprej se je procent razpolaga- 
nja znižal na 80%, nato pa na 60%. Pri znižanju razpolaganja 
na 60% se je hkrati tudi za 40% znižal obstoječi saldo deviz- 
nih pravic vsaki OZD. 

4. V letu 1981 so bili sprejeti srednjeročni samoupravni 
sporazumi za plan, kreditne odnose in devizni režim za ob- 
dobje 1981-1985. Člani so razpolagali z devizami v višini 65% 
od ustvarjenega priliva, preostali del ustvarjenih deviz v višini 
35% pa je bil namenjen za devizno financiranje skupnih 
družbenih in proizvodnih potreb (le-te so opredeljene v 13. 
členu samoupravnega sporazuma). Pri uvozu opreme je bila 
uvedena možnost, da do 10% ustvarjenih deviz lahko člani 
brez posebnega soglasja porabijo za uvoz opreme za eno- 
stavno reprodukcijo. Sicer pa so za uvoz opreme in blaga 
široke potrošnje člani morali v celoti zagotavljati devize. V 
tem letu so člani še lahko odplačevali anuitete z nakupom 
deviz na deviznem trgu, kar je ob izločanju menjalniških deviz 
Narodni banki Jugoslavije že zelo načelo likvidnost poslovnih 
bank. Člani skupnosti so morali s temeljnimi bankami do 
sredine leta uskladiti devizne pravice, vodene v Narodni banki 
Slovenije in efektivna devizna sredstva na deviznih računih 
članic Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. 

5. Člani skupnosti so v letu 1982 razpolagali s 65% ustvar- 
jenih deviz, 35% pa so zagotavljali za pokrivanje splošnih in 
skupnih potreb ter za skupne potrebe v okviru federacije. 

Petletni samoupravni sporazum za devizni režim se je neko- 
liko spremenil - najvažnejši spremembi sta bili: 

- da je bilo v samoupravnem sporazumu vnešeno določilo, 
da je nujno anuitete za najete tuje kredite odplačevati z 
nakupom deviz na deviznem trgu samo pod pogojem, če so 
bile devize na razpolago in 

- da je bilo v sporazumu vgrajeno načelo, da lahko uporab- 
niki zagotovljenih deviz (to je deviz iz 13. člena) te devize 
koristijo samo do višine dejansko natečenih deviz za posa- 
mezne namene. 

Zaradi zaostritve likvidnostne situacije v tem letu in zaradi 
spremenjenega načina odplačevanja anuitet (združevanje 
15,9% ustvarjenih deviz na nivoju federacije in 20,9% v repu- 
bliki) je bil sprejet na skupščini skupnosti začasni sklep za 
leto 1982, s katerim je bil od 16. junija dalje članom skupnosti 
zmanjšan odstotek razpolaganja z devizami na 30% od 
ustvarjenih deviz. 

6. Ker je začasni odlok Zveznega izvršnega sveta in Zakon o 
začasni projekciji plačilne in devizne bilance republikam in 
avtonomnima pokrajinama določal globale možnega prijav- 
ljanja uvoza, je skupščina Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino po sprejetju 
usklajenih pianov 30. marca 1982 opredelila članom in eno- 
tam skupnosti, ki so imeli usklajene plane, možnost prijavlja- 
nja uvoza na osnovi njihovih usklajenih planov, kar je posa- 
mezni temeljni organizaciji združenega dela bistveno olajšalo 
poslovanje, saj se je s tem priznala in upoštevala njihova 
specifična dinamika izvoza in uvoza. 

Članom in enotam, ki planov niso uskladili, je bila možnost 
uvoza izračunana po kriterijih za usklajevanje planov, ki jih je 
sprejela skupščina skupnosti. Da bi omogočili proizvodnjo in 
s tem večji izvoz, je skupščina Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino pooblastila 
odbor za plan, da je za izvozne potrebe proizvodnje dina-& 
mično avansiral prijavljanje uvoza tako, da v proizvodnji za- 
radi tega ni prihajalo do zastojev. 

7. V mesecu maju 1982 je bil sprejet zakon o razpolaganju z 
devizami - to je tako imenovani »mali devizni zakon«, ki je 
skupaj z izvedbenimi predpisi uveljavil solidarnostni način 
odplačevanja anuitet za najete tuje kredite in to na tak način, 
da so se v okviru federacije in v okviru republike posebej 
zbirale devize za ta namen. Prejšnji odstotek razpolaganja z 
devizami zaradi tovrstnega načina odplačil anuitet je povzro- 
čil nekoliko težav pri oskrbi OZD z reprodukcijskim materia- 
lom in s tem tudi zastoje v proizvodnji zaradi pomanjkanja 
reprodukcijskega materiala. 

Negativne posledice sprovajanja mini deviznega zakona za 
izvozno proizvodnjo je v mesecu septembru skušal omiliti 
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Zvezni izvršni svet s sprejetjem odloka »uvoz zaradi izvoza«, 
po katerem je TOZD po ustvarjenem prilivu bila oproščena 
odprodaje deviz za vzajemnostno združevanje deviz za odpla- 
čilo obveznosti do tujine na ravni SFRJ in republik. Zaradi 
zelo kompliciranega postopka, kratkega roka in sorazmerno 
majhnih ugodnosti, ki jih je prinesel odlok v odnosu do 
kompenzacijskih poslov, ki so se istočasno tekoče odobra- 
vali, pa so OZD v zelo majhni meri koristile možnosti po tem 
odloku. 

8. Spodbujanje izvoza je bilo uveljavljeno s soglasjem Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije na podlagi splošnih meril, 
sprejetih v skupščini Interesne skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino za drugo polovico leta ob upošteva- 
nju dveh izhodišč., 

- kratkoročnega izhodišča, to je pospeševanja celotnega 
konvertibilnega deviznega priliva, 

- dolgoročnega izhodišča: pospeševanja povečanja kon- 
vertibilnega deviznega priliva, doseženega z izvozom blaga 
najvišje stopnje predelave. 

Za devizni priliv, uresničen z izvozom surovin izvozniki niso 
bili upravičeni do izvoznih spodbud. 

Uveljavljena odločitev je bila posledica ugotovitev, izobliko- 
vanih v toku javne razprave, da je možno doseči najoptimal- 
nejši učinek s kombinacijo ukrepov, ki upoštevajo tako krat- 
koročne kot dolgoročne cilje na tem področju. 

III. Samoupravno sporazumevanje po 67. in 68. 
členu Zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino 

Iz podatkov o številu evidentiranih samoupravnih sporazu- 
mov pri skupnosti izhaja, da je samoupravno sporazumevanje 
v SR Sloveniji relativno dobro steklo. V letu 1982 je bilo 
registriranih skupno 7.668 samoupravnih sporazumov v vre- 
dnosti 36,7 milijarde din, od tega 1.318 sporazumov v vredno- 
sti 7,2 milijarde din po 67. členu in 6.350 sporazumov v 
vrednosti 29,5 milijarde din po 68, členu Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

Vzorčna analiza po obsegu pretoka deviz najpomembnejših 
samoupravnih sporazumov je pokazala, da so značilnosti 
sklenjenih sporazumov predvsem naslednje: 

- zaostaja sporazumevanje po 67. členu zakona, pri čemer 
bi večina sklenjenih sporazumov po 68. členu lahko bila 
sklenjena po 67. členu; 

- večina analiziranih sporazumov vsebuje precejšen del 
sestavin odnosov skupaj ustvarjenega dohodka in bi ob večji 
strokovnosti pri oblikovanju lahko hitro dosegli ustrezno kva- 
liteto; 

- OZD surovinske proizvodnje pogosto zahtevajo plačila v 
devizah za vsako dobavljeno količino osnovnih surovin po 
domačih cenah, ne glede na udeležbo v izvozu; 

- nepripravljenost mnogih OZD, da nosijo sorazmerni del 
rizika v izvozu. 

Izvajanje sporazumov je bilo močno zavrto in v mnogih 
primerih onemogočeno zaradi omejitvenih ukrepov, pred- 
vsem »mini deviznega zakona«, ki so zmanjšali razpolaganje z 
ustvarjenimi devizami (v letu 1980 od 95% na 60%, v letu 1981 
od 65% na 30%, v letu 1982 iz 65% na 30,24% ob istočasni 
prepovedi pretoka dinarske protivrednosti pri sporazumih po 
68. členu). V takih pogojih so se v letu 1982 v bistvu delno 
realizirali po 68, členu le sporazumi s turističnimi OZD, še v 
največji meri pa so se uresničevale obveznosti združevanja po 
tistih samoupravnih sporazumih, ko je šlo za oskrbo predelo- 
valnih OZD z osnovnimi surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom oziroma, kjer je dejansko šlo za razporejanje skupnega 
deviznega priliva proizvodno in poslovno vertikalno poveza- 
nih OZD. 

Pri medrepubliških povezavah so povzročala dodatne te- 
žave še različna stališča samoupravnih interesnih skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino republik in avtonomnih pokra- 
jin glede evidentiranja sklenjenih samoupravnih sporazumov 
saj so nekatere skupnosti le-te evidentirale izključno v stati- 
stične namene, druge pa so dajale soglasja na sklenjene 
sporazume tudi s stališča zakonitosti in likvidnostne situacije 
bank. 
IV. Prikaz gibanj menjave s tujino 

Ker so globalne primerjave izvoza in uvoza med leti zaradi 
sprememb tečaja dinarja in različnih zveznih in republiških 

poprečij teh sprememb v absolutnih zneskih skorajda nemo- 
goči, dajemo primerjavo za SR Slovenijo, SFR Jugoslavijo in 
drugimi republikami in avtonomnima pokrajinama v relativnih 
odnosih. Konvertibilni izvoz SR Slovenije je od leta 1978 dalje 
v stalnem porastu. Bolj izrazita rast je v letu 1979 in 1980, ko je 
povečanje napram predhodnemu letu z indeksom 126 oz. 123. 
Zaradi povečanih restriktivnih ukrepov pri razpolaganju s 
prilivom in padanju uvoza se znižuje tudi rast izvoza, ki je v 
letu 1981 še na indeksu 116,, letu 1982 pa pade že na indeks 
106. Uvoz je še v hitrejšem padanju, saj pride iz indeksa 126 v 
letu 1979 na indeks 94 v letu 1982. 

V skupnem konvertibilnem izvozu SFRJ je prav tako v 
stalnem porastu delež konvertibilnega izvoza SR Slovenije; v 
letu 1978 je znašal še 21,8% celotnega konvertibilnega izvoza 
SFRJ; v letu 1982 pa poraste že nad četrtino, točno 25,3%, 
delež uvoza pa se je v tem času celo znižal in sicer iz 17,9% v 
letu 1979 na 17,4% v letu 1982, 

Gibanja menjave s tujino kažejo priloge: 
TABELA 1: Gibanja izvoza in uvoza na konvertibilno po- 

dročje: SFRJ in po republikah indeksno od leta 1978 do 
vključno 1982, 

TABELA 2: Gibanja deležev konvertibilnega izvoza in uvoza 
republik v izvozu in uvozu SFRJ od 1978 do vključno 1982. 

GRAFIČNI PRIKAZ konvertibilnega izvoza in uvoza SR in 
SAP v letu 1982 in deležev v skupnem izvozu in uvozu SFRJ. 

V. Izhodišča za izvajanje samoupravnih 
sporazumov sprejetih v Samoupravni interesni 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino 

1. Da bi zagotovili OZD in še posebej izvozni proizvodnji 
realnejše in kvalitetnejše pogoje za delo v letu 1983, je skup- 
ščina skupnosti 23. septembra 1982 v soglasju z Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije sprejela izhodišča za poslo- 
vanje v letu 1983. Izhodišča so naslednja: 

- ker je eden od osnovnih motivov za izvoz razpolaganje z 
ustvarjenimi devizami, je potrebno obremenitve za zagotavlja- 
nje deviz za skupne potrebe minizirati, obremenitve pa dolo- 
čiti v absolutnih zneskih in s tem omogočiti OZD, da po 
izpolnitvi svoje obveznosti razpolaga z ustvarjenimi devizami 
v celoti. 
- skupne potrebe po devizah bi se v letu 1983 smele pove- 

čati največ do 10%, glede na zbrana sredstva v letu 1982, 
- izhajajoč iz samoupravnega sporazuma za planiranje se 

pričakuje povečanje izvoza blaga za 18% in priliva od storitev 
za 15% v globalu za SR Slovenijo in selektivno po enotah 
skupnosti, 

- sproži se postopek za uvedbo enega deviznega računa za 
posamezno OZD. 

2. Možnosti uvoza osnovnih sredstev 
Osnovna sredstva se bodo v letu 1983 uvažala iz deviz, s 

katerimi bodo razpolagali člani skupnosti, če vrednost ne bo 
presegala npr. 5 mio din. Takšen uvoz bo bremenil usklajeni 
plan uvoza nosilca. 

Dodatna možnost uvoza opreme, ki bi predstavljala tudi 
rebalans usklajenega uvoza, pa se daje le tistim nosilcem 
usklajenega plana, ki bodo dosegali največje devizne neto 
efekte na uvoženo opremo in tistim, ki z dodatno opremo na 
kratek rok lahko s pozitivnim deviznim neto efektom povečajo 
priliv. Za sprejeto obveznost do povečanja izvoza oz. priliva se 
bo povečal plan izvoza oz. priliva nosilca. 

Posebej bi se obravnavale dolgoročne izvozne naložbe in 
neizvozne naložbe. 

3. Spodbujanje in pospeševanje konvertibilnega deviznega 
priliva v letu 1983 

V izhodiščih za planiranje v letu 1983 so bili posebej izpo- 
stavljeni okviri meril za spodbujanje in pospeševanje konver- 
tibilnega deviznega priliva, začrtani ob upoštevanju splošnih 
meril, sprejetih v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino, kratkoročne komponente kar najhitrej- 
šega in čimvečjega priliva ter dolgoročne komponente zdra- 
vega razvoja izvozne naravnanosti. Do izvoznih spodbud so 
bile upravičene temeljne organizacije združenega dela za 
celotni konvertibilni devizni priliv (razen za priliv dosežen z 
izvozom surovin), dodatno pa še za konvertibilni devizni priliv 
dosežen z izvozom proizvodov najvišje stopnje obdelave in 
storitev najvišje stopnje sestavljenosti. 
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Sprejeta je bila opredelitev, da dodatne spodbude pripa- 
dajo: 

- izvoznikom za uresničen konvertibilni devizni priliv, 
glede na odstotek deviznega priliva v celotnem prihodku v 
povezavi z razliko med deviznim prilivom in odlivom (po 
progresivni lestvici), 

- izvoznikom za povečevanje konvertibilnega deviznega 
priliva v letu 1983 glede na plan leta 1982 (po progresivni 
lestvici). 

Iz mehanizma pospeševanja so bile izključene vse tiste 
oblike zunanje-trgovinske menjave, ki se v zadnjem času zelo 
širijo in v sedanjih pogojih gospodarjenja večinoma pomenijo 
izhod v sili, saj omogočajo odvijanje procesa proizvodnje, ne 
dajejo pa konvertibilnih deviz za plačilo v tujino (kooperacije, 
kompenzacije, vse ostale oblike poslov, ki se odvijajo v raz- 
merju 1:1, kontokorentni računi). 

4. OZD bodo v letu 1983 plačevale dospele obveznosti po 
najetih tujih kreditih z devizami, s katerimi prosto razpola- 
gajo. Za plačilo dospelih obveznosti za infrastrukturne ob- 
jekte se zagotavljajo devize po 13. členu Samoupravnega 
sporazuma za devizni režim. 

V letu 1983 zapade v plačilo okoli 500 mio dolarjev vseh 
obveznosti, po tujih kreditih, od katerih odpade na infrastruk- 
turne objekte okoli 200 mio dolarjev. 

OZD, ki za odplačilo svojih obveznosti ne bodo sposobne 
zagotoviti devize iz lastnih prilivov, se bodo morale s svojo 
temeljno banko dogovoriti glede zagotovitve dodatnih virov 
kot so odkup deviz od občanov, reprogramiranje dospelih 
obveznosti (glavnice), morebitno najemanje kratkoročnih kre- 
ditov kot tudi najemanje kreditov za uvoz reprodukcijskega 
materiala (komercialni in blagovni krediti) in tako prilive pora- 
biti za plačilo zapadlih anuitet. 

5. Na podlagi odloka Zveznega izvršnega sveta je bila v letu 
1982 predpisana vzajemnost za odplačilo fiksnih in garantira- 
nih obveznosti po najetih tujih kreditih za OZD s sedežem v 
republiki in avtonomni pokrajini v višini najmanj 20,9% od 
vsakega konvertibilnega deviznega priliva, ustvarjenega od 1. 
6. 1982 dalje. 

Na podlagi tega odloka je skupščina skupnosti na svoji seji 
dne 16. 6.1982 sprejela sklep o določitvi kriterijev in načina za 
koriščenje deviz, zagotovljenih za odplačevanje tujih kreditov 
v letu 1982, po katerem se je od 1. 6., do 31.12.1982 izdvajalo 
12,5% od vsakega priliva na poseben račun pri Ljubljanski 
banki - Združeni banki kot posojilo za vzajemnost pri plače- 
vanju obveznosti po tujih kreditih, 8,4% pa kot združena 
sredsta za plačilo anuitetnih obveznosti za infrastrukturne 
objekte. 

Vplačano 12,5% posojilo bodo morale OZD, ki so ta sred- 
stva v letu 1982 koristila, vrniti. 

Merila za vračanje vplačanega posojila bodo izdelana na 
podlagi izdelane analize o možnostih vračanja po posamez- 
nih OZD in jih bo sprejela skupščina skupnosti. 

Ker do konca leta 1982 ni bilo opredeljenih okvirnih ele- 
mentov za plačilno in devizno bilanco SFRJ, niti ostalih doku- 
mentov, ki bi služili kot osnova za planiranje ekonomskih 
odnosov s tujino, smo na osnovi izhodišč opredelili pogoje za 
planiranje ekonomskih odnosov s tujino. Pri tem smo v po- 
sebni informativni anketi želeli od TOZD opredelitev možnega 
plasmana blaga in storitev na konvertibilno področje, cenov- 
nih pogojev, ki jih na tujih trgih dosegajo TOZD različnih 
dejavnosti ter evidentirati pogoje, pod katerimi je možno v 
posameznih dejavnostih in TOZD doseči maksimalno poveča- 
nje izvoza. 

Na osnovi dogovorjenih izhodišč so plani OZD za leto 1983 
za konvertibilno področje naslednji: 

- OZD planirajo za 18,3% večji izvoz blaga na konvertibilno 
področje in za 10,5% večji devizni priliv od storitev iz konver- 
tibilnega področja napram realizaciji v letu 1982, 

- OZD so pripravljene svoj izvoz in priliv še povečati, ker 
jim to tržne možnosti omogočajo, vendar pod dodatnimi po- 
sebnimi pogoji, in sicer: izvoz blaga od 18,3% na 24,7% in 
prilive od storitev od 10,5% na 18,7%. 

Največja povečanja bi bila v OZD iz področja transporta, 
kemične in farmacevtske industrije, gozdne in lesne indu- 
strije, industrije nekovin, živilske industrije itd., 

- posebni pogoji za nadaljnje povečanje izvoza so strnjeni 
predvsem v naslednje skupine: 

- realnejši tečaj dinarja in višje izvozne stimulacije, 

- nujen uvoz opreme za modernizacijo izvozne proizvod- 
nje, 

- višje razpolaganje z lastnimi devizami in neovirano zdru- 
ževanje deviz, 

- boljše repropovezave in zagotavljanje potrebnih domačih 
reprodukcijskih surovin, 

0 boljše kreditiranje izvozne proizvodnje, 
- bolj fleksibilni roki vnosa deviz, 
- stabilen in enoten režim uravnavanja ekonomskih odno- 

sov s tujino vsaj za eno leto. 

VI. Usmeritev nadaljnjega delovanja 
Samoupravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino 

Skupščina SFRJ je 29. 12. 1982 sprejela Zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino, s katerim se dopolnjuje in spreminja 
dosedanji sistem zunanje-trgovinskega in deviznega poslova- 
nja. Spremembe in dopolnitve zakona v precejšnji meri spre- 
minjajo položaj in vlogo Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino pri urejanju 
posameznih področij ekonomskih odnosov s tujino. 

Da ne bi ogrozili realizacije izvoznih planov z nedodelanimi 
in nedorečenimi začasnimi in predvidenimi trajnimi predpisi, 
bi bilo potrebno takoj zagotoviti predvsem: 

- minimalne pogoje za kontinuirano proizvodnjo blaga in 
storitev za izvoz. To seveda zahteva, da bodo TOZD takoj 
seznanjene, s kakšnim deviznim prilivom razpolagajo, kakšni 
so dogovorjeni odnosi v skupinah, podskupinah in repropo- 
vezavah in kakšni so enotni kriteriji za poslovanje vseh sub- 
jektov na jugoslovanskem prostoru, 

- trajno nadaljevati prizadevanja za realni tečaj dinarja, ker 
le-ta lahko zagotovi vsem subjektom enako stimulacijo za 
izvoz in zagotavlja dolgoročno pot konvertibilnosti domače 
valute. 

Dokler to ni možno doseči, pa je potrebno zagotavljati 
prelivanje dela dohodka na izvoznike preko zveznega in repu- 
bliškega prizadevanja za vzpodbujanje izvoza na konvertibil- 
nem področju, 

- izvozniki iz SR Slovenije si morajo zagotoviti delež izvoza 
tudi na klirinško področje in si s tem zagotoviti dohodkovno 
možnost še hitrejšega povečanja izvoza na konvertibilno po- 
dročje, 

- trajnejše oblike gospodarskega povezovanja našega go- 
spodarstva bi morale v bodoče vse bolj dominirati nad kla- 
sično obliko trgovanja s tujino, zato pa je potrebno izpopol- 
njevati naše predpise v smislu zagotavljanja večje stimulacije 
pri mednarodnih kooperacijah, skupnih naložbah, licenčnih 
pogodbah, izvozu znanja in tehnologije, itd., 

- za zagotovitev bolj organiziranega in učinkovitejšega na- 
stopa na tujem tržišču je potrebno vztrajno širiti našo prisot- 
nost v vseh sodobnih oblikah mednarodnega poslovanja. Za 
to pa je nujno stalno izpopolnjevati lastno znanje in kadre, ki 
bodo sposobni tudi ob gospodarskih krizah zagotoviti pove- 
čanje našega izvoza, 

- z zagotovitvijo najnujnejših pogojev za razvoj tujskega 
turizma (bencin, prehrana) in pa predvsem boljšo ureditvijo 
uslug, bolj organiziranim nastopom v tujini ter novimi sodob- 
nimi oblikami bi morali bistveno izboljšati in izkoristiti poten- 
cialne možnosti za razvoj te dejavnosti tako v Sloveniji kot v 
Jugoslaviji, 

- transportu in v zadnjem času tudi izvajanju investicijskih 
del v tujini bi morali zagotoviti večji devizni priliv, saj imamo 
kot tranzitna dežela izredne potencialne možnosti in kot neu- 
vrščena velike poslovne možnosti v DVR. Ureditev problemov 
na teh področjih pa zahteva maksimalne napore vseh odgo- 
vornih (v republiki in v zvezi) da se čim prej s predpisi in 
dogovori uredi stimulativni način poslovanja na tem po- 
dročju. 

Nova zakonodaja na področju ekonomskih odnosov s tu- 
jino spreminja vlogo planov OZD v odnosu do projekcije 
plačilno-bilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin, 
samoupravno sporazumevanje po dosedanjem 69. členu za- 
kona (Samoupravni sporazum za devizni režim) je bistveno 
okrnjeno, sporazumi, s katerimi je bilo v republikah in avtono- 
mnih pokrajinah urejeno zadolževanje v tujini (po bivšem 141. 
členu zakona), pa niso več predvideni. 
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Enotni kriteriji po novem 69. a členu temelje na naslednjih 
načelih: 

- kriteriji so uporabljivi neposredno ali pa predstavljajo 
podlago za sklepanje samoupravnih sporazumov v dejavno- 
stih, ki so definirane široko: samoupravne sporazume skle- 
pajo za izvoz na konvertibilni trg zainteresirane in proizvodno 
povezane OZD v okviru splošnih združenj Jugoslavije, 

- pri sklepanju samoupravnih sporazumov so udeleženci 
pri izračunu in opredelitvi potrebnih deviz dolžni prednostno 
kot prioriteto upoštevati: fiksne in garantirane obveznosti, 
uvoz repromateriala in potrebe reprodukcije za izvoz blaga in 
stotitev na konvertibilno področje, potem pa celotne repro- 
dukcijske potrebe izvoznikov (prodajo doma in Izvoz na kli- 
ring) itd., 

- deficitarne OZD in vsi ostali, ki imajo ali premalo ali nič 
deviz od lastnega Izvoza, lahko potrebne In razpoložljive 
devize odkupujejo na deviznem trgu; na devizni trg odprodajo 
viške deviz OZD - izvozniki nad stopnjo, ki je samoupravno 
dogovorjena za njihove potrebe kakor tudi na osnovi ude- 
ležbe po 67. členu in združevanja po 68. členu, ' 

- razen za potrebe federacije in rezerv Narodne banke 
Jugoslavije ter za nafto v sedanji rešitvi, se viški deviz nad 
obsegom razpolaganja odprodajo poslovni banki kot delu 
enotnega deviznega tržišča; za porabo nafte in ostalih ener- 
getskih surovin, katerih nabava se zagotavlja z vzajemnim 
združevanjem deviz, se sklene poseben samoupravni spora- 
zum, kjer naj se definirajo vsi odnosi, obveze in dolžnosti pri 
financiranju in distribuciji nafte, kjer je potrebno precizirati 
tudi odvisnost dobav energetskih surovin od doslednega iz- 
dvajanja deviz. 

Zakonska regulativa na področju kreditnih odnosov s tujino 
je spremenjena v tem smislu, da zakon v 141. čl. ne predvi- 
deva več obvezno sklepanje samoupravnega sporazuma o 
uresničevanju kreditnih odnosov s tujino v okviru samouprav- 
nih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s tujino socia- 
lističnih republik in avtonomnih pokrajin, temveč neposredno 
uporabo enotnih meril na tem "področju, te pa sprejeme v 
sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi za eko- 
nomske odnose s tujino socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin Interesna skupnost Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino, soglasje na ta podzakonski akt pa da Zvezni 
izvršni svet. 

Glede na to, da se Narodna banka Jugoslavije, družbeno- 
politične skupnosti in Zvezna direkcija za rezerve po Zakonu 
o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, lahko 
zadolžijo v tujini na podlagi sprejetih posebnih zakonov, se 
bodo na podlagi enotnih meril v tujini zadolževale in tujino 
kreditirale temeljne in druge OZD, interesne skupnosti mate- 
rialne proizvodnje in pooblaščene banke. 

Subjekti, za katere se predvideva uporaba enotnih meril, se 
bodo v tujini zadolževali v okviru kreditno-garancijskega po- 
tenciala pooblaščenih bank, ki ga bo s posebnim predpisom 
določil Zvezni izvršni svet in ki bo za vse banke v državi v 
mejah obsega, določenega v projekciji plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije. Banke bodo dajale izjave, da je OZD 
kreditno sposobna. Na podlagi te izjave in druge dokumenta- 
cije, ki jo bo določila Narodna banka Jugoslavije, bodo OZD 
lahko registrirale sklenjene kreditne posle pri narodnih ban- 
kah socialističnih republik in avtonomnih pokrajinah, ob po- 
prejšnjem pridobljenem soglasju Narodne banke Jugoslavije. 

V enotnih kriterijih, ki jih je sprejela Interesna skupnost 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino dne 28. 1. 1983 so 
sprejete naslednje usmeritve: 

Prioriteta se daje zadolževanju za uvoz za proizvodnjo 
blaga za izvoz na konvertibilno tržišče, ki daje večje neto 
devizne učinke in zagotavlja večjo izkoriščenost domačih 
surovin. Reprodukcijski material se lahko uvaža na kredit za 
proizvodnjo blaga in storitev za izvoz na konvertibilno po- 
dročje, racionalno substitucijo uvoza in potrebe širšega druž- 
benega pomena, pod pogojem, da so zagotovljena sredstva 
za odplačilo. 

Oprema se lahko uvaža na kredit za dokončanje objektov, ki 
so v končni fazi izgradnje za proizvodnjo za izvoz na konverti- 
bilni trg, za odpravljanje ozkih grl v proizvodnji za izvoz, za 
zamenjavo uničene opreme zaradi elementarnih nesreč in za 
hitrejši razvoj SAP Kosova (za dokončanje objektov s po- 
dročja elektrogospodarstva, barvne metalurgije, kmetijske 

proizvodnje, predelovalne kapacitete - združevanje sredstev 
In dela, s katero se povečuje izvoz). 

Krediti mednarodnih finančnih organizacij se lahko naje- 
majo po merilih, za katere dajejo te organizacije kredite, 
finančni krediti pa se lahko najemajo samo za likvidnost v 
mednarodnih plačilih. 

S spremenjenim Zakonom o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino se poleg nekaterih še nedorečenih smeri 
delovanja dokaj jasno opredeljuje vloga in delo Samoupravne 
interesne skupnosti SRS za ekonomske odnose s tujino. Po- 
vršen pregled zakona daje vtis, da se vloga skupnosti izgublja, 
kar pa ni res. Dejansko se delovanje interesne skupnosti pelje 
v smer, ki je pri Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije 
že ves čas prisotna, t. j. da skupnost v vse večji meri prevzema 
vlogo koordiniranja in pomoči združenemu delu pri premago- 
vanju ovir za doseganje čimvečjega in predvsem kvalitetnej- 
šega izvoza. Skratka, vloga skupnosti se v regulativnem smi- 
slu zmanjšuje na zagotavljanje deviznih sredstev za pokriva- 
nje potreb v republiki, povečuje pa se pri planiranju in uskla- 
jevanju planov, kjer je potrebno pri planih izvoznikov prever- 
jati kvaliteto in celovitost vključevanja celotne reproverige v 
izvoz po dogovorjenih dinarskih cenah, skupnem riziku in 
opredeljenih deležih v ustvarjenem konvertibilnem deviznem 
prilivu. Ker je zaradi neurejene politike cen in nespoštovanja 
osnovnih ekonomskih zakonitosti težje vzpostaviti realnejše 
odnose in osnove za skupno povečanje kvalitetnejšega izvoza 
finalnih proizvodov, morajo gospodarske zbornice, združenja 
in skupnosti pomagati pri opredelitvi predvsem najpomemb- 
nejših osnov za skupen izvoz. V teh prizadevanjih za večji 
izvoz, kar postaja osnovno področje delovanja skupnosti, se 
mora skupnost še posebej zavzemati, da se v čim večji meri 
zagotovi realizacija že v prejšnjem poglavju omenjenih pogo- 
jev, pod katerimi je združeno delo v SR Sloveniji ocenilo 
možnost povečanja izvoza v letu 1983 kar za 24,7% več kot 
leto prej. Pri tem je ob nezadostnih dinarskih sredstvih za 
stimuliranje vsega izvoza potrebno v politiki stimuliranja za- 
gotoviti, da se bo prvenstveno stimulirala za izvoz tista proiz- 
vodnja in dejavnost, ki ima na tujih trgih največje kompara- 
tivne prednosti: Zato bo potrebno: ' 

- na republiški ravni spremljati učinke uveljavljenih meril 
za spodbujanje konvertibilnega deviznega priliva v letu 1983 
in na podlagi ugotovljenih učinkov pripraviti trajnejši sistem 
spodbujanja izvoza in zagotavljanja sredstev v ta namen, 

- v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino nadaljevati z že pričeto akcijo za ustrezno 
ovrednotenje storitev (turizem, transport), spodbujanje izvoza 
blaga najvišje stopnje obdelave in najvišje domače vsebnosti. 
Pri tem bo potrebno posebno pozornost posvetiti dejstvu, da 
je potrebno (tudi zaradi pomanjkanja sredstev) preveriti sedaj 
že »zgodovisnke pozicije« spodbujanja izvoza in napraviti 
vsebinski preobrat, tako da se bo prvenstveno spobujala za 
izvoz tista dejavnost, ki ima na tujih trgih največje kompara- 
tivne prednosti (turizem). 

Skupnost se mora skupaj 2 Gospodarsko zbornico aktivneje 
vključiti v organiziranje takšnih oblik delovanja, ki bo zago- 
tavljalo enotno nastopanje gospodarskih subjektov na zuna- 
njem trgu s področja cele SFRJ. Vse pogosteje se v izvozni 
»ihti« nudi in izvaža blago pod bistveno nižjimi cenami, kot so 
na posameznih tržiščih za take proizvode že zaključene. Naj- 
večkrat se izvoz zaradi tega sploh ne poveča, temveč se po 
nepotrebnem odliva del nacionalnega dohodka na škodo cele 
Jugoslavije. 

Za realizacijo te naloge je potrebno prioritetno doseči 
boljšo organiziranost zunanje-trgovinske mreže, odpraviti 
njeno razdrobljenost in ji omogočiti trajno prisotnost ter kva- 
litetnejši in bolj organiziran nastop na zunanjih tržiščih. 

Nadalje mora skupnost skupaj z izvoznimi delovnimi orga- 
nizacijami spoznati in analizirati tuja tržišča za izvoz, vzposta- 
viti in zasledovati pogoje in vse spremembe, ki na tujih trgih 
nastopajo ter z organiziranjem tekočih vzpodbud omogočiti, 
da se celoten izvoz ali posamezne vrste in oblike izvoza ob 
uvoznih omejitvah na ta področja zadržijo vnaprej. Ker se 
pogoji izvoza na posamezna konvertibilna tržišča hitro spre- 
minjajo, je potrebno za ohranitev izvoza na te trge pri sred- 
stvih za stimuliranje izvoza opredeliti rezervo, ki bi v takih 
primerih vsaj delno premoščala dodatne obremenitve izvozni- 
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kov. S stimulacijami je prav tako potrebno delno ali v celoti 
kriti dodatne izvozne stroške pri nastopanju na novih tržiščih. 
Seveda je potrebno ta izvoz predhodno širše analizirati in pri 
kriterijih za stimulacije prvenstveno upoštevati trajnost in 
kvaliteto poslovanja s temi tržišči. 

Poleg nekaterih navedenih konkretnih in trajnejših nalog 
skupnosti, je potrebno realizirati že začeta dela na oblikova- 
nju in reorganiziranju enot skupnosti, ker je to eden od 
predpogojev za zagotovitev skupnega izvoza na višji kvalitetni 

ravni. Pomembno pri delu in reorganizaciji enot je to, da se 
člani skupnosti danes že dogovarjajo poleg nalog za skupni 
izvoz tudi že o delitvi dela, skupnih naložbah, skupnem nasto- 
panju na tujih trgih in ostalih poslovnih opredelitvah. 

Prav tako je potrebno v direktni povezanosti ali na nivoju 
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tu- 
jino doseči večje in boljše sodelovanje SIS republik in pokra- 
jih pri premagovanju ovir za povezovanje združenega dela v 
reprodukcijski oskrbi za povečevanje skupnega izvoza. 

Tabela 1: Gibanje indeksov izvoza in uvoza po republikah od leta 1978-1982 
- Konvertibilno področje 

79/78 80/79 71/80 82/81 79/78 80/79 71/80 82/81 
izvoz izvoz izvoz izvoz uvoz UVOZ UVOZ' uvoz 

SFRJ 119 119 112 103 128 100 102 91 
BiH 124 109 113 104 141 102 118 96 
Črna gora 109 124 113 116 119 96 135 76 
Hrvatska 113 120 104 100 138 95 94 84 
Makedonija 135 100 128 99 153 81 124 89 
Slovenija 126 123 116 106 126 95 105 94 
Srbija + AP 114 120 110 104 128 105 103 92 

Tabela 2: Deleži izvoza in uvoza posameznih republik v izvozu in uvozu SFRJ od leta 1978 do 1982 
- Konvertibilno področje 

Deleži v izvozu Deleži v uvozu 
1978 1979 1980 1981 1982 1978 1979 1980 1981 1982 

BiH 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija + AP 

13,3 
1,4 

25,2 
4,3 

21,8 
33,7 

13,9 
1,3 

24,1 
4,9 

23,3 
32,3 

12,6 
1,3 

24,4 
4,1 

24,9 
32,1 

12,7 
1,3 

22,7 
4,6 

25,5 
31,5 

13,2 
1,5 

22.2 
4,8 

25.3 
32,5 

8,8 
2,1 

27,7 
4,6 

17,9 
32,3 

9,6 
1,9 

29,8 
5,4 

17,6 
30,8 

10,0 
1,8 

27,6 
4,5 

17,4 
32,2 

11,6 
2.4 

25,5 
5.5 

17,9 
32,5 

12,6 
1,9 

22,9 
5,9 

17.4 
33.5 

Vir za tabeli 1 in 2: »Saopštenje« Zveznega zavoda za statistiko 
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Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
zakona o 
obračunavanju in 
plačevanju prispevkov 
za zadovoljevanje 
skupnih potreb na 
področju družbenih 
dejavnosti z osnutkom 
zakona (ESA-212) 

S tem predlogom za izdajo 
zakona so predlagane spre- 
membe obstoječe ureditve v 
zakonu o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za za- 
dovoljevanje skupnih potreb 
na področju družbenih dejav- 
nosti, ki se nanašajo na upora- 
bo stopenj, zamudne obresti in 
na postopek odmere in pobira- 
nja prispevkov delovnih ljudi, 
in sicer: 

1. S tem predlogom se ure- 
ditev zamudnih obresti po ve- 
ljavnem zakonu usklajuje z 
ureditvijo zamudnih obresti po 
novem zakonu o davkih obča- 
nov. V veljavnem zakonu so 
zamudne obresti za nepravo- 
časno poravnane obveznosti iz 
naslova prispevkov za družbe- 
ne dejavnosti določene v višini 
12% letno. 

S tem predlogom pa se 
predlaga, da se višina zamu- 
dnih obresti ne določi več ne- 
posredno z zakonom, temveč 
da se da Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije poo- 
blastilo, da določa zamudne 
obresti s svojim predpisom v 
skladu s politiko obrestnih 
mer. V skladu s tem pooblasti- 
lom bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije s svojim odlokom 
predpisal plačevanje navede- 
nih zamudnih obresti po 
obrestni meri 25% na leto, kar 
je enako, kot jo je predpisal za 
davke občanov oziroma kot je 
s posebnim predpisom Zvez- 
nega izvršnega sveta določeno 
za neizpolnjene denarne ob- 
veznosti iz gospodarskih po- 
godb. Enaka rešitev je s po- 
sebnim zakonom predlagana 
tudi za zamudne obresti pri 
plačevanju davkov iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti. 

2. Po veljavnem zakonu se 
morajo stopnje prispevkov ob- 
javiti v uradnih glasilih, s tem 
da se pregled stopenj objavi v 
Uradnem listu SRS. Takšna 
ureditev je povzročila v dose- 
danji praksi veliko problemov 
v zvezi z uporabo novih sto- 

za posamezna področja druž- 
benih dejavnosti, morajo biti 
objavljene v uradnih glasilih. 

Pregled stopenj prispevkov 
iz prejšnjega odstavka objavi v 
Uradnem listu SRS Republiška 
uprava za družbene prihodke. 

26. člen 
Če prispevki po tem zakonu 

niso plačani v predvidenem ro- 
ku, mora zavezanec za plačilo 
prispevka plačati za zamujeno 
dobo obresti po obrestni meri 
12 odstotkov na leto. 

penj, zlasti glede vprašanja, od 
kdaj se uporabljajo nove stop- 
nje (alt-od objave stopnje v lo- 
kalnem glasilu, ali od objave 
predloga v Uradnem listu 
SRS). Poleg tega so težave 
povzročali tudi neenotni roki, 
ki so bili določeni za uporabo 
novih stopenj glede na datum 
objave. Da bi se ti problemi v 
prihodnje odpravili, se predla- 
ga naslednja rešitev: vse stop- 
nje prispevkov se morajo obja- 
viti v Uradnem listu SRS, upo- 
rabljati pa se pričnejo deseti 
dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

3. Predlagano je, da se za 
postopek odmere in pobiranje 
prispevkov delovnih ljudi in 
drugih zasebnih delodajalcev 
smiselno uporabljajo tudi do- 
ločbe zakona o davkih obča- 
nov, ki se nanašajo na odpis 
neizterljivosti in na poroštvo 
za plačevanje obveznosti. S 
tem bo dosežena popolnejša 
uskladitev sistema pobiranja 
prispevkov s sistemom plače- 
vanja davčnih obveznosti na- 
vedenih zavezancev. 

PREGLED 
določb zakona o obračuna- 

vanju in plačevanju prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na področju družbenih 
dejavnosti, ki se spremenijo 

23. člen 
Glede obračunavanja, po- 

stopka za odmero in pobiranje 
ter vračanje prispevkov, prisil- 
ne izterjave, zastaranja in kaz- 
novanja se v zvezi s prispevki, 
ki jih plačujejo delovni ljudje 
oziroma drugi zasebni deloda- 
jalci, uporabljajo določbe za- 
kona o davkih občanov, koli- 
kor ni s tem zakonom drugače 
določeno. 

25. člen 
Stopnje prispevkov, določe- 

ne v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembi 
zakona o davku iz 
dohodka temeljnih 
organizacij združenega 
dela in delovnih 
skupnosti z osnutkom 
zakona (ESA-213) 

S tem predlogom za izdajo 
zakona se ureditev zamudnih 
obresti po veljavnem zakonu o 
davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti usklajuje z 
ureditvijo zamudnih obresti po 
novem zakonu o davkih obča- 
nov. V veljavnem zakonu so 
zamudne obresti za nepravo- 
časno poravnane obveznosti iz 
daka iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti določene v 
višini 12^ letno. S tem predlo- 
gom pa se predlaga, da se viši- 
na zamudnih obresti ne določi 
več neposredno z zakonom, 
temveč, da se da Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije 
pooblastilo, da določa zamu- 
dne obresti s svojim predpi- 
som v skladu s politiko obrest- 
nih mer. V skladu s tem poo-^ 
blastilom bo Izvršni set Skup- 
ščine SR Slovenije s svojim 
odlokom predpisal plačevanje 
navedenih zamudnih obresti 

po obrestni meri 25% na leto, 
kar je enako, kot jo je predpi- 
sal za davke občanov oziroma 
kot je s posebnim predpisom 
Zveznega izvršnega sveta do- 
ločeno za neizpolnjene denar- 
ne obveznosti iz gospodarskih 
pogodb. 

PREGLED 
določb zakona o davku 
iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega 
dela in delovnih 
skupnosti, ki se 
spremenijo 

19. člen 
Če davčni zavezanec ne pla- 

ča akontacije ali razlike po 
obračunu davka na dan zapad- 
losti, mora za zamujeno dobo 
plačati obresti po obrestni me- 
ri 12 odstotkov na leto. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
posebnem republiškem 
davku od prometa 
proizvodov in od plačil 
za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in 
zasebne pravne osebe 
obračunavajo oziroma 
plačujejo davek od 
prometa proizvodov (ESA-214) 

S tem zakonom se predlaga- 
jo naslednje spremembe in do- 
polnitve: 

1. Natančnejša opredelitev 

posameznih storitev, na katere 
je uveden posebni republiški 
davek od plačil za storitve. 

2. Natančnejša opredelitev 
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storitev, ki so oproščene plači- 
la posebnega republiškega 
davka od plačil za storitve na 
podlagi sprejetih amandmajev 
k predlogu zakona. 

3. Dodatne oprostitve plači- 
la posebnega republiškega 

davka od plačil za storitve, in 
sicer: 

- davka od plačil za rekla- 
mo in propagando, 
- davka od vstopnic za za- 

bavne prireditve, 
- davka od plačil za dajanje 

v najem ali podnajem stvari. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin. in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- sklepe ob obravnavi 
osnutkov poslovnikov svojih 
zborov ter gradiva »Racionali- 

ke Avtonomne pokrajine Voj- 
vodine, danih Jugoslovanski 
banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje, v dolgo- 
ročne kredite za dopolnilno 
kreditiranje izvoza opreme in 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
9. februarja 1983 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin In Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju poslušali po- 
ročilo Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije o doseže- 
nih rezultatih gospodarjenja v 
letu 1982 ter kratko oceno us- 
klajenosti republiške in zvez- 
ne resolucije in stanja na ne- 
katerih ključnih področjih 
družbenoekonomskega raz- 
voja po sprejetju obeh doku- 
mentov, ki ga je podal Dušan 
Šinigoj, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije. 

Po razpravi na ločenih se- 
jah so zbori sprejeli sklepe. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije o poteku usklajevanja 
in sprejemanju resolucije o 
politiki izvajanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983 s 
spremljajočimi akti. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrt- 
nega zakona; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o samoprispevku: 

Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi obeh zakonskih ak- 
tov sprejel sklepe. 

Zbor združenega dela je k 
predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah obrtnega 
zakona sprejel še posebni 
sklep. 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o usmerjenem izobraževa- 
nju; 

- sklep ob obravnavi pro- 
blematike domače in umetne 
obrti na Slovenskem; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o upravah za družbene pri- 
hodke; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o tržni inšpekciji; 

- sklep ob obravnavi infor- 
macije o uresničevanju zakona 
o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih in resolucije o načr- 
tovanju družine in družbenih 
prizadevanjih za njen nastanek 
in varnost in zakona o zdrav- 
stvenih ukrepih pri uresniče- 
vanju pravic in svobodno odlo- 
čanje o rojstvu otrok; 

- predlog odloka o soglasju 
k statutu Prešernovega sklada; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Zveznim 
izvršnim svetom Skupščine 
SFRJ in vlado Islamske repu- 
blike Pakistan o odložitvi dela 
dolgov Islamske republike Pa- 
kistan Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFR Jugoslavijo in Mednaro- 
dno banko za obnovo in razvoj 
(YU 2161); zbora sta ob obrav- 
navi sprejela še dodatni sklep; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o podaljšanju roka 
za odplačilo kredita, danega 
na podlagi zakona o dovolitvi 
začasnega kredita Socialistič- 
ni republiki Bosni in Hercego- 
vini za obnovo objektov, ki jih 
je poškodoval potres v dneh 
26. in 27. oktobra 1969, s pred- 
logom zakona; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka zakona o podaljšanju roka 
za vračanje kreditov iz primar- 
ne emisije, danih za selektivne 
namene organizacijam zdru- 
ženega dela, ki so pretrpele 
škodo zaradi potresa na ozem- 
liu Socialistične republike 
Črne gore v letu 1979; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o obveznostih repu- 
blik In avtonomnih pokrajin za 
leto 1983, določenih z zako- 
nom o sredstvih za odpravo 
posledic katastrofalnega po- 
tresa, ki Je prizadel območje 
Socialistične republike Črne 
gore v letu 1979, 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
9. februarja 1983 

Zbor združenega dela: 
Ernest Noč, Herman Rigelnik, Imre Varju, Anka Dvoršak, 

Franc Prelog, Jože Gabrovšek, Jože Kovač, Jože Lukšič, An- 
ton Pengov, Milan Krajnlk, Milena Kulovec, Daniel Klsovar, 
Franjo Kočila, Vlado Kajba, Neva Volarič, Ferdinand Debeljak, 
Aleš Soja, Branko But, Toljen Grafenauer, Danilo Bašln, Jelka 
Žekar, Edvln Kosič, Franc Homar, Dlnko Leskovšek, Mirko 
Jager, Vinko Zupančič, Lovro Onuk, Branka Valand, Ladislav 
Rutar, Olga šindič, Vilko Jelen. 

Zbor občin: 
Peter šprajc, Viktor Žakelj, Stane Kotnik, Saša Skulj, 

Zdenka Korelc, Jože šindler, Metod Sekirnlk, Jože Damlš, 
Jože Benčlna, Silvo Gorenc, Jože Pire, Davorin škarabot, Ivan 
Križnik, Doroteja Stlpanič, Zdenko Race, Drago Žerjal, dr. 
Miha Ribarič, Gorazd Mazej, Boštjan Fabjan, Vlado Barabaš, 
Karel Rezec, Ivan Ferk, Milena Jager, Slavko Jančič, Jože 
Pavlinek, Mara Žlebnik, Marko Kek, Jelka Žekar, Andrej Vldo- 
vlč, Franc Hočevar, Živa Beltram, Rozlka Jeznlk. Bogdan 
Breznik, Anka Tominšek, Gojmir Komar, Igor Varidot, Janez 
Komel, 

Družbenopolitični zbor: 
Vinko Hafner, Miran Potrč, Ciril Ribičič, Igor Križman, Lu- 

dvik Zale, Marija Zupančič-Vlčar, Tllka Blaha, Jože Marolt, 
Dušan Slnigoj, Aleksander Kerčmar, Edo Kranjčevlč, VIII Vln- 
dlš, Marjan Kotar, Franc škufca, Franci Grad, Valerija Šker- 
bec, Jože šušmelj, Marko Herman, Silva Jereb, 

Pismene razprave k posameznim točkam dnevnega reda 
so oddali: 

- delegati Iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin: Dom- 
žale, mesto Ljubljana, Ljubljana-ŠIŠka, Hrastnik, Jesenice, 
Slovenska Bistrica, Kranj 

Pismene razprave k posameznim točkam dnevnega reda so 
oddali: 

- delegati Iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin, Dom- 
žale, mesto Ljubljana, LJubljana-Šiška, Hrastnik, Jesenice, 
Slovenska Bistrica, Kranj. 

zaclja metod In načinov dela 
delegatske Skupščine SR Slo- 
venije«; 

- predlog pravilnika o rav- 
nanju z gradivi zaupne narave 
(Zbor združenega dela jo spre- 
jel še posebni sklep), 

Zbor združenega del« Je 
sprejel le: 

- predlog odloka o potrditvi 
sklepa o spremembah In do= 
polnitvah statuta Narodne 
banke Slovenije; 

- sklep eb obravnavi oanut* 
ka zakona o spreminjanju krat= 
koročnih kreditov narodnih 
bank republik In Narodne ban= 

ladij ter Izvajanje Investicijskih 
del v tujini na kredit; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvi zakona 
o carinski tarifi; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kritju te* 
čajnih razlik, ki so nastale pri 
bankah v letih 1880 in 1911 na 
podlagi spremembe tečaj« di- 
narja In na podlagi tekočega 
deviznega pealevanja bank, 

Zbor obSIn je sprejel: 
= predlog zakona o evldenel 
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nastanitve občanov in o regi- 
stru prebivalstva; 

(Družbenopolitični zbor je 
ob obravnavi predloga zakona 
sprejel stališča.) 

Vsi trije zbori so sprejeli še: 
- predlog odloka o izvolitvi 

sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; za sodnike 
Sodišča združenega dela SR 
Slovenije so bili izvoljeni: Ko- 
nrad Bezjak, Milan Bizjan, Ra- 
do Bohinc, Venčeslav Bohi- 
nec, Dušan Deškovič, Miroslav 
Doltar, Marijan Dolinar, Sanica 
Domitrovič, Anton Gantar, Mi- 
lena Gartner Delopst, Franc 
Gole, Katjuša Gorjan, Nevenka 
Grgič, Majda Groleger, Vanda 
Grošelj, Marinka Humer Kra- 
ško, Andreja Janežič, Ida Jane- 
žič, Jože Jarkovič, Štefan Kala- 
mar, Veronika Kastelic, Vladi- 
mir Kramžar, Franc Kristan, 
Jožica Krošelj, Damjan Krt, 

Franc Ladinek, Branko Lesko- 
var, Herman Lichteneger, Vla- 
dimir Lozej, Marija Luft, Peter 
Macuh, Jože Matek, Stojan 
Makovec, Branko Matkovič; 
Roman Mauri, Peter Medved, 
Marjan Mir, Marija Nahtigal, 
Janez Novak, Maks Ozvatič, 
Adolf Paitler, Franc Pal, Mojca 
Pečoler, Franc Pevec, Franc 
Petrov, Jože Petrovič, Rasto 
Plesničar, Zdenka Pogačnik, 
Viktor Pogorele, Miha Potoč- 
nik, Ivan Požek, Antonija Pre- 
lec, Stane Prijatelj, Drago Rav- 
bar, Ljudmila Rems, Breda Ša- 
ponja Mežnar, Janez Šedivy, 
Savo Šifrer, Bojan Špicar, Al- 
bin Taljat, Brane Troha, Adam 
Vahčič, Antonija Valič, Milan 
Vidmar, Nives Vidmar, Rudolf 
Zupane, Robert Žerjal, Hinko 
Žolnir; 

- predlog odloka o imeno- 
vanju namestnika javnega to- 

žilca SR Slovenije; za namest- 
nika javnega tožilstva SR Slo- 
venije je bil imenovan Božo 
Janhuba; 

- predlog sklepa o imeno- 
vanju medzborovske skupine 
delegatov za proučevanje 
vprašanj s področja kulture; v 
skupino so bili imenovani: 

za vodjo: Anka Aškerc 

Na skupni seji zbora uporab- 
nikov in zbora izvajalcev je 
Skupščina Izobraževalne 
skupnosti Slovenije, enako- 
pravno z Zborom združenega 

za člane: Jožica Avbelj, Ol- 
ga Bandelj, Silva Jereb, Moj- 
ca Kopač, Janez Lenassi, Sil- 
vano Sau, Ivan Toplak, Ciril 
Zlobec 

Skupščina Kulturne skupno- 
sti Slovenije imenuje v skupino 
tri člane izmed delegatov v 
zboru izvajalcev in zboru upo- 
rabnikov te skupščine. 

dela in Zborom občin Skupšči- 
ne SR Slovenije, sprejela pred- 
log zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmer- 
jenem izobraževanju. 

SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
9. februarja 1983 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja in sprejemanja resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi 
akti 

Zbora združenega dela in Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
zvezne resolucije s spremljajočimi akti 
sprejla naslednji 

sklep: 
1. Zbora sta se seznanila s poročilom 

delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ o poteku usklajevanja resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 
1983 s spremljajočimi akti na seji 27. 12. 
1982 in na današnji seji še s poročilom o 
poteku usklajevanja po seji zbora 27. 12. 
1982. Zbora ugotavljata, da so o tem do- 
datnem poročilu razpravljala tudi pristoj- 
na delovna telesa, da so člani delegacije 
na teh sejah končni potek usklajevanja 
ustno pojasnjevali in da je bilo delo dele- 
gacije v celoti podprto. 

2. Zbora ugotavljata, da je delegacija 
Skupščine SR Slovenije sproti obveščala 
o poteku pripravljanja in usklajevanja re- 
solucije s spremljajočimi akti, tako o pri- 
pravi izhodišč, o predhodni obravnavi 
teh aktov v delovnih telesih Zbora repu- 
blik in pokrajin kot tudi o obravnavi ozi- 
roma usklajevanju aktov v decembru la- 
ni. Zbora ugotavljata, da je delegacija v 
usklajevanju dosledno uveljavljala usme- 
ritve in stališča Skupščine SR Slovenije, 
ki se nanašajo na: naslonitev na lastne 

sile, krepitev samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov in uveljavljanje eko- 
nomskih zakonitosti, zmanjševanje in- 
tervencijske vloge države in obsega ad- 
ministrativnega ukrepanja, odločno 
usmeritev v izvoz na konvertibilna 
omobčja kot pogoja za vzdrževanje zu- 
nanje likvidnosti države in hitrejšo go- 
spodarsko rast, stabilizacijsko naravna- 
no kreditno-monetarno politiko, neu- 
streznost nekaterih sprememb zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino, skupno devizno politiko, glo- 
balno omejevanje vseh oblik porabe ter 
vprašanja proračunske porabe federa- 
cije. 

3. Zbora ugotavljata, da je delegacija 
delala v skladu s pooblastili Skupščine 
SR Slovenije, da je njena stališča in skle- 
pe ustvarjalno uveljavljala in da si je v 
usklajevalnem postopku dosledno priza- 
devala, da bi bilo, ob upoštevanju argu- 
mentov, stališč in predlogov skupščin 
drugih republik in avtonomnih pokrajin 
doseženo soglasje o uresničevanju skup- 
nih interesov in razvojnih ciljev v letu 
1983. Ob upoštevanju zahtevnih gospo- 
darskih in političnih razmer v Jugoslaviji 
in ob težnji, da se doseže soglasje, dele- 
gacije vseh pripomb in predlogov Skup- 
ščine SR Slovenije ni mogla uveljaviti. 
Zato je delegacija, v skladu z ugotovitva- 
mi Skupščine SR Slovenije, da morajo 
biti akti ekonomske politike za leto 1983 
sprejeti pred koncem leta, na podlagi 
njenega pooblastila na koncu glasovala 
za usklajeno besedilo vseh predlogov 

predloženih aktov. 
Ob tem pa zbora tudi ugotavljata, da 

zaradi skrajšanih postopkov in večkrat- 
nega spreminjanja nekaterih bistvenih 
vsebinskih rešitev v posameznih predlo- 
ženih aktih niso mogle biti dovolj prou- 
čene vse možne posledice posameznih 
predlaganih rešitev, na kar je Skupščina 
SR Slovenije ob skrajševanju rokov za 
obravnavo vselej opozarjala. 

4. Zbora v zvezi s sprejetimi spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 
ugotavljata, da je delegacija do konca 
usklajevanja vztrajala, da se kot absolut- 
na prednostna naloga uredi konvertibilni 
izvoz, položaj izvoznikov, zlasti v združe- 
vanju dela in sredstev in deviz na temelju 
samoupravnega urejanja medsebojnih 
odnosov in ob doslednem uveljavljanju 
odgovornosti za izvajanje sprejetih reši- 
tev. Ker je delegacija ocenila, da vse te 
usmeritve niso dosledno upoštevane v 
besedilu zakona, je na to opozorila v po- 
sebni izjavi na seji Zbora republik in po- 
krajin, ki jo navaja tudi v svojem poročilu. 
Zbora ugotavljata, da je bila ta izjava de- 
legacije utemeljena in da je njena vsebi- 
na v skladu s stališči in pooblastili Skup- 
ščine SR Slovenije. 

5. Na podlagi poročil delovnih teles (in 
razprave na seji zbora in teh ugotovitev 
zbora potrjujeta delo in sprejemata poro- 
čilo delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja in sprejemanju resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1983 s spremljajočimi akti 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 9. februarja 1983 
obravnaval poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o 
poteku usklajevanja in sprejemanju re- 
solucije o politiki izvajanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 
v letu 1983 s spremljajočimi akti in na 
podlagi četrtega odstavka 332. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije delala v skladu s poobla- 
stili in stališči Družbenopolitičnega zbo- 
ra in da si je v usklajevalnem postopku 
dosledno prizadevala, da bi bile upošte- 
vane usmeritve, predlogi in pripombe 
Skupščine SR Slovenije. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da zaradi skrajšanih postopkov in več- 
kratnega spreminjanja nekaterih bistve- 
nih vsebinskih rešitev v posameznih 
predloženih aktih niso mogle biti dovolj 

proučene vse možne posledice posa- 
meznih predlaganih rešitev, na kar je 
Skupščina SR Slovenije ob skrajševanju 
rokov za obravnavo vselej opozarjala. 

3. V zvezi s spremembami in dopolni- 
tvami zakona o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino zbor ugotavlja, 
da je bila posebna izjava delegacije na 
seji Zbora republik in pokrajin nujna in v 
skladu z načelnimi stališči Skupščine SR 
Slovenije. 

4. Družbenopolitični zbor v celoti pod- 
pira poročilo delegacije in precHaga pri- 
stojnima zboroma, da ga sprejmeta in 
odobrita. 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
informacije Gospodarske zbornice Slovenije o stanju in pobudah za nadaljnji 
razvoj domače in umetne obrti v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 12. seji dne 9. fe- 
bruarja 1983 obravnaval informacijo 
Gospodarske zbornice Slovenije o sta- 
nju in pobudah za nadaljnji razvoj do- 
mače in umetne obrti v SR Sloveniji in 
na podlagi 255. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije je obravnaval informacijo Go- 
spodarske zbornice Slovenije o stanju in 
pobudah za nadaljnji razvoj domače in 
umetne obrti v SR Sloveniji. Ob obravi te 
informacije Zbor združenega dela po- 
udarja, da je razvoj domače in umetne 
obrti posebnega pomena za ohranjanje 
izvirnosti naše kulturne dediščine ter da 
ima njen razvoj poseben ekonomski, izo- 
braževalni in socialni značaj. Iz teh 
razlogov bi bilo v veliko večji meri po- 
trebno izkoristiti možnosti pvoečanja 
proizvodnje izdelkov domače in umetne 
obrti, ki so tudi iskani izvozni izdelki. Pri 
širjenju proizvodnje domače obrti pa je 
potrebno upoštevati, da nam ta daje veli- 
ko možnosti za dodatno zaposlitev 

kmečkegc prebivalstva v hribovskih in 
obmejnih predelih. 

2. Zbor združenega dela ugotavlja, da v 
SR Sloveniji obstajajo ugodni pogoji za 
nadaljnji razvoj domače in umetne obrti, 
potrebno pa bo ugotoviti vzroke prepo- 
časnega in slabega izkoriščanja danih 
možnosti razvoja te dejavnosti. 

V Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije, zlasti pa v Republiškem komiteju za 
kulturo, Republiškem komiteju za indu- 
strijo in gradbeništvo in v Gospodarski 
zbornici Slovenije, je potrebno analizirati 
ter odpravljati vzroke in poenostaviti za- 
pletene administrativne postopke, ki vpli- 
vajo na zmanjšan interes ali celo vodijo k 
izumiranju domače obrti. Ob tem je po- 
trebno posebej proučiti možnosti spre- 
jetja ustreznih ekonomskih in davčnih 
ukrepov, ki bi imeli učinke pri ohranjanju 
in razvoju domače in umetne obrti. 

3. Upoštevajoč potrebo po nadaljnjem 
razvoju domače in umetne obrti, Zbor 
združenega dela predlaga: 

- Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, Gospodarski zbornici Slovenije, 
Zadružni zvezi Slovenije in Zvezi obrtnih 
združenj Slovenije, da proučijo možnost 
sprejetja posebnega dogovora, ki bi sku- 
paj z nosilci razvoja ter bankami na dol- 

goročnih osnovah opredelil enotno poli- 
tiko razvoja te dejavnosti ter njeno pove- 
zovanje in usklajeno delovanje vključu- 
joč proizvodnjo in predelavo, ne glede na 
to, ali se domača obrt opravlja kot dopol- 
nilna dejavnost v obliki ročnega dela ali 
kot redna obrtna dejavnost; 

- vsem nosilcem planiranja, zlasti pa 
še občinskim skupščinam, da v okviru 
sprememb in dopolnitev svojih planskih 
aktov posebej pa v dolgoročnih progra- 
mih razvoja ocenijo dosedanji razvoj te 
dejavnosti ter opredelijo konkretne cilje, 
naloge in ukrepe ter njihove nosilce; 

- občinskim skupščina, da proučijo 
možnost sprejetja učinkovitih ukrepov, 
pospeševanja razvoja domače in umetne 
obrti; zlasti s poenotenjem kriterijev za 
spodbujanja te dejavnosti v okviru dogo- 
vora o usklajevanju davčne politike v ob- 
činah iz SR Slovenije, tako da bi pospe- 
ševali kulturni, ekonomski in socialni po- 
men te delavnosti. 

4. V okviru Izobraževalne SKupnosti 
Slovenije, zlasti pa v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih iz posameznih podro- 
čij, je potrebno še v letošnjem letu, pri 
pripravah in spreminjanju vzgojno-izo- 
braževalnih programov in pri načrtova- 
nju potreb, upoštevati tudi to področje 
dela. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 12. seji dne 9. februarja 1983 obrav- 
naval problematiko domače in umetne 
obrti na Slovenskem in na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin je obravnaval informaci- 

jo Gospodarske zbornice Slovenije o sta- 
nju in pobudah za nadaljnji razvoj doma- 
če in umetne obrti v SR Sloveniji. Ob 
obravnavi te informacije Skupščina SR 
Slovenije poudarja, da je razvoj domače 
in umetne obrti posebnega pomena za 

ohranjanje izvirnosti naše kulturne dedi- 
ščine ter da ima njen razvoj poseben 
ekonomski, izobraževalni in socialni zna- 
čaj. Iz teh razlogov bi bilo v veliko večji 
meri potrebno izkoristiti možnosti pove- 
čanja proizvodnje izdelkov domače in 
umetne obrti, ki so tudi iskani izvozni 
izdelki. Pri širjenju proizvodnje domače 
obrti pa je potrebno upoštevati, da nam 
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ta daje veliko možnosti za dodatno zapo- 
slitev kmečkega prebivalstva / hribov- 
skih in obmejnih predelih. 

2. Zbor ugotavlja, da v SR Sloveniji 
obstajajo ugodni pogoji za nadaljnji raz- 
voj domače in umetne obrti, potrebno pa 
bo ugotoviti vzroke prepočasnega in sla- 
bega izkoriščanja danih možnosti raz- 
voja te dejavnosti. 

V Izvršnem svetu Skupščine SR Slove- 
nije, zlasti pa v Republiškem komiteju za 
kulturo, Republiškem komiteju za indu- 
strijo in gradbeništvo in v Gospodarski 
zbornici Slovenije, je potrebno analizirati 
ter odpravljati vzroke in poenostaviti za- 
pletene administrativne postopke, ki pli- 
vajo na zmanjšan interes ali celo vodijo k 
izumiranju domače obrti. Ob tem je po- 
trebno posebej proučiti možnosti spre- 
jetja ustreznih ekonomskih in davčnih 
ukrepov, ki bi imeli učinke pri ohranjanju 
in razvoju domače in umetne obrti. V 
zvezi s tem bosta Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in Gospodarska zbornica 

Slovenije v roku dveh let opravila analizo 
stanja na tem področju in pripravila po- 
ročilo o uresničevanju ukrepo in aktivno- 
sti, navedenih v tem sklepu. 

3. Upoštevajoč potrebo po nadaljnjem 
razvoju domače in umetne obrti, Skup- 
ščina SR Slovenije predlaga: 

- Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, Gospodarski zbornici Slovenije, 
Zadružni zvezi Slovenije in Zvezi obrtnih 
združenj Slovenije, da proučijo možnost 
sprejetja posebnega dogovora, ki bi sku- 
paj z nosilci razvoja ter bankami na dol- 
goročnih osnovah opredelil enotno poli- 
tiko razvoja te dejavnosti ter njeno pove- 
zovanje in usklajeno delovanje, vključu- 
joč proizvodnjo in predelavo, ne glede na 
to, aH se domača obrt opravlja kot dopol- 
nilna dejavnost v obliki ročnega dela ali 
kot redna obrtna dejavnost; 

- vsem nosilcem planiranja, zlasti pa 
še občinskim skupščinam, da v okviru 
sprememb in dopolnitev svojih planskih 
aktov, posebej pa v dolgoročnih progra- 

mih razvoja, ocenijo dosedanji razvoj te 
dejavnosti ter opredelijo konkretne cilje, 
naloge in ukrepe ter njihove nosilce; 

- občinskim skupščinam, da proučijo 
možnost sprejetja učinkovitih ukrepov 
pospeševanja razvoja domače in umetne 
obrti, zlasti s poenotenjem kriterijev za 
vzpodbujanje te dejavnosti v okviru do- 
govora o usklajevanju davčne politike 
občinah iz SR Slovenije, tako da bi po- 
speševali kulturni, ekonomski in socialni 
pomen te dejavnosti. 

4. V okviru Izobraževalne skupnosti 
Sloenije, zlasti pa posebnih izobraževal- 
nih skupnostih iz posameznih področij, 
je potrebno še v letošnjem letu pri pripra- 
vah in spreminjanju vzgojno-izobraževal- 
nih programov in pri načrtovanju potreb, 
upoštevati tudi to področje dela. 

5. Zbor zadolžuje Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije in pristojne organe, da 
proučijo in ustrezno upoštevajo pri izva- 
janju sprejete politike mnenja in predlo- 
ge, ki so jih v okviru usmeritev tega skle- 
pa podali delegati na seji zbora. 

Sklep 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona   

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 12. seji dne 9. fe- 
bruarja 1983 obravnaval In sprejel pred- 
log zakona o spremembah in dopolni- 
tvah obrtnega zakona in na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejeli naslednji 

sklep 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

naj ponovno prouči vse predloge, pobu- 
de in vprašanja, dana v vseh dosedanjih 
razpravah o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona, še zlasti glede ureditve 

družbenoekonomskega položaja oseb- 
nega dela in njegovega hitrejšega vklju- 
čevanja v sistem samoupravnega združe- 
nega dela. Na pobude, predloge in vpra- 
šanja naj Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije do konca leta 1983 odgovori Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije. 

2. Ker so se ob sprejemanju predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona pojavljali predlogi, da 
naj se da smostojnim obrtnikom z zako- 
nom možnost opravljanja žagarskih sto- 
ritev tudi za potrebe organizacij združe- 
nega dela, nalaga Zbor združenega dela 

Skupščine SR Slovenije Republiškemu 
komiteju za industrijo in gradbeništvo, 
Zvezi obrtnih združenj Slovenije in Go- 
spodarski zbornici Slovenije, da pripravi- 
jo do konca leta 1983 analizo o ekono- 
mičnosti, konkurenčnosti in tehnični 
opremljenosti in drugih vidikih, ki jih od- 
pira širjenje te dejavnosti v zasebnem 
sektorju. 

3. Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije bo o problematiki drobnega 
gospodarstva posebej razpravljal v okvi- 
ru zveznega gradiva s tega področja in v 
skladu z izhodišči Komisije zveznih druž- 
benih svetov za vprašanja gospodarske 
stabilizacije o drobnem gospodarstvu. 

SKLEP 
Zbora občin ob obravnavi poročila Izvršnega sveta o pogojih, možnostih in 
poteku uresničevanja resolucij o politiki družbenoekonomskega razvoja v letu 
1983 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 12. seji dne 9. februarja 1983 obrav- 
naval poročilo Izvršnega sveta o pogo- 
jih, možnostih In poteku uresničevanja 
resolucij o politiki družbenoekonomske- 
ga razvoja v letu 1983 In na podlagi 255. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

nije sprejel naslednji 

sklep: 

Zbor občin sprejema poročilo Izvršne- 
ga sveta o pogojih, možnostih in poteku 

uresničevanja resolucij o politiki družbe- 
noekonomskega razvoja v letu 1983 in 
podpira usmeritve izvršnega seta, ki jih je 
opredelil v svojem poročilu. Ob tem pa 
zbor opozarja na vprašanja iz razprave 
na seji zbora, o katerih naj Izvršni svet 
pripravi za zbor ustrezno informacijo. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o uresničevanju 
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in resolucije o načrtovanju družine 
In družbenih prizadevanjih za njen nastanek in zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravic za svobodno odločanje o rojstvu otrok    

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na o zakonski zvezi In družinskih raz- nastanek In varnost In zakona o zdrav- 
na 12. ae/l dne 9. februarja 1983 obrav- merjlh In resolucije o načrtovanju druži- stvenlh ukrepih pri uresničevanju pra- 
naval Informacijo o uresničevanju zako- ne In družbenih prizadevanjih za njen vlc za svobodno odločanje o rojstvu 
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otrok in na podlagi 255. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

Sklep: 
1. Zbor občin sprejema informacijo o 

uresničevanju zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih in resolucije o načr- 
tovanju družine in družbenih prizadeva- 
njih za njen nastanek in varnost in zako- 

na o zdravstvenih ukrepih pri uresničeva- 
nju pravic za svobodno odločanje o roj- 
stvu otrok. 

2. Zbor sprejema predlog ugotovitev, 
stališč in priporočil skupaj s sprememba- 
mi in dopolnitvami, ki jih je predložila 
medzborovska skupina delegatov. 

3. Predlagatelj naj prouči vprašanja, 
na katera je bilo opozorjeno v razpravi na 

seji zbora, posebno pozornost pa naj na- 
meni vprašanjem višine rejnin za vzpod- 
bujanje rejništva, participaciji lastnih 
sredstev mladih družin za pridobitev sta- 
novanja oziroma za ureditev stanovanj- 
skega problema. 

4. Zbor priporoča skupščinam občin, 
da obravnavajo lastne ocene izvajanja 
teh dokumentov in sprejmejo ustrezne 
usmeritve in ukrepe. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o tržni inšpekciji 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 12. seji dne 9. februarja 1983 obrav- 
naval predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o tržni 
inšpekciji in na podlagi 2. odstavka 271. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednji 

sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o tržni 
inšpekciji se sprejme. 

2. Glede na vprašanje, ki je bilo pred- 
vsem v zakonodajnopravni komisiji in 
Svetu za družbenopolitični sistem pri 
Predsedstvu RK SZDL Slovenije, naj 
predlagatelj pred pripravo osnutka zako- 
na posebej prouči, aH je v skladu z zvez- 
nim zakonom o tržni inšpekciji, da se 
določene zadeve, ki so bile do sedaj v 
pristojnosti republiškega tržnega inšpek- 
torata, prenesejo v pristojnost občinskih 
tržnih inšpekcij. Kolikor to ne bi bilo mo- 
goče, naj predlagatelj oceni, ali so ostale 

spremembe in dopolnitve takega pome- 
na, da je zaradi njih utemeljeno spremi- 
njati oziroma dopolnjevati zakon o tržni 
inšpekciji. 

3. Kolikor bo ocenjeno, da je mogoče 
prenašati pristojnost na občinske orga- 
ne, naj predlagatelj pripravi osnutek za- 
kona, pri čemer naj upošteva tudi vse 
ostale predloge in pripombe, dane v 
razpravi na sejah delovnih teles zbora in 
skupščine in razpravi delegatov na seji 
zbora. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o samoprispevku 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 12. seji dne 9. februarja 1983 obrav- 
naval osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoprispevku in 
na podlagi 2. odstavka 277. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep: 
1. Osnutek zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o samoprispevku se 
sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj, glede na stališča delovnih 
teles, ne našteva področij, za katere se 

lahko uvede samoprispevek, v kolikor pa 
se odloči za naštevanje, naj področja do- 
ločneje opredeli, zlasti glede tistega dela, 
ki se nanaša na druge dejavnosti. V 3. in 
7. členu pa naj skladno s stališči delovnih 
teles varianto črta. 

4. Predlagatelj naj prouči tudi vse 
ostale pripombe, izražene v razpravi de- 
legatov na seji zbora. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
zakona o evidenci nastanitve in o registru prebivalstva 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 9. februarja 1983 
obravnaval predlog zakona o evidenci 
nastanitve občanov in o registru prebi- 
valstva in na podlagi 72. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor je ugotovil, 

da so v predlogu zakona upoštevana sta- 
lišča, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona. Družbenopo- 
litični zbor zakonskega osnutka ni obrav- 
naval. 

2. Določba drugega odstavka 16. čle- 

na naj se črta, ker ni v skladu z ustavo, 
kot je v svojem mnenju ugotovilo Ustav- 
no sodišče SR Slovenije. Po tem mnenju, 
s katerim Družbenopolitični zbor sogla- 
ša, je občanom ustavno zagotovljena 
pravica gibanja in nastanitve in je odloči- 
len le občanov namen, ali bo v določe- 
nem kraju stalno ali začasno prebival. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČIN SIS 

POROČILO 
o nadaljnjem usklajevanju predlogov programskih zasnov v času med 5. in 6. sejo 
Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije ter 

PRIPOROČILA IN SKLEPI 
Skupščine Izobraževalne skupnosti v zvezi z nadaljnjim usklajevanjem  

1. Na svoji 5. seji dne 24. 12. 1982 je 
skupščina Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije ugotovila, da je usklajevanje pro- 
gramskih zasnov potekalo na osnovi 
predlogov in stališč dokaj uspešno in da 
so bile usklajene s smernicami in spreje- 
te v PIS programske zasnove za lesarsko, 
gozdarsko ter gostinsko in turistično 
usmeritev. Na isti seji je bilo tudi ugotov- 
ljeno, da so s smernicami usklajene tudi 
programske zasnove v rudarski in geolo- 
ški usmeritvi, metalurški in kovinarski 
usmeritvi, usmeritvah tiska in papirja, 
tekstilnih usmeritvah, usmeritvi prometa 
in zvez, ekonomski usmeritvi, naravo- 
slovno-matematični usmeritvi in usmeri- 
tvi osebnih storitev ter da jih pristojne 
posebne izobraževalne skupnosti lahko 
posredujejo v nadaljnji postopek spreje- 
manja. 

Strokovnemu svetu posebne izobraže- 
valne skupnosti za ekonomsko usmeritev 
je bilo v tem okviru priporočeno, da 
zmanjša število smeri v programih v viso- 
kem izobraževanju in število predlaganih 
specializacij. To nalogo je strokovni svet 
sprejel ter v zvezi s tem organiziral 
ustrezno aktivnost, pri čemer je doslej 
uspel z združevanjem zmanjšati število 
programov za specializacijo, ne pa tudi 
števila smeri v programih za pridobitev 
izobrazbe v visokem izobraževanju, kar 
zahteva še nadaljnje usklajevanje. 

2. Koordinacijski odbor za usklajeva- 
nje programskih zasnov in odbor za 
usmerjeno izobraževanje sta po sklepu 5. 
seje skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije z dne 24. 12. 1982 organizirala 
sestanke za nadaljnje usklajevanje pro- 
gramskih zasnov z zakonom in s smerni- 
cami ter med posebnimi izobraževalnimi 
skupnostmi na podlagi danih predlogov 
in priporočil. Ta usklajevanja so potekala 
v strokovnih svetih posebnih izobraže- 
valnih skupnosti za agroživilstvo; za ke- 
mijo, farmacijo, gumarstvo in nekovine; 
za elektrotehniško in računalniško usme- 
ritev; za gradbeništvo; za usnjarsko in 
usnjarsko predelovalno usmeritev; za 
zdravstveno usmeritev; za kulturo; za pe- 
dagoško usmeritev; za družboslovno 
usmeritev. 

Iz dosedanjih usklajevanj povzemamo 
naslednje ugotovjtve; 

- večina še odprtih vprašanj je pove- 
zana z <določanjem števila in vrst progra- 
mov za pridobitev višje oziroma visoke 
izobrazbe; 

- v vseh primerih še niso bila uspešna 
usklajevanja odprtih problemov med po- 
sebnimi izobraževalnimi skupnostmi; 

- skladno s priporočili skupščine Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije, sprejeti- 
mi na seji 16. 11. 1982, so se namesto 

programov za pridobitev izobrazbe na 
novih področjih dela v gospodarskih pa- 
nogah oblikovali bodisi programi za spe- 
cializacije bodisi izbirni predmeti v 
ustreznih drugih programih za pridobitev 
izobrazbe, medtem ko podobni integra- 
cijski procesi v programskih zasnovah na 
področjih družbenih dejavnosti kljub na- 
porom še niso bili uresničeni; 

- še vedno niso ustrezno razrešena 
vprašanja in problemi določanja progra- 
mov za izobraževanje na področju orga- 
nizacije dela ter izobraževanja učiteljev 
za pouk nekaterih predmetov v osnovni 
in srednji šoli. 

3. Na podlagi opravljenih usklajevanj v 
strokovnih svetih in med njimi ter na 
osnovi sklepov strokovnih svetov poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti na predlog 
koordinacijskega odbora za usklajevanje 
programskih zasnov in odbora za usmer- 
jeno izobraževanje skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije sprejema na- 
slednje ugotovitve in stališča: 

a) Predlogi programskih zasnov v po- 
sebnih izobraževalnih skupnostih za 

- kemijo, farmacijo, gumarstvo in ne- 
kovine, 

- elektrotehniško in računalniško 
usmeritev, 

- gradbeništvo, 
- usnjarsko in usnjarsko predelovalno 

industrijo ter 
- zdravstveno usmeritev 

so usklajeni s stališči, pobudami in pri- 
poročili skupščine Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije v tolikšnem obsegu, da jih 
lahko posebne izobraževalne skupnosti 
posredujejo v nadaljnji postopek spreje- 
manja pod pogojem, da opravijo aktivno- 
sti, določene v točki 3. b. Programske 
zasnove je treba pred sprejemom v celo- 
ti, vključno z 8. kolono, uskladiti z zako- 
nom in smernicami. Ugotovitev o uskla- 
jenosti predlogov programskih zasnov z 
zakonom in smernicami podajo na sejah 
skupščin posebnih izobraževalnih skup- 
nosti njihovi strokovni sveti. 

b) Pri oblikovanju predlogov program- 
skih zasnov za sprejem v skupščinah po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti so dolž- 
ni njihovi strokovni sveti opraviti v skladu 
z zakonom in s smernicami ter s stališči, 
predlogi in priporočili skupščine Izobra- 
ževalne skupnosti Slovenije še naslednje 
aktivnosti: 

- V posebni izobraževalni skupnosti 
za kemijo, farmacijo, gumarstvo in neko- 
vine je treba še nadalje iskati skupne 
vsebine znanj med programi kemijske, 
gumarske, steklarske, keramijske, labo- 
ratorijske in farmacevtske dejavnosti v 
srednjem izobraževanju ter postopoma 
zagotoviti večjo usklajenost, v perspekti- 

vi pa tudi možnosti za integracijo teh 
programov in oblikovanje potrebnih sku- 
pin izbirnih predmetov, če pa bodo 
razlike v vsebinah večje, pa tudi obliko- 
vanje ustreznih smeri. Tako bi lahko za- 
gotovili večjo fleksibilnost v zaposlova- 
nju ter tudi večjo programsko poveza- 
nost za nadaljnje izobraževanje. 

V programu kemijska tehnologija v vi- 
sokem izobraževanju je treba doseči us- 
klajenost s posebno izobraževalna skup- 
nostjo za usnjarsko in usnjarsko predelo- 
valno industrijo ter posebno izobraževal- 
no skupnostjo za tisk in papir, da se 
oblikujejo izbirni predmeti za izobraževa- 
nje strokovnjakov za potrebe usnjarstva, 
usnjarsko predelovalne industrije ter pa- 
pirništvo. S posebno izobraževalno 
skupnostjo za zdravstvo pa je treba us- 
kladiti vsebine izobraževanja za potrebe 
biokemije v programu farmacevtska de- 
javnost v visokem izobraževanju. Pri se- 
stavi osnutkov vzgojnoizobraževalnih 
programov je treba upoštevati tudi potre- 
be uporabnikov po strokovnjakih za pro- 
cesno kemijsko inženirstvo. 

- V posebni izobraževalni skupnosti 
za elektrotehniško in računalniško usme- 
ritev je potrebno preveriti upravičenost 
pobude, da se v programu elektrotehnika 
VŠ-VIS s 3 smermi v višjem in s 3 smermi 
v visokem izobraževanju oblikuje po 6 
smeri v višjem in po 6 smeri v visokem 
izobraževanju. S tem predlogom niso do- 
sežene predvidene stopnje integracije 
programov, zato naj bi jih uveljavili le v 
primeru, če ne bo mogoče oblikovati 
ustreznih strokovnih rešitev pri pripravi t 
programa, kakršen je predviden v predlo- 
gu programskih zasnov. Posebna izobra- 
ževalna skupnost naj predloži v sprejem 
sedanjo zasnovo visokega izobraževanja 
in spremeni programsko zasnovo samo, 
če bi tako terjal osnutek programa. 

- V posebni izobraževalni skupnosti 
za gradbeništvo je treba še nadalje prou- 
čevati možnosti za združevanje usmeri- 
tev in programov v srednjem izobraževa- 
nju. V programu gradbeništva v visokem 
izobraževanju doslej niso uspela priza- 
devanja, da se namesto nekaterih smeri 
uveljavijo izbirni predmeti. Ostane pred- 
lagano število smeri, vključno s smerjo B 
- organizacijsko tehnološka smer. Ob 
pripravljanju programa pa bo treba vse- 
bine učnih načrtov ponovno analizirati in 
preveriti upravičenost takšne drobitve 
programa. V arhitekturi se opredeli eno- 
vit visokošolski program. V postopku pri- 
prave tega programa pa se glede na po- 
trebe dela prouči potreba po pridobitvi 
izobrazbe tudi na višješolski stopnji. 
- V usnjarski in usnjarsko predelovalni 

industriji se namesto predvidenih visoko- 
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- Izobraževanje za učitelje osnovne in 
srednje šole med posebnimi izobraževal- 
nimi skupnostmi še hi usklajeno. Zato je 
treba pripraviti strokovne rešitve za mož- 
no združevanje oziroma skupno pripravo 
ustreznih programov v srednjem in viso- 
kem izobraževanju. 

4. Prizadevanja za usklajevanje odprtih 
vprašanj pri oblikovanju programskih za- 
snov v posebnih izobraževalnih skupno- 
stih za družboslovno usmeritev, za peda- 
goško usmeritev in za kulturo ter med 
njimi še niso pripeljala do usklajenih re- 
šitev. Zato je potrebno usklajevanje še 
pospešiti, po potrebi tudi oblikovati ope- 
rativne strokovne predloge za uresničitev 
stališč, pobud in priporočil skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije, kar 
naj bi pomagalo pri oblikovanju ustrez- 
nih odločitev v strokovnih svetih in med 
njimi. Pri nekaterih programih v pro- 
gramskih zasnovah navedenih treh po- 
sebnih izobraževalnih skupnosti bodo 
prispevale k oblikovanju ustreznih reši- 
tev tudi dodatne razprave o usklajenosti 
programov s potrebami dela, ki so jih 
med seboj organizirali republški upravni 
organi in samoupravne interesne skup- 
nosti, pristojni za določanje nomenklatu- 
re in poklicev na teh področjih dela. 

V posebni izobraževalni skupnosti za 
agroživilstvo je treba pri nadaljnjem us- 
klajevanju izhajati iz predloga program- 
skih zasnov, ki predvideva za področje 
kmetijske mehanizacije izpopolnjevanje 
oziroma specializacijo, ne pa samostojen 
program za pridobitev srednje izobrazbe, 
v visokem izobraževanju pa se naj znanje 
s področja kmetijske mehanizacije zago- 
tavljajo z izbirnimi predmeti. Podlaga za 
takšno opredelitev je v predlogu pro- 
gramskih zasnov vsebovana v opombi o 
potrebni uskladitvi tega programa med 
Biotehniško fakulteto Ljubljana in Višjo 
agronomsko šolo Maribor. Analiza o te- 
kočih in razvojnih potrebah OZD, ki jo 
pripravlja posebna izobraževalna skup- 
nost, pa lahko prispeva k realnejšemu in 
celovitejšemu ugotavljanju potreb po 
izobraževanju kadrov v kmetijstvu. Ob 
tem bi bilo potrebno upoštevati tudi no- 
menklaturo poklicev in opisa del in na- 
log. 

5. Na podlagi navedenih ugotovitev in 
stališč sprejema skupščina naslednja pri- 
poročila in sklepe: 

- Strokovni sveti pristojinih izobraže- 
valnih skupnosti naj v skladu s stališči in 
predlogi za usklajevanje programskih za- 
snov in ugotovitvami ter stališči v tem 
poročilu pospešijo aktivnostrza usklaje- 
vaja oziroma sprejem programskih za- 
snov ter organizirajo ob njihovem spreje- 
manju načrtno in organizirano javno 
razpravo v delegacijah posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti. Še nadaljnje podalj- 
ševanje rokov za sprejemanje program- 
skih zasnov lahko povzroči resna zaosta- 
janja pri pripravi programov v visokem 
izobreževanju ter pri njihovem uvajanju v 
skladu z določili zakona o usmerjenem 
izobraževanju. 

- Na pobudo strokovnega sveta SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje je 
treba pri nadaljnjem usklajevanju predlo- 
gov programskih zasnov posvetiti poseb- 
no skrb razvijanju usposabljanja in izpo- 
polnjevanja. S tem se bo zagotovila širša 

družbena verifikacija za vse oblike izvaja- 
nja izobraževanja v šolah in drugih orga- 
nizacijah združenega dela, ko se zago- 
tavljajo izobraževalne potrebe, skupne za 
vse uporabnike, oziroma celotne družbe- 
ne potrebe. 

- Koordinacijski odbor za usklajevanje 
programskih zasnov in odbor za usmer- 
jeno izobraževanje naj najkasneje do 
konca februarja zagotovita uskladitev 
odprtih problemov in vprašanj v pro- 
gramskih zasnovah posebnih izobraže- 
valnih skupnosti za družboslovno, peda- 
goško in kulturoioško usmeritev ter 
agroživilstvo. 

- Strokovni sveti vseh posebnih izo- 
braževalnih skupnosti naj čim prej zago- 
tovijo, da bo steklo strokovno delo za 
pripravo programov v visokem izobraže- 
vanju. Zaradi zamude pri sprejemanju 
programskih zasnov bo potrebno pospe- 
šiti pripravo teh programov zaradi pravo- 
časnega uvajanja novih programov v vi- 
sokem izobraževanju. Pri pripravi pro- 
gramov naj sodelujejo strokovni sveti 
med seboj zlasti v primerih, ko je z izbir- 
nimi predmeti ali smermi predvideno izo- 
breževanje strokovnjakov za potrebe več 
posebnih izobraževalnih skupnosti. 

- Pri pripravi osnutkov visokošolskih 
programov je treba zagotoviti tudi uskla- 
jevanje priprave osnutkov programov 
med različnimi izvajalci. 

- Na podlagi osnutkov programov naj 
strokovni sveti posebnih izobraževalnih 
skupnosti ponovno preverijo ustreznost 
rešitev v sprejetih programskih zasnovah 
ter po potrebi v Izobraževalni skupnosti 
Slovenije dajo pobudo za dopolnitve in 
spremembe programskih zasnov. 

- Pri oblikovanju predlogov program- 
skih zasnov naj strokovni sveti posebnih 
izobraževalnih skupnosti ponovno prou-' 
čijo možnosti za vključevanje programov 
za usposabljanje oseb z motnjami v tele- 
snem in duševnem razvoju, da bi tako še 
razširili področja za njihovo usposablja- 
nje in zaposlovanje. 
šolskih programov na področju usnjar- 
sko predelovalne tehnologije oblikujejo 
izbirni predmeti v programu kemijska te- 
hnologija v kmetijski usmeritvi. 

V posebni izobraževalni skupnosti za 
zdravstvo se glede na odločitve strokov- 
nega sveta sprejme pobuda, da zaenkrat 
ostane samostojen program laboratorij- 
ska dela v zdravstvu, pri čemer je per- 
spektivno treba iskati možnost za njego- 
vo združitev z ustreznim programom v 
posebni izobraževalni skupnosti za kemi- 
jo, farmacijo, gumarstvo in nekovine. 

Ponovno je bila v strokovnem svetu in 
v posebni izobraževalni skupnosti prou- 
čena možnost, da se vsebina programa 
zobna protetika vključi kot smer ali sku- 
pina izbirnih predmetov v ustrezen soro- 
den program, ter pri tem ugotovljeno, da 
take možnosti ni, čerprav obstajajo po- 
trebe po takih kadrih. Tudi za program 
zdravstveno svetovanje (VIS - namesto 
VIS programa zdravstvena vzgoja, orga- 
nizacija in svetovanje) se predlaga razši- 
ritev programa, po katerem so se že do- 
slej ob delu izobraževali zdravstveni de- 
lavci z višjo izobrazbo. Taka rešitev v 
predlogih programskih zasnov terja tem- 
Ijito analizo osnutkov programov glede 
na določbe smernic za oblikovanje 

vzgojnoizobraževalnih programov in po- 
novno ocenitev skladnosti predlaganega 
programa. 

c) Pri razreševanju izobraževanja za 
potrebe razvoja nekaterih strok oziroma 
pri usklajevanju matičnosti posebnih izo- 
braževalnih skupnosti za posamezne 
programe so bili doseženi v predlogih 
programskih zasnov naslednji dogovori: 

- Za informatiko je bilo na usklajeval- 
nih sestankih dogovorjeno, da vse po- 
sebne izobraževalne skupnosti vključijo 
znanja s področja informatike v ustrezne 
programe, in sicer v obsegu, ki je posa- 
mezni stroki potreben, oziroma predvidi- 
jo izobraževanje strkovnjakov z izbirnimi 
predmeti ali specializacijo. Program za 
razvoj informacijske stroke se v tej fazi 
opredeli v posebni izobraževalni skupno- 
sti za elektrotehniško in računalniško 
usmeritev. Posebna delovna skupina pri 
Republišekm komiteju za družbeno in- 
formiranje pripravi osnutke vsebin za 
študij informatike, ki naj bi se namesto 
predvidenih smeri v programih v družbo- 
slovni in ekonomski usmeritvi uvajali kot 
skupina izbirnih predmetov. 

-Za izobraževanje na področju organi- 
zacije dela je opredeljeno stališče, da se 
v posebni izobraževalni skupnosti za 
družboslovno usmeritev oblikuje pro- 
gram za pridobitev izobrazbe, ki zagotav- 
lja izobraževanje za splošne potrebe 
stroke organizacije dela. V skladu s tem 
je treba v ekonomski usmeritvi razrešiti 
smer organiziranost organizacij združe- 
nega dela ter proučiti rešitve, da se vse- 
bine te smeri opredelijo z izbirnimi pred- 
meti. 

Za potrebe organizacije dela v posa- 
mezni panogi ali dejavnosti pa naj se 
predvidijo izbirni predmeti, in sicer v pro- 
gramih ustreznih strok, ali pa naj se pri- 
pravijo programi za izpopolnjevanje ali 
tudi specializacijo po pridobljeni izobra- 
zbi v stroki. 

- Za varstvo pri delu in požarno var- 
nost se predlaga, da se ustrezna znanja 
za varstvo pri delu zagotovijo v ustrez- 
nem obsegu v vseh programih posamez- 
nih strok, oziroma naj se pripravijo pro- 
grami za specializacijo. Posebni progra- 
mi za pridobitev izobrazbe za varstvo pri 
delu naj se pripravijo v skladu s 23. čle- 
nom zakona o usmerjenem izobraževa- 
nju na podlagi posebnih predpisov. Ena- 
ko naj bi se oblikovali tudi programi za 
izobraževanje na področju požarne var- 
nosti. 

- Z vidika potrebe drobnega gospodar- 
stva so bili programi v programskih za- 
snovah ustreznih posebnih izobraževal- 
nih skupnosti skupaj z Gospodarsko 
zbornico Slovenije in splošnimi združenji 
ter obrtnimi združenji ponovno preverje- 
ni. Ugotovljeno je, da programi ustrezajo 
tudi nadaljnjemu izobraževanju kadrov 
na področju obrti in drobnega gospodar- 
stva. Pobude in predlogi so bili posredo- 
vani strokovnim svetom posebnih izobra- 
ževalnih skupnosti v obravnavo in odlo- 
čitev. Za gojenje domače obrti pa bi bilo 
smotrno razvijati prožnejše programe in 
oblike izobraževanja, poleg že predvide- 
nih programov za usposabljanje in izpo- 
polnjevanje pa predvideti tudi nove. 

- Za izobraževanje kad rovi kov Gospo- 
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darska zbornica Slovenije in odbor pod- 
pisnikov družbenega dogovora o kadrov- 
ski politiki predlagata, da bi v program- 
skih zasnovah razvili posebne programe 
na srednji, višji in visoki stopnji. Ob tem 

bi bilo treba proučiti, ali ni izobraževanje 
za taka dela bolj smotrno organizirati po 
drugih strokovno sorodnih programih in 
smereh zlasti v družboslovni usmeritvi. 
Za opredeljvanje o tem vprašanju je po- 

trebno, da predlagatelja izdelata vse po- 
trebne analize tudi z vidika dosedanjega 
razvoja izobraževanja za področje ka- 
drovske dejavnosti v organizacijah zdru- 
ženega dela. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 9. 2. 1983 

- Združevanje sredstev za nekatere 
samoupravne skupnosti materialne 
proizvodnje 

Delegacija za delegiranje 
delegata v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
Skupščine občine Litija je na 
seji dne 23.12. 19B2 izobliko- 
vala delegatski vprašanji oz. 
pobudo, kot sledi: 

1. Združevanje sredstev za 
nekatere samoupravne in- 
teresne skupnosti materialne 
proizvodnje 

Glede na vprašanje in od- 
govor z gornjim naslovom, 
objavljenim v Poročevalcu št. 
12 z dne 29. 6. 1982, prosimo 
za informacijo o odstotnem 
deležu po posameznih in- 
teresnih skupnostih vključe- 
nih podpisnikov sporazumov 
in aneksov ter o stališču 
Izvršnega sveta do koristni- 
kov te gospodarske infra- 
strukture, ki doslej niso pod- 
pisniki in tudi ne plačujejo 
sporazumno določenih ob- 
veznosti. 

2. Predlog zakona o določi- 
tvi stopenj in nekaterih olaj- 
šav za davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združene- 
ga dela in delovnih skupnosti 
v letu 1983 vsebuje v prvi ali- 
nei prvega odstavka 6. člena: 
Davčna osnova se zmanjša 
tudi za zneske, ki jih je davčni 
zavezanec vložil: 

- v razvoj kmetijstva in ri- 
bištva, v predelavo mleka in 
rib, v izgradnjo skladišč živil- 
ske industrije za kmetijske 
pridelke in objekte za prede- 
lavo odpadkov v živilsko krmo 
ter v izgradnjo gozdnih cest. 

Zakon o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za uspo- 
sabljanje zemljišč za družbe- 
no organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 (SRS 3/82) 0,3% od 
dohodka po odbitku prispev- 
ka za biološka vlaganja v goz- 
dove. 

Ali je ta prispevek skladno z 
dosedanjim 6. členom zakona 
o določitvi stopenj in nekate- 
rih olajšav za davek iz dohod- 
ka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skup- 
nosti tudi osnova za zmanjša- 
nje davčne osnove? 

sprejelo odklonilo ni 
obravnavalo 

oz. ni 
podatka o 

izjasnitvi 

Doslej smo na naša vpraša- 
nja dobili zelo dvomljive od- 
govore, celo, da bo ta prispe- 
vek lahko zmanjšanje davčne 
osnove, ko bodo ta sredstva 
tudi dejansko porabljena 
skladno s 3. členom zako- 
na... (SRS, št. 3/82). 

In če to ni olajšava, zakaj 
ni? 

Pojasnilo prosimo čimprej 
oz. do izdelave zaključnega 
računa za leto 1982. 

Na vprašanje je odgovoril 
Viktor Zakelj, namestnik pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za družbeno planiranje: 

Po poročilih samoupravnih 
interesnih skupnosti je stanje 
sprejemanja samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana 
in aneksov na začetku 1983 le- 
ta naslednje: 

Glede uporabnikov te go- 
spodarske infrastrukture, ki 
doslej niso podpisniki in tudi 
ne plačujejo sporazumno do- 
ločenih obveznosti pa Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
meni, daje potrebno v skladu s 
sklepi Zborov, na osnovi evi- 
dence samoupravnih in- 
teresnih skupnosti o nepodpi- 
snikih nadaljevati z obravnavo 
le-teh na Zborih združenega 
dela, kjer naj bi le-ti pojasnili, 
zakaj se o sporazumih oziroma 
aneksih še niso izjasnili oziro- 
ma, kakšni so njihovi razlogi 
za nepristop k sporazumom. 

V skladu z določili medtem 
sprejetega zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu 
(Ur. list SFRJ št. 21/82) je nuj- 
no potrebno, da skupščine sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti spremene in dopolnijo 
samoupravne sporazume z 
opredelitvami prednosti pri 
dobavi proizvodov in storitev 
za tiste, ki sklenejo ta spora- 
zum. Ob tem je potrebno, da 
skupščine samoupravnih in- 
teresnih skupnosti opredelijo 
tudi pravico do povrnitve in 
nadomestila za gospodarjenje 
z združenimi sredstvi ter obli- 
ke in način teh povrnitev. 

P6 taki dopolnitvi in temeljiti 

ELEKTROGOSPODARSTVO: 
- samoupravni sporazum 
- aneks 
ŽELEZNIŠKI PROMET 
- samoupravni sporazum 
- aneks 
LUŠKI PROMET 
- samoupravni sporazum 
- aneks 
NAFTA IN PLIN 
- samoupravni sporazum 
- aneks 

CESTNO 
GOSPODARSTVO 
- samoupravni sporazum 

skupaj z aneksom 

96% 2,17% 1,83 
90,8% 2,8% 6,40% 

90,9% 
85,1% 

83,5% 
80,5% 

77,9% 
73,5% 

4,8% 
5,9% 

9,6% 
9,6 

18,1% 
17,3% 

4,3% 
9,0% 

6,9% - 
9,9% 

4,0% 
9,2% 

81,9% 13,0% 5,1% 

oceni vseh razlogov in vzrokov 
za odklonitev samoupravnih 
sporazumov in po obravnavi 
odprtih vprašanj v zvezi s tem 
na Republiškem družbenem 
svetu za vprašanja družbene 
ureditve in Republiškem druž- 
benem svetu za gospodarski 

razvoj in ekonomsko politiko 
bi zavzeli stališče, v katerih de- 
javnostih naj Skupščina SR 
Slovenije z zakonom določi 
obvezno združevanje sredstev 
oziroma obvezen prispevek za 
tiste, ki sporazumov niso skle- 
nili. 

- Z devalvacijo se povečuje 
zainteresiranost organizacij združenega 
dela za večji izvoz 

Delegacija Iskre Otoče za 
Zbor združenega dela Skup- 
ščine občine Radovljica je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Devalvacija dinarja je pov- 
zročila dodatno pozitivno 
vzpodbudo za izvoznike in ne- 
gativno vzpodbudo za uvozni- 
ke blaga in storitev. Poleg tega 
pa akt devalvacije omogoča 
povečanje porabe, kajti pove- 
čala se je odmerna osnova za 
carinske dajatve (sprememb 
tečaja), carinske stopnje in 
drugi instrumenti, za izračun 
carinskih dajatev pa so ostali 
nespremenjeni. 

Gre za posledico, ,ki je pov- 
sem nasprotna splošni usmeri- 
tvi za zmanjšanje porabe. De- 
legacija predlaga, da ZZD .ta 
problem obravnava in da se 
predstavi v republiški skupšči- 
ni in obenem terja odgovor, 
kako zagotoviti uskladitev de- 
lovanja devalvacije in prizade- 
vanj za zmanjšanje porabe«. 

Na vprašanje je odgovoril, 
Rudi Sepič, član Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za fi- 
nance: 

Z devalvacijo, to je enkrat- 
nim večjim razvrednotenjem 
vrednosti dinarja, se povečuje 
zainteresiranost organizacij 
združenega dela za večji izvoz 
ter zmanjšuje povpraševanje 
po uvoženem blagu, ki je zara- 
di same devalvacije mnogo 
dražje. 

Z devalvacijo se je tudi pove- 
čala carinska osnova, ki služi 
za obračun carin in drugih 
uvoznih davščin pri uvozu bla- 
ga in storitev. Nedvomno je za- 
radi tega prišlo do večjega pri- 
liva davščin iz tega naslova. 
Carine in druge uvozne dav- 
ščine so izvirni prihodek pro- 
računa federacije. Vendar ne 
pripadajo proračunu federaci- 
je v celoti, ampak samo sora- 
zmerno manjši del. Del prihod- 
kov od carin in drugih uvoznih 
davščin se odstopa Skladu In- 
teresne skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino 
za pospeševanje zunanjetrgo- 
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vinske menjave. Tako je pred- 
videno, da se v letu 1983 izloča 
59,7% prihodkov iztega naslo- 
va za izvozne stimulacije, 
40,3% pa gre direktno prora- 
čunu federacije. 

Proračunska poraba federa- 
cije se oblikuje na osnovi na- 
log in funkcij federacije, ki so 
določeni z Ustavo SFRJ in dru- 
gimi zakonskimi akti in ne gle- 
de na možno višino virov sred- 
stev. V letu 1983 predstavljajo 
carine in druge uvozne davšči- 
ne 15,9% celotnih planiranih 
prihodkov proračuna federa- 
cije. 

Carine in druge uvozne dav- 
ščine pa so najpomembnejši 
vir sredstev Sklada ISJEOT za 
pospeševanje izvoza. V letu 
1983 je potrebno za to, da bi 
dosegli planiran porast izvoza 
za 20%, zagotoviti sredstva za 
izvozne stimulacije v znesku 
144 milijard din, od česar 
predstavljajo carine in druge 
uvozne davščine 40%. 

Poleg tega je potrebno pri 
presojanju višine carinskih 
obremenitev upoštevati eko- 
nomsko politiko države pri za- 
ščiti dorračih proizvajalcev. 

Na drugo vprašanje pa je od- 
govoril Rudi Šepič, član Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije in republiški sekretar za 
finance: 

Zakon o davku iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti (Uradhi list SRS, št. 18/80) 
opredeljuje osnovne elemente 
sistema obdavčenja dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti, v zakonu ol določitvi sto- 
penj in nekaterih olajšav za da- 
vek iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti, ki ga vsako 

leto posebej sprejme Skupšči- 
na SR Slovenije pa so določe- 
ne stopnje davka in nekatere 
olajšave. V 6. členu citiranega 
zakona za leto 1983 so med 
drugim opredeljene tudi davč- 
ne olajšave za tiste davčne za- 
vezance, ki vlagajo v razvoj 
kmetijstva in ribištva, v prede- 
lavo mleka in rib, v izgradnjo 
skladišč živilske industrije za 
kmetijske pridelke in objekte 
za predelavo odpadkov, v živil- 
sko krmo ter v izgradnjo goz- 
dnih cest. Podrobna določitev 
olajšav za zgoraj navedena 
vlaganja pa je določena z od- 
lokom o podrobnejši določitvi 
nekaterih olajšav za davek iz 
dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti. V skladu z določili 
14. člena tega odloka se za vla- 
ganja, za katera se zmanjšuje 
osnova za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupno- 
sti, štejejo le vlaganja iz lastnih 
sredstev poslovnega sklada 
davčnega zavezanca in ne iz 
dohodka. 

Na podlagi navedenega ni 
mogoče istovetiti prispevke po 
stopnji 0,3% iz dohodka, ki ga 
plačujejo davčni zavezanci iz 
4. člena zakona o zagotavlja- 
nju in usmerjanju sredstev za 
usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetij- 
sko proizvodnjo v obdobju 
1982-1985 z vlaganji v skladu s 
6. členom zakona o določitvi 
stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih or- 
ganizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letu 1983 
in zato tega prispevka ni mo- 
goče upoštevati pri zmanjše- 
vanju osnove za davek iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih 
skupnosti v letu 1983. 

- Delegat lahko postavi delegatsko 
vprašanje tudi v svojem imenu 

Polaganje depozita za dinarje 

Na delegatska vprašanja 
delegatov Iz Maribora In Celja 
glede primernosti Uredbe o 
depozitu za dinarje, ki jih ima- 
jo občani pravico odnesti iz 
Jugoslavije, dajemo naslednji 
odgovor: 

Do danes problem samo- 
stojnih obrtnikov glede pola- 
ganja depozita za dinarje, ki jih 
smejo občani nesti iz Jugosla- 
vije po Uredbi o depozitu (Ura- 
dni list SFRJ, št. 62/82), še ni 
rešen. 

Uredba za to kategorijo ne 
določa oprostitve depozita. 
Republiški odlok o določitvi 
pristojnega organa za izdaja- 
nje potrdil za oprostitev pola- 
ganja depozita pri prehodu 
čez državno mejo (Uradni list 

SRS, št. 37/82) tudi ne rešuje 
te kategorije občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je dne 19.10. 1982, s 
teleksom posredoval ZIS vrsto 
problemov, ki so vsebinskega 
značaja pa jih ne razrešuje 
Uredba. Njihova razrešitev pa 
je nujna. Med posredovanimi 
problemi je bil naveden tudi 
problem samostojnih obrtni- 
kov. 

Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ je na 
seji dne 10. 11. 1982 seznanila 
zbor z navedeno problemati- 
ko. Zvezni izvršni svet je odgo- 
voril, da bo proučil predloge in 
pripombe. 

- Delegat lahko postavi de- 
legatsko vprašanje tudi v svo- 
jem imenu. Skupščina delega- 
tov za Zbor združenega dela in 
Zbor občin za področje gospo- 
darstva Skupščine Slovenska 
Bistrica je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Zanima nas ali lahko delegat 
v svojem imenu, mimo skupine 
delegatov, zastavi ali predloži 
zboru v obravnavo delegatsko 
vprašanje ali kakšno drugo 
vprašanje. Iz poslovnika Zbora 
združenega dela to ni 
razvidno. 

Na vprašanje je odgovoril 
Martin Mlinar, predsednik 
Zbora združenega dela Skup- 
ščina SR Slovenije: 

Postopek v zvezi s postavlja- 
njem delegatskih vprašanj ure- 
ja poslovnik Skupščine SR 
Slovenije, ki določa, da ima 
vsak delegat v zboru pravico 
postaviti Izvršnemu svetu ali 
republiškim upravnim orga- 
nom vprašanja, ki se nanašajo 
na njihovo delo ali na zadeve iz 
njihove pristojnosti. Ko je dan 
odgovor na vprašanje delega- 
ta, lahko vsak delegat na seji 
zbora postavi dopolnilno vpra- 
šanje. Vsak delegat v zboru 
lahko zahteva po tem, ko je 
dan odgovor na vprašanje in 
morebitno dopolnilno vpraša- 
nje, da se o tem opravi 
razprava. Iz navedenih določb 

poslovnika izhaja, da ni nobe- 
ne formalne ovire, da ne bi 
mogel delegat postaviti dele- 
gatska vprašanja v svojem 
imenu, brez stališča skupine 
delegatov. Taka poslovniška 
ureditev poudarja aktivno vlo- 
go delegata v zboru in njegovo 
pravico in dolžnost, da ustvar- 
jalno opravlja svojo družbeno 
funkcijo. Dodati pa je treba, da 
so delegatska vprašanja tudi 
instrument politične kontrole 
nad delom izvršilnih, upravnih 
in drugih organov, lahko pa tu- 
di ena od oblik za spodbuditev 
širše razprave v zboru. V takih 
primerih, zlasti kadar gre za 
vprašanja, ki izražajo interes 
širšega kroga delovnih ljudi in 
občanov, pa bi bilo verjetno 
prav, da se delegatsko vpraša- 
nje oblikuje v skupini delega- 
tov, ali celo širše, na primer v 
zborih občinske skupščine, v 
družbenopolitičnih organiza- 
cijah itd., kjer se tudi lahko, 
vsaj okvirno, predvidi nadalj- 
nje ravnanje delegata v zboru v 
zvezi z vprašanjem in odgovo- 
rom nanj (možnost in potreba 
dopolnilnih vprašanj, predlog 
za razpravo v zboru itd.). 

Ker je celoten postopek v 
zvezi z delegatskimi vprašanji 
urejen v poslovniku Skupščine 
SR Slovenije od 41. do 47. čle- 
na, ni potrebe, da bi se ta vpra'- 
šanja urejala še posebej v po- 
slovnikih zborov. 

ZBOR OBČIN - 9. 2. 1983 

- Delegat lahko postavi delegatsko 
vprašanje tudi v svojem imenu 

Delegat lahko postavi dele- 
gatsko vprašanje tudi v svojem 
imenu. V zvezi s postavljanjem 
delegatskih vprašanj je skupi- 
na delegatov za Zbor občin 
Skupščine občine Slovenska 

Bistrica postavila enako vpra- 
šanje kot je bilo postavljeno na 
Zboru združenega dela. Enak 
odgovor je posredoval Mitja 
Horvat, predsednik Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije: 

- Zakaj zamuda pri dogovoru za 
pospeševanje kmetijstva 

Skupina delegatov za delegi- 
ranje delegatov za Zbor občin 
republiške skupščine, Skup- 
ščine Slovenj Gradec je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Skupščina SRS je konec ja- 
nuarja 1982 sprejela zakon o 
zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v 
proizvodnji hrane za obdobje 
1982-1985. Zakon je zahteval 
poseben dogovor med repu- 
bliškimi in občinskimi skladi 
za pospeševanje kmetijstva. 

Skupščina samoupravnega 
sklada za intervencije v kme- 
tijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji je na svoji prvi in 
edini seji v letošnjem letu 
sprejela dogovor o enotni po- 
litiki in pospeševanju proiz- 
vodnje hrane v letu 1982 in 
program interventnih ukrepov 
za pospeševanje kmetijske 
proizvodnje v letu 1982, z ok- 
virnimi izhodišči programa do 
ieta 1985. 

V dogovoru je bilo oprede- 
ljeno, da republiški sklad pri- 
pravi predlog dogovora o 
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- Društva ne morejo obračunavati 
amortizacije po4 zmanjšanih stopnjah 

enotni politiki intervencij za 
prihodnje leto do 1. oktobra. 
Izdelava predloga kasni..Do- 
govarjanje o politiki in ukre- 
pih pri pospeševanju proiz- 
vodnje hrane v letu 1983 pa 
bo otežkočeno tudi iz razloga, 
ker republiški komite za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehra- 
no skupaj z ostalimi podpisni- 
ki dogovora ni pripravil navo- 
dil za neposredno povezova- 
nje med proizvodnjo in po- 
trošnjo hrane. Tako je v posa- 
meznih območjih obseg kme- 
tijske proizvodnje znatno več- 
ji od možnosti zagotavljanja 
sredstev iz občinskih skladov. 
Kakšni so razlogi, da se pri 
izdelavi dogovora in navodil 
tako kasni? 

Na vprašanje je odgovoril 
Stane Renčelj, namestnik Re- 
publiškega komiteja za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano: 

Program pospeševanja pro- 
izvodnje hrane v letu 1982 z 
okvirnimi izhodišči programa 
do leta 1985 je bil sprejet v 
drugi polovici aprila leta 1982. 
Samoupravno konstituiranje 
republiškega sklada je bilo 
opravljeno v juniju 1982. Do- 
govor o enotni politiki in ukre- 
pih pri pospeševanju proiz- 
vodnje hrane je bil s strani re- 
publiškega sklada in občinskih 
skladov podpisan v juniju 
1982. Iz tako kratkega časa de- 
lovanja republiškega sklada je 
bilo nemogoče narediti oceno 
delovanja posameznih in- 
terventnih ukrepov in realiza- 
cijo nalog sprejetih v Dogovo- 
ru, ki bi služila kot osnova za 
izdelavo programa intervencij 
za leto 1983. Prav tako pa do 1. 
10. 1982 še niso bili znani po- 
goji gospodarjenja za leto 

1983, od katerih zavisi politika 
intervencij v pospeševanju 
kmetijske proizvodnje. 

Del interventnih usmeritev je 
bil sprejet jeseni 1982, in sicer 
ob sprejemu programa jesen- 
ske setve in se interventni 
ukrepi nanašajo na tržno pri- 
delovanje pšenice in sladkor- 
ne pese v letu 1983. 

Predlog programa pospeše- 
vanja proizvodnje hrane je pri- 
pravljen, prav tako tudi Dogo- 
vor o enotni politiki in ukrepih 
pri pospeševanju proizvodnje 
hrane v letu 1983 in Poročilo o 
i^yajanju zakona o zagotalja- 
nju in usmerjanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hra- 
ne v obdobju 1982-85 v letu 
1982. 

S predlogom programa in- 
tervencij v letu 1983 so bili se- 
znanjeni predstavniki vseh sa- 
moupravnih skladov za in- 
tervencije v občinah na se- 
stanku, ki ga je organiziral re- 
publiški sklad v decembru 
1982. V zvezi z izvajanjem Do- 
govora niso bila predvidena 
navodila glede neposrednega 
povezovanja med proizvodnjo 
in potrošnjo hrane, in je to 
predvsem odvisno od aktivno- 
sti med nosilci proizvodnje in 
oskrbe, kar je bilo tudi poudar- 
jeno na vseh delovnih sestan- 
kih predstavnikov republiške- 
ga sklada in občinskih skladov 
za intervencije. 

Pri pripravi besedila Predlo- 
ga dogovora o enotni politiki 
in ukrepih pri pospeševanju 
proizvodnje hrane v letu 1983 
pa je natančneje opredeljeno, 
v katerih primerih zagotavljajo 
sredstva za intervencije občin- 
ski skladi, na katerih območju 
je bila hrana porabljena. 

Skupina delegatov za poši- 
ljanje delegatov v Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije, 
skupščina občine Celje, je na 
svoji seji dne 24. decembra 
1982 postavila naslednje de- 
legatsko vprašanje, za kate- 
rega meni, da se ga naj po- 
sreduje oziroma postavi na 
11. seji zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije dne 27. 12. 
1982: 

Pred kratkim je bil spreme- 
njen zvezni zakon o amortiza- 
ciji osnovnih sredstev, ki daje 
možnost pristojnemu repubii- 
škemu organu, da do 50% 
zmanjša amortizacijo za gred- 
bene objekte družbenih služb. 
Ker predloga besedila zakona 
nimamo, ne vemo, ali to velja 
tudi za društva. V občini Celje 
imamo namreč veliko šport- 
no-kulturnih in šolskih objek- 
tov, ki so v lasti raznih dru- 
štev, zato predlagamo, da pri- 
stojni organ republike s svoji- 
mi predpisom zagotovi, da bo 
možno do 50% zmanjšati 
amortizacijo za gradbene ob- 
jekte društev. V nasprotnem 
primeru bodo posamezna 
društva prišla v težak položaj 
in bi bila prizadeta njihova de- 
lavnost. 

Na vprašanje je odgovoril 
Igor Vandot, namestnik repu- 
bliškega sekretarja za finance. 

Z 8. členom zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o amortizaciji osnovnih 
sredstev temeljnih organizacij 

združenega dela in drugih 
uporabnikov družbenih sred- 
stev (Uradni list SFRJ, št. 
76/82) je bil dopolnjen 44. člen 
zakona o amortizaciji osnov- 
nih sredstev temeljnih organi- 
zacij združenega dela in dru- 
gih uporabnikov družbenih 
sredstev (Uradni list SFRJ, št. 
58/76 in 65/81). Z novim dru- 
gim odstavkom 44. člena je da- 
na možnost, da se sme amorti- 
zacija, obračunana po stop- 
njah, predpisanih v nomenkla- 
turi sredstev za amortizacijo, 
na podlagi republiških oziro- 
ma pokrajinskih zakonov do 
konca leta 1985 zmanjšati do 
50% za osnovna sredstva na- 
šteta v 1. in 2. točki tega od- 
stavka. V teh dveh točkah re- 
publiki ni dana možnost, da s 
svojim zakonom predpiše ozi- 
roma dopusti društvom, da 
obračunavajo amortizacijo po 
zmanjšanih stopnjah. Pač pa 
lahko društva, ki se v celoti ali 
pretežno financirajo iz prora- 
čuna, obračunajo amortizacijo 
po nižjih stopnjah, od stopenj 
predpisanih v nomenklaturi 
sredstev za amortizacijo, v 
skladu z novim četrtim odstav- 
kom 44. člena zveznega zako- 
na o amortizaciji. Po tem od- 
stavku se amortizacija nado- 
mesti v znesku, ki je uporabni- 
ku družbenih sredstev zago- 
tovljen za zamenjavo gradbe- 
nih objektov in opreme ter za 
druge investicije v proračunu 
družbenopolitične skupnosti 
za leto, za katero se obračuna- 
va amortizacija. 
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