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POROČILO 

o delu in problemih kmetijskih zemljiških 

skupnosti v SR Sloveniji od ustanovitve 

do vključno leta 1982 (ESA-307)  

ZVEZA KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Na podlagi sklepa Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ob sprejemanju zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč  pred spreminjanjem namembnosti na seji dne 15. 
decembra 1982 in na podlagi prvega odstavka 247. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije vam pošiljamo poro- 

č ilo o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v 
SR Sloveniji od ustanovitve do vključno leta 1982. 

S strani Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 
kot predlagatelja poroč ila bo pri obravnavanju poroč ila v 
zborih Skupščine SR Slovenije sodeloval tovariš Drago 
KOCJANČIC, predsednik izvršilnega odbora in Branko 
KOVAČ, tajnik Zveze. 

I. UVOD 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob spreje- 

manju zakona o varstvu kmetijskih zmeljišč pred spreminja 
njem namembnosti dne 15. decembra 1982 sprejel sklep, da 
Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije pripravi do 
30. junija 1983 poroč ilo o delu in problemih pri delovanju 
kmetijskih zemljiških skupnosti. Skupščina Zveze KZS Slove- 
nije je na 8. seji dne 28. februarja 1983 zadolžila izvršilni 
odbor Zveze, vse strokovne odbore in vse kmetijske zemljiške 
skupnosti, da sodelujejo pri pripravi tega poročila. Razen tega 
je Zveza KZS Slovenije skupaj z Republiškim kmetijskim inš- 
pektoratom na podlagi sklepov iz »Poroč ila o neobdelanih in 
slabo obdelanih kmetijskih zemljišč ih v SR Sloveniji v letu 
1982« pričela z vrsto razgovorov v kmetijskih zemljiških skup- 
nostih o njihovem delu in izvajanju nalog. 

Glede na to, da je bila večina kmetijskih zemljiških skupno- 
sti ustanovljena v letih 1973 in 1974 ter da je bila Zveza KZS 
ustanovljena šele v letu 1979, je bil opravljen popis doseda- 
njih dejavnosti posameznih KZS, ki je dopolnil in zaokrožil že 
znane podatke o delovanju zemljiških skupnosti kot celote. 

Za realno poznavanje problematike je uvodoma opozoriti 
na dejstvo, da sta v organiziranosti delovanja KZS zaznavni 
dve obdobji: prvo obdobje samostojnega dela KZS v občinah 
ter drugo obdobje skupnega razreševanja nekaterih glavnih 
problemov po ustanovitvi Zveze KZS Slovenije, katere ustano- 
vitev je bila določena s spremembo zakona o kmetijskih 
zemljišč ih v letu 1979. 

Za prvo obdobje je značilno, da so posamezne KZS iskale 
vsaka svoj način dela, da v več ini primerov ni bilo enotnega 
pristopa do razreševanja sorodnih problemov razen občasno 
v nekaterih regijah, kjer so se tajniki neformalno sestajali in se 
dogovarjali za enotna stališča. Za to obdobje je značilno tudi 
pomanjkanje podatkov o delu, posebej še tam, kjer so bile 
med tem kadrovske spremembe. 

V obdobju po ustanovitvi Zveze KZS Slovenije je le-ta vlo- 
žila na osnovi sprejete kmetijske zemljiške politike in zakona 
o kmetijskih zemljišč ih mnogo naporov, da bi poenotila stali- 
šča KZS do izvajanja njihovih osnovnih nalog kot so opredeli- 
tev in izvajanje kmetijske zemljiške politike v občini, kategori- 
zacija kmetijskih zemljišč , raba kmetijskih zemljišč itd. Na 
osnovi spoznanja o izredni različnosti pojmovanja načel za- 
kona o kmetijskih zemljišč ih je bil izdelan in sprejet plan dela 
Zveze KZS Slovenije in KZS za obdobje 1981-1985 ter sprejeti 
ukrepi, da bi Zveza lahko sledila delo posameznih KZS in 
celote ter ga v skladu z določ ili zakona tudi usmerjala. Na 
osnovi podatkov in ugotovitev o zbranih sredstvih v posamez- 
nih KZS ter njihovi uporabi je bil v letu 1981 podpisan Samou 
pravni sporazum o temeljih skupnega plana KZS v SR Slove- 
niji za obdobje 1981-1985, s katerim KZS v tem srednjeroč- 
nem obdobju združujejo del svojega prihodka za izvajanje 
skupnega programa agrarnih operacij. 

Kmetijske zemljiške skupnosti Imajo pravno osnovo za 
ustanovitev v drugem odstavku 103. člena Ustave SR Slove- 
nije, ki določa, da se za smotrno izkoriščanje kmetijskih 

zemljišč in zagotavljanje drugih splošnih interesov v skladu z 
zakonom lahko ustanovijo kmetijske zemljiške skupnosti. 
Kmetijska zemljiška skupnost je, kot določa zakon o kmetij- 
skih zemljišč ih (Ur, list SRS, št. 1/79 in 11/81), samoupravna 
skupnost kmetijskih, živilskih in gozdnogospodarskih organi- 
zacij združenega dela, krajevnih skupnosti, občine ter tistih 
samoupravnih organizacij In skupnosti, ki so zaradi svoje 
dejavnosti neposredno zainteresirane za rabo zemljišč  v kme- 
tijske namene ter za njihovo varstvo. Zakon o kmetijskih 
zemljišč ih podrobneje določa, da je KZS nosilec kmetijske 
zemljiške politike v občini, določa vire financiranja KZS ter 
druge naloge in pristojnosti. S tem je dana pravna osnova za 
ustanovitev in delovanje KZS. 

Delo kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od usta- 
novitve dalje je predmet tega poroč ila. 

II. ORGANIZIRANOST IN IZVAJANJE 
NALOG KZS 

1. USTANOVITEV IN ORGANIZIRANOST KZS 
1.1. Zamisel o kmetijski zemljiški skupnosti kot osnovnem 

nosilcu samoupravnih funkcij uporabnikov kmetijskih zem- 
ljišč  je nastala na podlagi številnih razprav ob pripravi zakona 
o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1973 in zlasti še ugotovitve, da 
so teze za ta zakon premalo upoštevale samoupravne možno- 
sti, ki so izhajale iz ustavne reforme. Poleg tega je bila v teh 
razpravah poudarjena tudi misel, da morajo kmetijske zemlji- 
ške skupnosti postati protiutež urbanističnim in ekonomskim 
težnjam pri razpolaganju s kmetijskim zemljščem. Že v letu 
1973 je bilo po sprejetju zakona o kmetijskih zemljišč ih orga- 
niziranih 19 kmetijskih zemljiških skupnosti (v nadaljevanju: 
KZS), v letu 1974 pretežni del (36), dve v letu 1975 in ena v letu 
1976. V letošnjem letu je število KZS naraslo še za pet, ker se 
je mariborska KZS preoblikovala v 6 KZS (v vseh mariborskih 
obč inah), vendar so se te ponovno združile na regionalni 
ravni. 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih je določ il KZS kot usmerje- 
valca in nosilca kmetijske zemljiške politike v občini in kot 
obvezno samoupravno skupnost, ki jo z zakonom določeni 
partnerji morajo ustanoviti. 

1. 2. Ustanoviteljice KZS so v vseh primerih skupščine 
obč in, krajevne skupnosti in kmetijske OZD ter gozdnogospo- 
darske organizacije (47), občinske konference SZDL (39), 
živilskopredelovalne OZD (17), območne vodne skupnosti 
(11), sklad za pospeševanje kmetijstva (8), veterinarski zavodi 
(6), vodnogospodarska podjetja (5), kmetijski zavodi (3), Bio- 
tehniška fakulteta (1), kmetijski šolski center (1), Lovska zveza 
(9), čebelarska družina (2), vrtnarsko podjetje (3), Zavod za 
pogozdovanje krasa (4), ribiška družina (1), skupnost za var- 
stvo okolja (2), Inštitut za hmeljarstvo (1), živinorejsko društvo 
(1), SIS za komunalno in cestno dejavnost (4) ter SIS za 
stanovanjsko gradnjo v 1 KZS. 

2 priloga poročevalca 



Naštete ustanoviteljice KZS kažejo na to, kako široka je 
možnost in kakšen naj bi bil interes pri razreševanju proble- 
mov kmetijske zemljiške politike. Podatki o članstvu kažejo, 
da je ta možnost le delno izkoriščena, še več , da v marsikate- 
rih organizacijah ni interesa za sodelovanje pri delu KZS, kar 
je tudi eden izmed razlogov za zelo različno uspešnost dela 
posameznih KZS. 

1. 3. Zakon o kmetijskih zemljišč ih ni podrobneje opredelil 
samoupravne organiziranosti KZS, ampak je določ il le način 
ustanovitve z družbenim dogovorom (1973) oziroma s samou- 
pravnim sporazumom (1979) ter notranjo organiziranost na 
podlagi statuta in drugih samoupravnih splošnih aktov. Ob 
ustanovitvi Zveze KZS Slovenije je bila dana možnost za 
uč inkovitejše sodelovanje in poenotenje pri organizacijskih 
vprašanjih, zato je med prvimi nalogami Zveza pripravila 
vzorčni samoupravni sporazum o samoupravnih razmerjih in 
o organizaciji KZS ter vzorčni statut KZS, ki je zemljiškim 
skupnostim olajšal prilagajanje spremenjenemu 5. členu za- 
kona o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1979. 

Samoupravne splošne akte imajo razen ene KZS (Litija) 
sprejete vse KZS in sicer: statut ima 55 KZS, družbeni dogovor 
o ustanovitvi in financiranju KZS (43), SaS o samoupravnih 
razmerjih in organizaciji KZS (39), Sašo temeljih plana KZS za 
obdobje 1981-1985 (59), SaS o medsebojnih pravicah, odgo- 
vornostih in obveznostih med KZS in skupnimi službami SIS 
(9), Poslovnik skupščine (10) ter 16 drugih, različnih samou- 
pravnih sporazumov in pravilnikov, ki se nanašajo na izvaja- 
nje nalog po zakonu o kmetijskih zemljišč ih in na notranje 
poslovanje KZS. 

Množica različnih samoupravnih aktov kaže na izredno 
pestrost v načinu in vsebini dela posameznih KZS, lahko pa 
odraža tudi različno uspešnost KZS pri izvajanju nalog. 

1. 4. Samoupravna organiziranost KZS v SR Sloveniji je 
enotna od njihove ustanovitve dalje. Kot najvišje samou- 
pravno telo nastopa skupščina KZS, izvršni organ skupščine 
pa je izvršilni odbor KZS. Velika več ina KZS ima odbor za 
samoupravni nadzor (40). 13 KZS pa ima tudi odbor za SLO in 
DS. 5 KZS ima poravnalni svet. Strokovno delo pri posamez- 
nih nalogah KZS opravljajo komisije. Pri ustanavljanju komisij 
oziroma odborov zasledimo veliko pestrost, ki sicer sledi iz 
nalog, opredeljenih v zakonu o kmetijskih zemljišč ih, pred- 
vsem pa kaže raznolik pristop k razreševanju naloa v posa- 
meznih KZS. 

Najštevilnejše so pri KZS komisije za prostorsko planiranje, 
za izvajanje agrarnih operacij in za promet s kmetijskimi 
zemljišč i. 

Navedena organiziranost KZS sledi iz dejstva, da so bile 
KZS prve samoupravne skupnosti, ustanovljene v SR Sloveniji 
in jih Ustava SR Slovenije zaradi zagotavljanja smotrnega 
izkoriščanja kmetijskih zemljišč  posebej obravnava in jim daje 
poseben ustavno pravni položaj. Po ustanovitvi SIS na števil- 
nih področ jih gospodarskih in družbenih dejavnosti, zlasti pa 
ob težnjah za združevanjem skupnih služb SIS v zadnjih letih, 
se v občinah večkrat razpravlja o organiziranosti KZS ter se jih 
skuša enačiti s SIS gospodarske dejavnosti. Nerazumevanje 
bistva nalog KZS in njihovega položaja je eden izmed razlo- 
gov, da v posameznih občinah še zmeraj skušajo KZS »reor- 
ganizirati« po vzoru SIS. Pri tem velja poudariti, da so KZS 
organizirane samo v SR Sloveniji, zato jih zvezna zakonodaja 
ne pozna, prav tako pa nimajo zagotovljenega ustreznega 
mesta (šifro) v statistični razvrstitvi dejavnosti in v nomenkla- 
turi dejavnosti pri SDK. Iz tega pa sledijo pogosti nesporazumi 
pri delu KZS, pri finančnem knjigovodstvu, pri vključevanju 
KZS v samoupravni sporazum agroživilstva in sploh pri reše- 
vanju statusnih vprašanj KZS. 

Glede na to, da so KZS nosilec kmetijske zemljiške politike 
v obč ini in da imajo poseben ustavno-pravni položaj in pri- 
stojnosti, je treba ugotoviti, da je njihova dosedanja oblika 
organiziranosti ustrezna in da je tudi v skladu z zakonom o 
združenem delu. 

2. DELEGATSKI SISTEM, OBVEŠČANJE 
IN SODELOVANJE USTANOVITELJIC PRI DELU 
KZS 

2.1 Kmetijska zemljiška skupnost ni ozka sektorska skup- 
nost. V KZS so vključene tudi krajevne skupnosti in obč ina. 
Tako lahko sodelujejo pri usklajevanju interesov in oblikova- 

nju kmetijske zemljiške politike poleg tistih, ki so neposredno 
zainteresirani za rabo kmetijskih zemljišč  v kmetijske namene 
ter za njihovo varstvo tudi tisti, ki so zainteresirani na ureditvi 
celotnega prostora občine v zvezi z gospodarskim in sploš- 
nim družbenim razvojem. Kmetijska zemljiška skupnost je 
tako oblikovana kot mesto za dogovarjanje o razpolaganju s 
kmetijskimi zemljišč i v občini in sicer na organiziran in sa- 
moupraven nač in. 

2.2. Vsaka izmed ustanoviteljic KZS ima v skupščini eno 
delegatsko mesto. Način delegiranja delegatov določ i vsaka 
članica s svojim samoupravnim splošnim aktom. V izvršilnem 
odboru so zastopane krajevne skupnosti, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter občina s po enim delegatom, organi- 
zacije združenega dela s področja kmetijstva, živilstva in 
gozdarstva pa tako, da zasedajo z več kot polovico delegat- 
skih mest. Kmetje so v KZS zastopani po kmetijskih zadrugah 
in drugih oblikah združevanja kmetov, ki so družbeno pravne 
osebe in po krajevnih skupnostih. 

Vse KZS imajo letno 2 seji skupščine. Skupščine KZS obrav- 
navajo in sprejemajo nekatere najpomembnejše sklepe v 
zvezi z nalogami KZS na področ ju prostorskega planiranja, 
gospodarjenja z družbenimi zemljišč i, pravilno rabo kmetij- 
skih zemljišč in njihovim zboljševanjem s prostorskimi uredi- 
tvenimi operacijami ter sprejemajo plan dela in finančni plan 
KZS. 

2.3. Zaradi ocene, kako obveščajo delegati svoje organiza- 
cije in druge inštitucije o sklepih, ki se nanašajo na izvajanje 
kmetijske zemljiške politike v občini, je pomembno tudi vpra- 
šanje, komu KZS pošiljajo zapisnike sej skupščine in izvršil- 
nega odbora: 

29 KZS pošilja zapisnike sej skupščine razen delegatom in 
članom organov in komisij pri KZS tudi ustanoviteljicam v 
obč ini; 

le 6 KZS pošilja zapisnike izvršilnega odbora tudi ustanovi- 
teljicam v občini. 

Čeprav pri Veliki več ini KZS dobivajo delegati ustanoviteljic 
zapisnike sej skupščine, pri dobri polovici KZS pa tudi zapi- 
snike sej izvršnega odbora, je vprašanje obveščenosti ustano- 
viteljic o sklepih KZS slej ko prej odprto, saj zapisnike skup- 
šč ine KZS prejema neposredno le dobra polovica ustanovite- 
ljic, zapisnike izvršnega odbora pa le desetina. Ugotavljamo, 
da npr. en delegat ne more zadovoljivo in na vsa mesta v 
občinski upravi posredovati stališč  in sklepov organov KZS, ki 
zadevajo kmetijski prostor v obč ini, sprejemanje prostorskih 
dokumentov, soglasja k spremembi namembnosti itd. Če 
upoštevamo, da med letom več ino konkretnih sklepov spre- 
jema izvršni odbor na podlagi mnenj strokovnih komisij in da 
je občina o sklepih KZS obveščena le po tej poti, ni pa 
obratnega pretoka informacij, lahko ugotovimo, da je medse- 
bojna obveščenost med KZS in ustanoviteljicami v obeh sme- 
reh dokaj šibka. Tudi zato se lahko zgodi, da o istih zemljiških 
problemih sprejmejo organi KZS in upravni organi v občini 
različne sklepe, kar vodi v nesporazume in konfliktne situa- 
cije. Iz vsega navedenega tudi sledi, da v občini in v sami KZS 
ni zadostne kontrole nad izvajanjem sklepov organov KZS. 

2.4. Ugotovljeno je bilo tudi, da je naloge KZS mogoče 
izvajati le tako, da jih prevzamejo organizacije, ki so ustanovi- 
teljice KZS ne pa sami delegati, ki jih zastopajo v organih KZS. 
Zato ni obrobno niti vprašanje, kdo je delegat v KZS in kako 
lahko prenese tam opredeljene naloge na svojo delovno orga- 
nizacijo ali skupnost. 

Kritična ocena sodelovanja ustanoviteljic v delu KZS kaže, 
da kmetijske OZD sodelujejo pri delu KZS predvsem takrat, ko 
imajo neposreden interes za pridobitev lokacije za gradnjo ali 
denarja za melioracije, nadalje da so iz krajevnih skupnosti 
aktivni predvsem delegati, ki izhajajo iz pretežno kmetijskih 
krajevnih skupnosti in so tudi sami kmetje ter končno da so 
»KZS vse preveč le tajnik in premalo ustanoviteljice, ki jo 
tvorijo«. 

Ugotavljamo, da se kmetijska zemljiška politika sicer obli- 
kuje v KZS, vendar se v obč ini prostorska politika oblikuje tudi 
v drugih samoupravnih, upravnih, planerskih in gospodarskih 
krogih ter forumih, ki jim varstvo kmetijskih zemljišč pomeni 
omejitveni faktor pri razvojnih načrtih. Delegatska organizira- 
nost v drugih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih pa 
je takšna, da je kmetijstvo le šibko zastopano po številčnosti 
in da nima ekonomske moč i, zato največkrat ni uspelo uvelja- 
viti interesa za varstvo in smotrno gospodarjenje s kmetij- 
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skimi zemljišč i. V KZS menijo, da razlogi za nesoglasja med 
KZS in nekaterimi ustanoviteljicami o posameznih vprašanjih, 
ki zadevajo rabo kmetijskih zemljišč , ne izvirajo toliko iz slabe 
obveščenosti, ampak prej iz dvojnosti v vodenju občinske 
prostorske in zemljiške politike. 

3. TAJNIK KZS IN DELOVNA SKUPNOST 
3.1. Mesto in naloge tajnika skupnosti so bile prvič  enotno 

opredeljene v vzorčnem statutu, ki ga je za potrebe KZS 
pripravila Zveza KZS Slovenije leta 1979. Pri tem je upoštevala 
že obstoječo organiziranost KZS, ki so bile leta 1979 že vse 
formirne in so imele po zgledu drugih skupnosti namščenega 
strokovnega sodelavca kot tajnika skupnosti. Tajnik po sta- 
tutu skrbi za izvršitev sklepov vseh organov KZS, pomaga 
pripraviti gradivo za seje skupščine, odborov in komisij KZS, 
usklajuje delo vseh organov KZS, je odredbodajalec za izvrše- 
vanje finančnega načrta skupnosti, je podpisnik v zadevah 
finančnega in pisarniškega poslovanja, vodi delovno skup- 
nost in organizira ter vodi ljudsko obrambo in družbeno 
samozašč ito. 

3.2. Kljub temu, da so naloge KZS izredno številne, odgo- 
vorne in pogosto vezane na določen rok, ima samo 41 KZS 
(70%) tajnika, ki dela izključno za KZS. V sedemnajstih KZS 
delajo tajniki za KZS le pol delovnega časa sicer pa opravljajo 
še delo: tajnika SIS ali sklada za pospeševanje kmetijstva (8), 
tajnik SKIS (1), tajnika raziskovalne skupnosti (1), fitokaran- 
tenskega inšpektorja (1), referenta za kmetijstvo pri skupščini 
občine (5), sekretarja v kmetijski zadrugi (1). 

Med navedenimi 41 tajniki KZS pa so najmanj trije, ki 
nimajo več  statusa tajnika KZS, ampak so strokovni sodelavci 
za KZS v skupnih službah SIS za gospodarsko dejavnost, 1 
tajnica pa je strokovna sodelavka za KZS pri skupščini občine. 

Opravljanje dveh funkcij tajnikov KZS je sporno zlasti v 
tistih primerih, ko so tajniki v delovnem razmerju pri občin- 
skih upravnih organih ali pri skupnosti, ki je zaradi svoje 
dejavnosti zainteresirana za zazidavo kmetijskih zemljišč . So- 
časno delo v samoupravni skupnosti in v upravnih organih ni 
združljivo tudi po določbah zakona o državni upravi. V pri- 
bližno polovici primerov je funkcija tajnika omejena z manda- 
tom, v polovici občin pa ni omejena. To vsekakor kaže na 
neenoten postopek pri kadrovanju in na različne razmere, v 
katerih delujejo tajniki KZS. 

Praksa kaže, da sta položaj in delo tajnika KZS izredno 
izpostavljena, zlasti še takrat, kadar zaradi premajhne aktiv- 
nosti organov KZS ali zaradi iskanja bližnjic pri izvajanju 
nalog tajnika sam prevzame nekatere pristojnosti KZS. Več- 
krat so tajniki KZS v takšen položaj postavljeni tudi zaradi 
pritiskov drugih skupnosti in občinskih upravnih organov pri 
reševanju konkretnih zemljiških problemov. Tajniki, ki imajo 
pri delu premalo opore v sklepih organov KZS, so slej ko prej 
izpostavjeni vsakršnim, tudi osebnim pritiskom. V preteklosti 
je bilo več primerov konfliktnih situacij med občinskimi stro- 
kovnimi službami in organi ter KZS, ko je šlo za dosledno 
izvajanje zakona o kmetijskih zemljišč ih in varstvo ornih kme- 
tijskih površin. Takrat so bili tajniki KZS v nekaj primerih 
izpostavljeni tudi grožnji s prenehanjem delovnega razmerja. 
Zaradi takšnih in podobnih pritiskov na tajnike in funkcio- 
narje KZS je marsikje, zlasti pa v mestnih okoljih, prihajalo do 
popuščanja pri doslednem izvajanju zakona o kmetijskih 
zemljišč ih in varstvu kmetijskih zemljišč , o čemer pričajo 
številna soglasja KZS za gradnje na kakovostnih kmetijskih 
zemljišč ih. 

Tajnik lahko mnogo pripomore k uveljavljanju strokovnih 
načel in spoznanj pri realizaciji kmetijske zemljiške politike. 
Ker gre večkrat za občutljiva vprašanja kmetijske zemljiške 
politike, lahko s svojim načinom dela veliko pripomore k 
zadovoljstvu ali nezadovoljstvu prizadetih, kar je zlasti pri- 
sotno tam, kjer je tajnik edini delavec delovne skupnosti KZS. 
Poleg tega bi od tajnika KZS morali zahevati tudi nekatere 
osebne lastnosti, od katerih je odvisno koordiniranje in sode- 
lovanje s poslovodnimi organi ustanoviteljic in zasebnimi 
kmeti in njihovo medsebojno povezovanje. Uspešnejši so 
tajniki, ki so dalj časa delali neposredno v kmetijski proizvod- 
nji in dobro poznajo kmetijske inštitucije v občini in v repu- 
bliki ter kmete in kmetijske strokovnjake v občini. 

3.3. Tajnik in drugi zaposleni delavci KZS uresničujejo 
svoje pravice in obveznosti iz dela v delovni skupnosti. De- 
lovna skupnost je organizirana samostojno v 18 KZS, v sklopu 

skupnih služb SIS gospodarske dejavnosti (25), v sklopu ko- 
miteja za kmetijstvo ali za ospodarstvo pri Sob (5), pri kmetij- 
skih organizacijah (2), v devetih primerih pa delovne skupno- 
sti ni. 

KZS imajo zaposlenega najmanj 1 delavca in največ  6 delav- 
cev. Pri vseh KZS v SR Sloveniji je s polnim delovnim časom 
zaposlenih 80 delavcev. 

Zaradi organiziranosti v sklopu skupnih služb SIS v občinah 
nastajajo ponekod naslednji problemi: 

- niso urejena razmerja v odgovornosti med tajnikom KZS 
(strokovnim sodelavcem za KZS) in vodjo skupnih služb SIS; 

- skupne službe SIS ne opravljajo le tehničnih del, ampak 
opravljajo tajniško funkcijo, zato prihaja do nesoglasij z or- 
gani KZS; 

- skupne službe SIS soodločajo o izvajanju kmetijske zem- 
ljiške politike in jo hočejo same »usklajevati«; 

- ker ni sprejet SaS o svobodni menjavi dela med KZS in 
skupnimi službami SIS, nastajajo problemi pristojnosti vodje 
skupnih služb do KZS, kdo podpisuje dokumente, kdo razpo- 
laga z žigom, kdo razpiše prosto delovno mesto strokovnega 
sodelavca za KZS ter niz drugih vprašanj o pristojnostih. 

Ker tako majhne delovne skupnosti ne morejo samou- 
pravno delovati, je Zveza KZS Slovenije dala v letu 1983 
pobudo, da strokovni in administrativni delavci urejajo de- 
lovno razmerje s posebnim samoupravnim sporazumom, ki 
ga sklenejo KZS, delavec in občinski sindikalni svet. Takšno 
možnost urejanja delovnih razmerij KZS zdaj proučujejo. 

4. ZVEZA KZS SLOVENIJE 
4.1. Po zakonu o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1979 so se 

KZS obvezno združile v Zvezo. Po zakonu ima Zveza dve vrsti - 
nalog: usklajevanje in reševanje nalog KZS, ki so skupnega 
pomena za vso Slovenijo in dajanje organizacijske, strokovne, 
tehnične in drugačne pomoč i skupnostim. Ker je Zveza mesto 
povezovanja vseh KZS, je njim samim prepuščeno, da dolo- 
č ijo, katere so naloge skupnega pomena za vso Slovenijo. 
Zveza KZS Slovenije je bila ustanovljena leta 1979. Njeni 
organi so skupščina, izvršilni odbor in odbor za samoupravni 
nadzor. Za pomoč KZS so bili ustanovljeni strokovni odbori za 
pravna vprašanja, za agrarne operacije in za vprašanja pro- 
storskega planiranja. 

4.2. Ker so se določbe zakona o kmetijskih zemljišč ih izva- 
jale dokaj neenotno in ker so bile KZS ob pripravljanju pro 
storskih planov izpostavljene raznim pritiskom, je Zveza leta 
1979 orgaizirala 13 regionalnih posvetov o izvajanju kmetijske 
zemljiške politike ter o tem pripravila obširnejše poroč ilo, ki je 
prvič obravnavalo vso problematiko nalog in dela KZS. Na 
podlagi poroč ila je skupščina Zveze sprejela stališča o pro- 
blemih izvajanja kmetijske zemljiške politike kot dokument, ki 
je pomagal poenotiti izvajanje nalog KZS ter pomagal utrje- 
vati položaj in vlogo KZS v občinah. 

V prvem letu delovanja je Zveza izvedla številne koordina- 
tivne akcije: program za akcijo »Zemlja mora biti obdelana«, 
navodilo o pripravi kategorizacije in o sodelovanju KZS pri 
usklajevanju dogovora o temeljih družbenega plana SRS za 
obdobje 1981-1985, analizo razvojnih možnosti na področ ju 
agrarnih operacij z usklajevanjem planov melioracij ter pri 
pripravi srednjeročnih planov KZS za obdobje 1981-1985. 

Na pobudo KZS je bil sprejet samoupravni sporazum o 
temeljih skupnega plana KZS v Sloveniji za obdobje 
1981-1985, na podlagi katerega KZS združujejo del prihodka 
od odškodnine za izvajanje agromelioracij po skupnem pro- 
gramu. . , 

Na pobudo Zveze KZS Slovenije so občine sprejele druž- 
beni dogovor o skupnih osnovah in merilih za določanje 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča, s katerim je bila prvič  višje ovrednotena in s tem 
bolje varovana najboljša obdelovalna zemlja. 

V času priprave srednjeročnih planov 1981-1985 je Zveza 
zbrala podatke o že izvedenih in o načrtovanih agrarnih 
operacijah, preverila in usklajevala plane agromelioracij v 
občinah ter dala pobudo za vzpostavitev nekaterih zemljiških 
evidenc pri KZS. 

Pri svojem delu so KZS že na začetku pogrešale strokovno 
službo na republiški ravni, ki bi strokovno spremljala vsa 
gibanja kmetijskih zemljišč  ter njihovo urejanje. Zato je Zveza 
KZS Slovenije leta 1980 dala pobudo in tudi pripravila pro- 
gram nalog za strokovni team (ali zavod) v okviru Kmetijskega 
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inštituta Slovenije. Pobuda takrat žal ni zaživela, potreba po 
takšni strokovni službi pa je danes še bolj aktualna zaradi 
reševanja problemov prostorskega planiranja, agrarnih ope- 
racij, formiranja banke podatkov o kmetijskih zemljišč ih in 
mnogih drugih nalog. 

Z namestitvijo strokovnega sodelavca pri Zvezi sredi leta 
1981 se je začela močneje izražati usmerjevalna vloga Zveze 
na področju kmetijskih zemljiških operacij, posebej pa pri 
izvajanju agromelioracij. Na podlagi združenih sredstev in s 
pritegnitvijo drugih sredstev v republiki, je Zveza doslej sofi- 
nancirala 1160 ha agromelioracij in 2500 ha ureditve pašnikov 
v hribovitih predelih ter prevzela pri tem strokovne, usklaje- 
valne in organizacijske naloge, odobravanje nadaljnjih 2900 
ha agromelioracij pa je v postopku. 

Skupaj z RK za kmetijstvo in Republiškim kmetijskim inšti- 
tutom je Zveza usmerila KZS k izvajanju nalog za boljšo 
obdelanost vseh kmetijskih zemljišč ter v letu 1982 pričela z 
obširno akcijo evidentiranja in ukrepanja v zvezi z neobdela- 
nimi in slabo obdelanimi kmetijskimi zemljišč i. 

Kot rezultat dela na področ ju izvajanja zakonov s področ ja 
kmetijstva je Zveza izdala na podlagi dela odbora za pravna 
vprašanja dve knjigi. Kmetijska zemljišča II in Preživninsko 
varstvo kmetov. 

Zveza je bila vabljena in je sodelovala pri vseh razpravah o 
tezah ali osnutkih pomembnejših zakonov s področja kmetij- 
stva in urejanja prostora. 

4.3. Glede na to, da je Zveza prvi dve leti delovala brez 
administrativnega in strokovnega sodelavca ugotavljamo, da 
je zastavila delo že v začetku na zelo široki fronti nalog, ki jih 
izvajajo KZS. Zal so bile KZS pred tem šest let brez organiza- 
cijske in strokovne povezave prepuščene bolj ali manj same 
sebi ter so si ustvarile vsaka svoj način dela z različnimi 
usmeritvami pri izvajanju posameznih nalog. Tudi zato, ker so 
razmere v šestdesetih občinah v Sloveniji zelo različne, se je 
pokazalo, da je ob posameznih nalogah delo težko poenotiti 
ali celo zbrati enotne podatke. Sodelovanje KZS pri delu 
Zveze in njenih organov je bilo sicer vsa leta dobro, slabše pa 
je bilo, kadar je šlo za delovne naloge ali akcije, h katerim so 
KZS pristopale z različnim interesom. Na začetku se je Zveza 
znašla brez primerljivih podatkov o delu in o gospodarjenju s 
sredstvi KZS. Sele z zaposlitvijo lastnega strokovnega delavca 
je Zveza v letu 1982 začela enotno zbirati nekatere pomemb- 
nejše podatke o izvajanju nalog KZS ter o njihovem finanč- 
nem poslovanju. Vendar teh podatkov zaradi skromnega šte- 
vila delavcev, velikega števila vhodnih podatkov in po- 
manjkljive tehnične opremljenosti analitično ne more še izko- 
riščati v celoti. Pri delu Zveze se kažejo problemi tudi zato, ker 
njene naloge, pristojnosti in odgovornosti v zakonu in v sa- 
moupravnih aktih še niso dovolj jasno opredeljene. Kadar gre 
za obsežnejše skupne naloge in akcije, bi takšna opredelitev 
olajšala njihovo vodenje, omogočilo smotrno delitev nalog in 
odgovornosti. To se zlasti še pokaže takrat, kadar so roki za 
izvedbo nalog kratki. 

Pri delu Zveze se kaže problem medsebojnega komunicira- 
nja. Težko je uspešno povezovati in neposredno usklajevati 
delo 59 skupnosti, zato so stiki marsikdaj preveč papirnati 
osebne stike pa je pri tolikih subjektih težko vzdrževati konti- 
nuirano. Ce bi hoteli uspešneje voditi delo KZS, bi morali 
vzpostaviti vmesno regijsko organiziranost. 

KZS so v Zvezi našle mesto za skupno opredeljevanje nalog, 
za poenotenje njihovega izvajanja in za skupno dogovarjanje 
Ugotavljamo, da Zveza postaja opora KZS pri izvajanju njiho- 
vih nalog in da jim je ta opora pri tako široki problematiki kot 
jo obravnavajo, mnogokrat potrebna. Zveza bi lahko bila še 
bolj uč inkovita, če bi bili delegati KZS bolj usmerjeni k skup- 
nim ciljem in manj k svojim neposrednim interesom v občini. 
To se kaže zlasti pri vprašanju združevanja sredstev in njihove 
gospodarne rabe, kjer bi z usmerjanjem lahko zagotovili več je 
proizvodne uč inke pri pridelovanju hrane ter, kar ob visoki 
inflacijski stopnji ni zanemarljivo, hitrejšo namensko porabo 
sredstev. 
5. VIRI IN PORABA SREDSTEV KZS 
TER PLAČEVANJE ODŠKODNIN 

5.1. Na podlagi vsega navedenega lahko ugotovimo, da tudi 
za področje virov in porabe sredstev KZS do leta 1982 niso 
zbrani vsi ustrezni podatki. Republiška kmetijska inšpekcija je 
v letih 1976, 1977, 1979 in 1981 zbrala nekatere podatke o 

finančnem poslovanju KZS z namenom ugotoviti porabo 
sredstev v skladu z zakonom o kmetijskih zemljišč ih. Doslej ni 
uspelo poenotiti finančnega poslovanja vseh KZS in je bilo 
zato v preteklosti težko primerjati podatke med seboj. Zato je 
Zveza KZS Slovenije v letu 1982 poenotila zajemanje podat- 
kov o finančnem poslovanju KZS na enotnih obrazcih Na 
podlagi podatkov, ki jih je zbirala kmetijska inšpekcija, je RK 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v decembru 1980 opo- 
zoril vse KZS na določbe o finančnih sredstvih KZS ter njihovi 
namenski rabi. Edini podatki, ki so sistematsko zbrani za vse 
KZS od ustanovitve, so odvedene odškodnine po 17. členu 
zakona o kmetijskih zemljišč ih Zvezi vodnih skupnosti Slove- 
nije za izvajanje hidromelioracij. Odvedene odškodnine zna- 
šajo v času od 1973-1982 skupaj 46,962.500.-din, Zveza vo- 
dnih skupnosti Slovenije pa je v tem času iz teh sredstev 
financirala 16.975 ha hidromelioracij. 

5.2. Ob proučevanju razpoložljivih podatkov o finančnem 
poslovanju ugotavljamo, da je najpomembnejši vir prihodka 
KZS odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč (70 - 80%). Na to ugotovitev je potrebno opozoriti 
posebej glede na to, da se je v letu 1983 občutno zmanjšala 
sprememba namembnosti kmetijskih zemljišč , kar je pričako- 
vati tudi v naslednjih letih. Pričakujemo torej splošno znižanje 
vplačanih odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč . Ze doslej je bila višina vplačane odškodnine 
med posameznimi občinami zelo različna, v nekaterih prime- 
rih pa bo že v letu 1983 ogrožen obstoj in delo nakaterih KZS 
(Ilirska Bistrica, Ribnica). Praviloma imajo KZS več jih mest in 
industrijskih središč višje in stalnejše prihodke iz tega na- 
slova. Kmetijsko pomembnejše občine imajo manjša pri- 
hodke, vendar večje potrebe in možnosti za racionalnejše 
vlaganje sredstev v urejanje kmetijskih zemljišč na območjih, 
ki so za proizvodnjo hrane širšega družbenega pomena. Po- 
sledica takega stanja je različen namen in obseg porabe teh 
sredstev. Tam, kjer so zbrana sredstva manjša, potrebe pa so 
več je, so KZS zadrževale na svojih računih sredstva neporab- 
ljena ali kreditirale kmetijske OZD z namenom, da bi skozi 
daljše časovno obdobje zbrale zadosti sredstev za financira- 
nje agrarnih operacij. Drug primer so KZS z velikimi sredstvi 
in manjšimi možnostmi za njihovo porabo v več jih projekti, 
zato se sredstva porabljajo za manjše agrarne posege Pri terri 
velja ugotoviti, da stanje kmetijskih zemljišč ni nikjer tako 
ugodno, da bi KZS tega denarja ne mogle porabiti. 

Na podlagi navedenega je Zveza KZS Slovenije 
1. predlagala v letu 1981 sprejem družbenega dogovora o 

skupnih osnovah in merilih za določanje odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč , s katerim se je 
povečala in poenotila odškodnina v SR Sloveniji. 

Glede na inflatorna gibanja ter ob spoznanju o pomembno- 
sti lastnega pridelovanja hrane bo potrebno v najkrajšem 
času zagotoviti občutno povečanje odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih zemljišč  in sprejeti avtomati- 
zem, ki bi (n. pr. na osnovi povečanja cen kmetijskih pridel- 
kov) letno omogoč il povečanje odškodnine. 

2. Zveza KZS Slovenije je na podlagi ugotovitev o neporab- 
ljenih sredstev KZS v letu 1980 pričela z akcijo za sklenitev 
sporazuma o združevanju sredstev KZS za sofinanciranje 
agromelioracij, ki jih posamezne KZS ne bi mogle financirati z 
lastnimi sredstvi. KZS nepovratno združujejo del odškodnine, 
t. j. 2,5 dinarja od vsakega kvadratnega metra kmetijskega 
zemljišča, ki spremeni namembnost. 7 KZS ni podpisalo tega 
sporazuma, več KZS pa je naknadno pristopilo. V letih 1981 in 
1982 je bilo zbranih 29,965.022.-, porabljeno pa 19,763.695,- 
din za izvedbo 3660 ha agromelioracij njivskih in pašniških 
površin. Delež neporabljenih sredstev pri KZS pa se s tem 
združevanjem v celoti ni občutno znižal. Zato bi veljalp v 
prihodnje prouč iti možnost, da posamezne KZS neporabljena 
sredstva začasno združujejo kot posojilo za projekte, ki so 
pripravljeni za realizacijo (ustanovitev interne banke ali 
sklada v okviru Zveze KZS Slovenije ali Zveze HKS). 

3. Zveza KZS Slovenije je v letu 1983 tudi koordinator 
porabe sredstev Republiškega interventnega sklada, Živino- 
rejske poslovne skupnosti, Odbora za melioracije pri Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije in združenih sredstev KZS za 
urejanje pašnikov v hribovitih območjih. S tako zbranimi 
sredstvi konkurirajo posamezne kmetijske OZD za kreditna 
sredstva federacije. Usmerjanje družbenih sredstev na pod- 
lagi skupnega in enotnega programa bo treba izvajati tudi v 
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prihodnje ter tako omogočiti investitorjem, da na enem mestu 
pridobijo različna sredstva, ki so v republiki namenjena za 
urejevanje kmetijskih zemljišč . 

5.3. Na podlagi primerjave podatkov iz let 1976,1977,1979, 
1981 in 1982 zaključujemo, da so KZS porabile za lastno 
poslovanje okoli 10% zbranih sredstev (v letu 1982 61,061.952 
din oziroma v povprečju 1,034.000 din na KZS). Za financira- 
nje Zveze KZS Slovenije so KZS v letu 1982 na podlagi finanč  
nega načrta določile 3,543.649 din. Preostanek sredstev pora- 
bijo KZS za financiranje kmetijskih ureditvenih operacij, zlasti 
agromelioracij in komasacij. Praviloma angažirajo sredstva 
preko kmetijskih OZD za zemljišča, na katerih je dolgoročno 
načrtovana tržna kmetijska proizvodnja. V letu 1982 je bilo 
izvedeno 5035 ha melioracij in 2127 ha komasacij, za kar so 
KZS odvedle Odboru za melioracije pri Zvezi vodnih skupno- 
sti Slovenije del potrebnih sredstev v višini 116,130.692 din, 
same pa so financirale še izvedbo ca 1700 ha drugih meliora- 
cij ter zanje porabile 67,517.971 din. V letih 1973 do 1982 je 
bilo porabljeno oz. odvedeno Zvezi vodnih skupnosti Slove- 
nije skupaj 469,625.000 din ter s temi sredstvi izvedeno 16.975 
ha hidromelioracij. Z zbranimi sredstvi odškodnin pa so v 
istem obdobju.KZS financirale in organizirale izvedbo nadalj- 
njih 9.361 ha melioracij. 

5.4. Po načelu, naj tisti, ki spremeni namembnost kmetij- 
skega zemljišča omogoč i ureditev ustrezno velikega kmetij- 
skega zemljišča drugje, je bila v SR Sloveniji uvedena s 
14. č lenom ZKZ odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča in gozda. S 15. členom je bila uvedena 
tudi posebna odškodnina za izkopan kamen, mivko, gramoz, 
pesek in opekarsko glino. Odškodnina zaradi onesnaženja 
kmetijskih zemljišč  ali gozda po 16. č lenu pa ni zaživela, ker ni 
bil izdan ustrezen izvedbeni predpis. 

Skladno s šestim odstavkom 14. č lena zakona o kmetijskih 
zemljišč ih je Zveza KZS Slovenije v letu 1981 dala pobudo za 
sklenitev dogovora o skupnih osnovah in merilih za določ itev 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč . Ta dogovor so sprejele vse občine v SR Sloveniji. KZS 
poročajo, da odškodnina po 15. členu ni bila obračunana v 
najmanj 75 primerih. Med objekti za katere ni bila plačana 
odškodnina, prednjač ijo črne gradnje vseh vrst, nekatere kra- 
jevne ceste in objekti družbenega standarda (šole, vrtci, 
zdravstveni domovi itd.) zgrajeni s krajevnimi ali občinskimi 
samoprispevki, zelenice in poti znotraj zazidalnih območ ij 
kakor tudi nekatere gramoznice. Kot razloge, zaradi katerih ni 
obračunana odškodnina, KZS navajajo naslednje: 

- premajhno zavzetost občinskih upravnih organov, da bi 
redno odmeriti in izterjali neplačano odškodnino; 

- premajhno uč inkovitost občinskih upravnih in inšpekcij- 
skih organov pri ugotavljanju in odmeri odškodnine za črne 
gradnje in črne peskokope; 

- nerealno prijavljanje količ in in vrednosti izkopanih ru- 
dnin s strani delovnih organizacij; 

- nedosledno izvajanje zakona o kmetijskih zemljišč ih in 
dajanje raznih »olajšav« krajevnim skupnostim in investitor- 
jem v primeru širjenja ali gradnje krajevnih cest, objektov iz 
samoprispevka itd. ter neplačevanje odškodnine za ceste 
znotraj zazidalnih območij; 

nejasnost kdo odmeri odškodnino v lokacijskem po- 
stopku za objekte regionalnega in republiškega pomena za 
katere izdajajo lokacijska dovoljenja pristojni republiški or- 
gani. 

6. IZVAJANJE NALOG KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI 

Prvi odstavek 6. č lena zakona o kmetijskih zemljišč ih iz leta 
1979 na splošno opredeljuje pristojnosti in naloge KZS. 

Te*izvirajo iz načela, da je kmetijska zemljiška skupnost 
nosilec kmetijske zemljiške politike v občini. Pristojnosti in 
naloge so opredeljene v posameznih določbah tega zakona, 
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetij- 
skih gospodarstev (kmetij), zakona o preživninskem varstvu 
kmetov, zakona o dedovanju, zakona o razlastitvi in prisilnem 
prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, zakona o vodah in 
zakona o izjemnih ukrepih za pospešitev sanacije in obnove 
objektov na območjih, ki jih prizadene potres. 

Na podlagi splošnih opredelitev pristojnosti in nalog kmetij- 
skih zemljiških skupnosti lahko vse njene pristojnosti na 
kratko opredelimo kot: 

. - naloge v zvezi z rabo kmetijskih zemljišč , s prostorskim 
planiranjem, torej pri razpolaganju s prostorom, predvsem 
kmetijskim in s tem v zvezi s splošno politiko družbenega in 
gospodarskega razvoja v obč ini; 

- naloge pri razpolaganju s kmetijskimi zemljišč i tako, da 
spodbuja oblikovanje kompleksov zemljišč  družbeno organi- 
zirane proizvodnje kmetov ali organiziranje trajnejše medse- 
bojne povezanosti na podlagi združevanja dela, zemljišč , de- 
lovnih in drugih sredstev, ki so lastnina kmetov, z delom 
delavcev in z družbenimi sredstvi v organizaciji združenega 
dela; 

- naloge, ki pomenijo konkretno izvajanje kmetijske zemlji- 
ške politike, to je skrb za pravilno rabo, izboljševanje in 
združevanje kmetijskih zemljišč , upravljanje in razpolaganje s 
kmetijskim zemljiškim skladom, sodelovanje pri pripravi in 
izvedbi kmetijskih prostorskih ureditvenih operacij in drugih 
posegih, s katerimi se ureja raba kmetijskih zemljišč . 

Po zgoraj omenjenih zakonih ima kmetijska zemljiška skup- 
nost opredeljenih 53 konkretnih nalog, pri čemer je treba 
poudariti, da KZS nima pristojnosti ukrepanja, ampak pred- 
vsem daje mnenja, soglasja in pobude, ki jih sprejema v svojih 
organih, ki pa ne pomenijo sodelovanje KZS v upravnih po- 
stopkih. Izjema je le sodelovanje kmetijske zemljiške skupno- 
sti v upravnem postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja na 
območju posebej opredeljenih kmetijskih zemljišč (11. člen 
ZKZ), ter določ itev zaščitene kmetije v zapuščinskem po- 
stopku tam, kjer o tem ni sprejet občinski odlok (28. č len 
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetij- 
skih gospodarstev), medtem ko je pristojnost izdajanja po- 
sebnega soglasja za spremembo namembnosti kmetijskih 
zemljišč po 141. členu ZKZ s sprejemom zakona o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti od- 
pravljeno. Ugotavljamo, da se obvezna mnenja KZS vedno ne 
upoštevajo ter gre tudi v takšnih primerih za neizvajanje 
zakona o kmetijskih zemljišč ih. 

Naloge KZS kot jih opredeljuje zakon, lahko opredelimo v 
devet poglavitnih skupin. Izpolnjevanje posameznih nalog po 
teh skupinah prikazujemo v nadaljevanju tega poročila. 
6.1. PROSTORSKO PLANIRANJE, KATEGORIZACIJA IN 
RAZVRSTITEV KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

6.1.1. Med najpomembnejše naloge KZS spadajo naloge v 
zvezi s prostorskim planiranjem. S tem v zvezi KZS pripravlja 
elemente in strokovne osnove za sklepanje dogovorov o te- 
meljih družbenega plana občine, ki zadevajo prostorski del 
ter sodeluje pri usklajevanju in sklepanju tega dogovora. 
Osnova prostorskega planiranja kakor tudi drugih aktivnosti 
KZS bi morala biti kmetijska zemljiška politika. Ta je v občinah 
opredeljena po podatkih KZS v naslednjih dokumentih: v 
dolgoročnem planu razvoja kmetijstva v občini (4), v dogo- 
voru o temeljih prostorskega dela družbenega plana do leta 
2000 (1), v samoupravnem sporazumu o temeljih plana KZS in 
v srednjeročnem planu KZS za obdobje 1981-1985 (58), v 
srednjeročnem družbenem planu občine brez prostorskega 
družbenega plana (1), v prostorskem delu družbenega plana 
(9) ali v akcijskem programu skupščine občine za izvajanje 
zakonov s področja kmetijstva (1). Podatki so nepopolni in 
nezanesljivi, vendar kažejo na raznolike pristope in neusklaje- 
nost pri dolgoročnem in srednjeročnem opredeljevanju rabe 
kmetijskih zemljišč . 

6.1.2. Osnova za pripravo prostorskega dela družbenega 
plana je kategorizacija kmetijskih zemljišč po zakonu o kme- 
tijskih zemljišč ih in njihova razvrstitev po omenjenem navo- 
dilu oziroma po 10. členu zakona o kmetijskih zemljišč ih. 

Navodilo za razvrstitev kmetijskih zemljišč  je bilo izdano že 
leta 1975 v Uradnem listu SRS, št. 18. Pri pripravi kategoriza- 
cije kmetijskih zemljišč in v pripravi kategorizacije kmetijskih 
zemljišč  in v pripravi osnutkov prostorskih planov oziroma pri 
opredeljevanju kmetijskih zemljišč v skladu z 10. členom 
zakona o kmetijskih zemljišč ih so KZS po letu 1975 pokazale 
veliko aktivnost. Po podatkih kmetijske inšpekcije iz leta 1981 
povzemamo, da so praktično v vseh KZS pripravili vsaj 
osnutke, če že ne predloge kategorizacije in razvrstitve kme- 
tijskih zemljišč ih kot osnovo za izdelavo predloga prostor- 
skega dela družbenega plana občine. V tem času je bilo 
angažiranih preko 20 različnih projektantskih in drugih orga- 
nizacij, v 16 primerih pa so KZS s svojimi delovnimi skupinami 
same pripravljale ustrezna gradiva. V to nalogo je bilo vlože- 
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nih prav gotovo veliko sredstev ter dela strokovnjakov, žal pa 
iz citiranega poroč ila kmetijske inšpekcije izhaja, da kategori- 
zacija in razvrstitev nista bili opravljeni povsod in po enaki 
metodologiji. Znani so podatki, da je do navedenega roka le 
22 občinskih skupšč in sprejelo prostorski del družbenega 
plana, vendar so le redke KZS, ki so v tistem obdobju navajale, 
da so bili njihovi predlogi upoštevani v celoti. Glede na do- 
ločbe interventnega zakona, ki usklajujejo kategorizacijo z 
določ ili navodil o razvrstitvi kmetijskih zemljišč v kategorije 
(december 1983) pa lahko ugotavljamo, da so prav v vseh 
primerih, v osmo kategorijo, t. j. v urbaniziran prostor vključe- 
vali vse sprejete zazidalne načrte, kar ni bilo v skladu niti z 
navodili leta 1975. Iz povedanega sledi spoznanje, da v prete- 
klosti sprejeti plani niso striktno upoštevali določ il zakona o 
kmetijskih zemljišč ih in da že izdelani predlogi niso bili spre- 
jeti zato, ker v občinah ni prišlo do spoznanja o nujnosti 
racionalne rabe kmetijskih zemljišč . 

Iz navedenega tudi izhaja, da aktivnosti pri izdelavi osnov za 
prostorsko planiranje kakor tudi sama izvedba postopka pro- 
storskega planiranja niso bili enotno niti usklajevani niti vo- 
deni, kajti sicer ni moč razložiti raznolikosti v pripravah za 
izdelavo obravnavanih dokumentov prostorskega plana. 
Sprejem zakona o varstvu kmetijskih zemljišč  pred spreminja- 
njem namembnosti v decembru 1983 je aktualiziral prizadeva- 
nja prav vseh faktorjev v občini za izdelavo in sprejem pro- 
storskih delov družbenih planov, kar v preteklosti ni bil slučaj. 
Ponovno, vendar v bolj prikritih oblikah so zaznavni pritiski na 
kmetijske zemljiške skupnosti, da ne bi vedno in povsod 
upoštevali navodil o razvrstitvi kmetijskih zemljišč v katego- 
rije, čeprav so že poznani mnogi primeri, ko so občine odsto- 

ile od nameravane pozidave na področ jih I. in II. kategorije 
al pa ugotavljamo, da marsikje prizadevnost KZS v pripravah 

za kategorizacijo in izdelavo predloga prostorskega plana ni 
več takšna kot je bila v preteklosti, marsikje pa so pobudo in 
izdelavo prevzeli kar obč inski zavodi in komiteji za urejanje 
prostora. 

6.2. SKRB ZA PRAVILNO RABO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
VJLč lenu zakona ° kmetijskih zemljišč ih je med nalogami KZS na prvem mestu skrb za pravilno rabo, izboljše- 

vanje in združevanje kmetijskih zemljišč . Da bi bila vsa kmetij- 
ska zemljišča dobro obdelana je z zakonom in navodilom še 
določeno, da mora obdelovalec obdelovati kmetijsko zemlji- 
šče kot dober gospodar ter da ima KZS v nasprotnem primeru 
pristojnost ugotoviti vzroke, zaradi katerih kmetijsko zemlji- 
šče ni optimalno obdelano, predlagati potrebne ukrepe in tudi 
začasno upravljati s takšnim zemljiščem, če po enem letu ko 
je to ugotovljeno, obdelovanje ni zboljšano. 

6.2.2. Kmetijske zemljiške skupnosti so v posameznih pri- 
merih to nalogo izvajale že v letih 1974-1979, v več jem ob- 
segu pa od leta 1980 (11 KZS), 1981 (11 KZS) ali 1982 (18 KZS) 
dalje. V letu 1982 je Zveza KZS na podlagi resolucije o politiki 
izvajanja plana na področju kmetijstva za leto 1982 in nalog, 
ki jih je na področju kmetijstva opredelil Izvršni svet Skup- 
šč ine SR; Slovenije, spodbudila vse KZS k enotni in koordini- 
rani akciji za ugotavljanje in ukrepanje v zvezi z neobdelanimi 
in slabo obdelanimi kmetijskimi zemljišč i. Pri zagotavljanju 
obdelovanja vseh razpoložljivih kmetijskih zemljišč so se v 
okviru svojih nalog združili vsi kmetijski dejavniki v občinah V 
postopku evidentiranja neobdelanih in slabo obdelanih kme- 
tijskih zemljišč so sodelovale krajevne skupnosti, lastnike 
tako ugotovljenih zemljišč  pa so obiskale skupine predstavni- 
°V.^T ' kmetiiskih delovnih organizacij in občinskih inšpek- cijskih in upravnih organov. V mesecu juliju 1982 so RK za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republiški kmetijski in- 
špektorat in Zveza KZS Slovenije organizirali 9 regijskih po- 
svetovanj o ugotovitvah in nadaljnjih ukrepih v zvezi s proble- 
matiko slabo obdelanih in neobdelanih kmetijskih zemljišč . O 
ugotovitvah in predlogih za zboljšanje stanja je bilo posredo- 
vano Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije obširno poro- 
čilo zato navajamo iz njega le nekatere najpomembnejše 
ugotovitve. Ugotovljeno je bilo, da v SR Sloveniji ni neobdela- * 
nih ali slabo obdelanih obdelovalnih kmetijskih zemljišč v 
zaskrbljujočem obsegu (16.569 ha, od tega pa le 3 486 5 ha 
°z"°™ \3r/o IT)' da Pa ie okoli 70% vseh obdelovalnih zemljišč slabo obdelanih, če vzamemo kot merilo pridelke ki 
jih je mogoče doseč i s sodobno tehnologijo. Zato je največ ja 
rezerva pri nadaljnjem povečevanju pridelovanja hrane prav 

intenziviranje obdelovanja vseh kmetijskih zemijišč . Poroč ilo 
je tudi opozorilo na velike površine v zaraščanju, (po poročilih 
KZS okrog 40.000 ha, po širši oceni pa najmanj 100.000 ha), ki 
jih je treba izkoristiti kot naravni prostor za pašo živine in 
drobnice. Poročilo je tudi opozorilo, da v SR Sloveniji ne 
vemo, s kolikšnimi kmetijskimi površinami dejansko razpola- 
gamo, saj se katastrski podatki in podatki o setvi pri njivah 
razhajajo za približno 120.000 ha. 

KZS so se razen v 2 občinah aktivno vključ ile v akcijo, ki je 
pri vseh postala trajna naloga. V vseh KZS so obravnavali 
problematiko neobdelanih in slabo obdelani kmetijskih zem- 
ljišč ter skupno poročilo Zveze KZS Slovenije o poteku in 
ugotovitvah akcije v svojih skupščinah, izvršilnih odborih in v 
ustreznih komisijah. 36 KZS je skupaj s kmetijskimi OZD 
sprejelo program za boljše obdelovanje kmetijskih zemljišč  
ter za vključevanje tako ugotovljenih zemljišč v družbeno 
organizirano kmetijsko proizvodnjo. Dosežena stopnja sode- 
lovanja v skupni akciji evidentiranja in ukrepanja ustanovite- 
ljic v zvezi z neobdelanimi in slabo obdelanimi zemljišč i pa ni 
najboljše: 
  dobro zadovoljivo nezadovoljivo 
Krajevne skupnosti 4 25 28 
Kmetijske OZD 15 26 14 
Kmetijska inšpekcija 33 21 4 
Referenti za kmetijstvo 
pri Sob  16 24 12 

Najslabše sodelovanje je doseženo s krajevnimi skup- 
nostmi, ki se niso zadovoljivo vključ ile v nalogo evidentiranja 
vseh neobdelanih ali slabo obdelanih kmetijskih zemljišč . 
Odstotek sodelujoč ih krajevnih skupnosti je bil v občinah 
naslednji: 
ODSTOTEK OBČINE 
NIČ " " " o 
5-25% 7 
25-50% 
50-75% i? 
75-95% 4 
VSE 4 
NI PODATKA 5 

KZS ugotavljajo, da so tudi sicer pri delu najaktivnejše tiste 
KS, ki so pretežno kmetijske, vendar predvsem v okviru last- 
nih interesov in problematike. V akcijo evidentiranja neobde- 
lanih in slabo obdelanih zemljišč  pa se tudi mnoge kmetijske 
KS niso vključevale, ker kadrovsko in strokovno tej nalogi 
niso bile kos, ker so pri tem imele premajhno pomoč kmetij- 
skih strokovnih služb pa tudi zato, ker se niso hotele zameriti 
svojim krajanom. Sodelovanje ostalih kmetijskih dejavnikov v 
občinah je odvisno od stopnje skladnosti delovnih programov 
in nalog z nalogami KZS pa tudi od organiziranosti v repu- 
bliki. Značilno je izredno dobro sodelovanje kmetijske inšpek- 
cije v akciji za ugotavljanje in ukrepanje v zvezi z neobdela- 
nimi in slabo obdelanimi zemljišč i, kar je posledica koordina- 
cije pri izvajanju nalog s strani Republiškega kmetijskega 
inšpektorata. To ne bi mogli ugotoviti tudi za delo kmetijskih 
referentov pri občinah in za vključevanje v akcijo kmetijskih 
delovnih organizacij oziroma njihove pospeševalne službe, ki 
bi morale problemu rabe kmetijskih zemljišč v okviru svoje 
osnovne dejavnosti posvetiti več jo pozornost kot doslej. To 
kaže tudi odgovor na vprašanje, v koliko občinah je kmetijska 
pospeševalna služba na podlagi navodila o tem, kdaj obdelo- 
valec obdeluje zemljišča kot dober gospodar, pripravila krite- 
rije ali navodilo za dobro obdelavo zemljišč  glede na specifiko 
posamezne občine: takšno navodilo so pripravili za kmeto- 
valce le v 20% občin (12), 1 takšno navodilo pa je pripravila 

6.3. RAZPOLAGANJE S SKLADOM KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ 

6.3.1. S 115. č lenom zakona o kmetijskih zemljišč ih iz leta 
1973 je bila s 24. avgustom 1973 prenešena pravica uporabe 
družbenih kmetijskih zemljišč na KZS in so ta zemljišča po- 
stala sestavni del kmetijskega zemljiškega sklada. Ker ti pre- 
nosi kmetijskih zemljišč niso bili v celoti izvedeni, je bil 
predpisan s 145. č lenom zakona o kmetijskih zemljišč ih iz leta 

priloga poročevalca 
7 



1979 prenos teh zemljišč  v kmetijski zemljiški sklad do 1. julija 
1979. Republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun je ob tem izdal navodilo o izvedbi prenosa kmetij- 
skih zemljišč od družbeno pravnih oseb, ki niso kmetijske 
organizacije v kmetijski zemljiški sklad. Za kršitev te določbe 
so z zakonom predvidene tudi denarne kazni za organizacije 
združenega dela in za odgovorne osebe. 

6.3.2. Kljub navedenemu je ostala izven kmetijskih zemlji- 
ških skladov še slaba polovica kmetijskih zemljišč : v kmetij- 
ske zemljiške sklade je prenešeno 14.426 ha kmetijskih zem- 
ljišč , v 26 občinah pa še ni prenešeno 10.492 ha zemljišč . V 
nekaterih obč inah je obseg neprenešenih kmetijskih zemljišč  
1000 do 3000 hektarjev. 16 KZS nima podatkov, koliko kmetij- 
skih zemljišč je še izven kmetijskega zemljiškega sklada, ker 
ni podatkov o teh zemljišč ih. Lahko ugotovimo, da je bilo za 
ureditev opisanega vloženega mnogo dela in truda, kljub 
temu pa obseg zemljišč v družbeni lasti še vedno ni v celoti 
poznan. S kmetijskim zemljiškim skladom upravlja in gospo- 
dari KZS. Zemljišča, ki jih ne prenese na kmetijske delovne 
organizacije, daje v zakup združenim kmetom ali ga iz sklada 
v izjemnih primerih odproda. Doslej so KZS iz sklada odpro- 
dale skupno 447 ha kmetijskih zemljišč . 

6.3.3. S kmeti je sklenjeno za družbena kmetijska zemljišča 
6.740 zakupnih pogodb za 3.930 ha. Povprečna površina, 
dana v zakup dosega komaj 0,6 hektarja. 

V 4 občinah sklepa zakupne pogodbe za zemljišča iz sklada 
kmetijska zadruga namesto KZS, kajti zadruga lahko kontro- 
lira obdelovanje. Ker zakupne pogodbe sklepajo tudi kmetij- 
ske organizacije in celo nekmetijske organizacije, ki imajo še 
vedno v lasti kmetijska zemljišča, KZS nimajo pregleda nad 
sklenjenimi pogodbami v 12 občinah, delni pregled nad skle- 
njenimi pogodbami v 25 občinah in le v 12 občinah imajo 
pregled nad sklenjenimi pogodbami. Mnoge zakupne po- 
godbe niso sklenjene v skladu z zakonom o kmetijskih zemlji- 
šč ih. Doslej KZS niso preverile zakonitosti sklenjenih pogodb 
v 38 občinah, v 11 občinah so preverile 455 pogodb, v 3 
občinah je to preverila kmetijska inšpekcija, v 2 primerih KZS 
odklanjajo to delo, češ, da je to pristojnost inšpekcije. 

6.3.4. Kljub velikemu obsegu kmetijskih zemljišč , ki niso 
prenešena v zemljiški sklad, so KZS vložile zaradi prenosa 
zemljišč tožbo le v 6 občinah (v 14 primerih). Razlog za 
počasno prenašanje zemljišč v kmetijski zemljiški sklad je 
predvsem v neurejenosti zemljiškoknjižnega stanja (v mnogih 
občinah sploh ni popolne evidence družbenih zemljišč ) v 
pomanjkanju kadrov, ki bi zemljiško stanje uredili ali pa se 
občine in delovne organizacije upirajo prenosu zemljišč  zato, 
ker so bila ta predvidena po prostorskih dokumentih za bo- 
dočo zidavo in so bila tako potencialni vir za pridobivanje 
sredstev. 

Tudi v primeru družbenih kmetijskih zemljišč lahko ugoto- 
vimo, da zbrani podatki pri KZS odražajo stanje v občinskih 
upravnih in strokovnih službah. Ker KZS ni strokovna inštitu- 
cija, lahko pridobi le tiste podatke, ki so v strokovnih in 
upravnih službah urejeni in dosegljivi, sicer pa razpolaga le s 
podatki o svoji dejavnosti. Zato KZS vprašanja prenosa kme- 
tijskih zemljišč v sklad ter številnih drugih vprašanj, ki jih 
obravnava to poroč ilo, ne morejo urediti same. Njihova dolž- 
nost pa je, da slabosti in pomanjkljivosti na področ ju kmetij- 
ske zemljiške politike ugotavljajo in zahtevajo od pristojnih 
inštitucij, da stanje uredijo. Področje zakupa kmetijskih zem- 
ljišč zakon o kmetijskih zemljišč ih obravnava podrobno. Na 
tem področju se KZS niso uspele uveljaviti ter se skoraj ves 
zakup odvija mimo KZS in mimo določb zakona. 

6.4. UVELJAVLJANJE PREDNOSTNE PRAVICE DO 
NAKUPA KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA 

6.4.1. Z zakonom o kmetijskih zemljišč ih je v 24. členu 
določena prednostna pravica do nakupa kmetijskega zemlji- 
šča skladno z načelom, da naj kmetijska zemljišča predvsem 
pridobiva tisti, ki ga obdeluje. KZS kot prednostni upraviče- 
nec sicer nastopa za zakupnikom, kmetijsko OZD in kmetom, 
vendar z uveljavljanjem prednostne pravice lahko pomembno 
usmerja promet s kmetijskimi zemljišč i ter povečuje in zdru- 
žuje fond družbenih zemljišč . Praksa kaže, da na melioracij- 
skih in komasacijskih območjih imetniki, zlasti nekmetje, po- 
nudijo v odkup do 20% kmetijskih zemljišč , ki z odkupom 
prehajajo v fond družbenih zemljišč . 

Posebej velja opozoriti, da so v nekaj KZS sprejeli stališče, 

da bodo dosledno uveljavljali predkupno pravico. Značilno je, 
da se je zavoljo tega takoj občutno zmanjšala prodaja kmetij- 
skih zemljišč . Nadalje ugotavljamo, da skoraj v več ini prime- 
rov, kadar KZS uveljavlja predkupno pavico, prodajalec pre- 
kliče prodajo kmetijskega zemljišča. Menimo, daje prodaja 
preklicana v mnogih primerih zato, ker ponujena prodajna 
cena ne odgovarja dejansko dogovorjeni ceni za prodajo 
zemljišča novemu kupcu z namenom znižati plač ilo davka od 
prometa z nepremičninami. 
6.5. IZVAJANJE AGRARNIH OPERACIJ 

6.5.1. KZS imajo pomembno mesto pri pripravah in izvedbi 
kmetijskih prostorsko ureditvenih operacij in pri drugih pose- 
gih, s katerimi se zboljšujejo kmetijska zemljišča in ureja 
njihova raba. V skladu z zakonom KZS daje pobudo za 
agrarne operacije, obvezno obravnava pobudo drugih za nji- 
hovo izvedbo, obravnava načrt nove razdelitve zemljišč v 
komasacijskem skladu in sklepa pogodbe za operativna dela 
za izvedbo komasacij, ustanavlja skupaj z drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in skupnostmi skupnost za meliora- 
cije in zagotavlja sredstva za izvedbo melioracij. 

6.5.2. Eden izmed kazalcev uspešnosti pri izvajanju agrar- 
nih operacij je gotovo odnos med planiranimi in izvedenimi 
agrarnimi operacijami. V letih 1975 do 1982 so bile planirane 
in izvedene melioracije in komasacije v naslednjem obsegu: 

Vse melioracije ha Komasacije ha 
Plan Realizirano Plan Realizirano 

1975 1.539 1.135 199 36 
1976 1.630 1.738 325 215 
1977 2.371 2.180 184 18 
1978 2.519 2.253 952 284 
1979 3.443 2.624 1.345 853 
1980 5.817 4.205 2.379 1.487 
1981 9.210 5.876 2.796 1.926 
1982 9.427 6.325 4.198 1.518 
Skupaj: 34.956 26.336 '12.378 6.337 

* od tega je 16.975 hidromelioracij. 

Izvajanje melioracij zaostaja za planom približno za četr- 
tino, komasacije pa so realizirane 50-odstotno. Ob Upošteva- 
nju časovnega zamika, ki nastaja zaradi izvedbe melioracij, ki 
traja lahko več let, je 35 KZS dosegalo ali celo presegalo 
planske postavke. 4 KZS niso planirale nikoli nobenih melio- 
racij, ostale pa so bile v realizaciji pod planom. 

Pri komasacijah je ob upoštevanju časovnega zamika med 
začetkom in koncem izvedbe komasacije izvrševalo plan 16 
KZS, 23 KZS ni planiralo nobenih komasacij, ostale pa plani- 
ranega obsega komasacij niso dosegale. 

Prvi razlog za zaostajanje realizacije agrarnih operacij za 
planiranim obsegom je nedvomno planiranje »na pamet«, 
planiranje »za vsak slučaj«, skratka od realizacije in od odgo- 
vornosti ločeno planiranje. Drugi razlog pa je nedvomno 
podcenjevanje zahtevnosti priprave agrarnih operacij, slaba 
priprava z imetniki zemljišč v krajevnih skupnostih ter slabo 
sodelovanje vseh organiziranih kmetijskih dejavnikov pri 
skupni nalogi priprave in izvedbe agrarnih operacij. Da je šlo 
za slabo sodelovanje, kažejo primeri, ko v kmetijski zadrugi 
niso vedeli za to, da KZS planira melioracije, kar je bila 
posledica ločenega in neusklajenega planiranja. V pripravah 
agrarnih operacij je bilo tudi premalo podpore upravnih orga- 
nov in družbenopolitičnih organizacij. Zlasti v primeru koma- 
sacij tudi krajevne in občinske organizacije SZDL niso vedno 
zadosti uč inkovito in dosledno posegale v prizadevanja za 
spremembo zatečene posestne in zemljiške strukture kmetij- 
skih zemljišč . Tretji razlog za težave pri izvajanju planiranih 
agrarnih operacij je tudi preveliko popuščanje interesom 
manjšine ali posameznikov, ki so nasprotovali volji večine, da 
zboljša in uredi kmetijska zemljišča ter premalo odločno 
izvajanje zakona. K temu svoj del doprinašajo tudi sodišča z 
dolgotrajnimi, včasih več let trajajoč imi postopki ter zaščito 
lastniških interesov na melioracijskih in komasacijskih ob- 
močjih ob premajhnem upoštevanju sprejete zemljiške poli- 
tike in duha zemljiške zakonodaje. 

6.5.3. Na slabo povezovanje med kmetijskimi organizaci- 
jami in KZS pri izvajanju agrarnih operacij kaže tudi njihovo 
financiranje. Kljub znanim ugotovitvam, da je investitor agrar- 
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nih operacij lahko samo tisti, ki skrbi in odgovarja tudi za 
obdelavo teh zemljišč , t. j. kmetijska družbena ali zadružna 
delovna organizacija ter da se družbena sredstva preko njiho- 
vega sovlaganja usmerjajo v tržno organizirano proizvodnjo 
združenih kmetov, je še vedno veliko število KZS, ki nastopajo 
kot investitorji pri agrarnih operacijah. Kar 19 KZS je nasto- 
pilo kot investitor pri agrarnih operacijah, v 9 primerih sta bila 
investitorja KZS in kmetijska OZD, v ostalih primerih pa so bile 
investitorji kmetijske OZD. KZS ne more zagotoviti tržne pro- 
izvodnje na melioriranih zemljišč ih, zato ni dopustno, da z 
družbenimi sredstvi direktno financira urejanje kmetijskih 
zemljišč  v lastnini. 
6.6. UPRAVLJANJE S SKUPNIMI PAŠNIKI 

6.6.1. KZS upravlja in razpolaga s skupnimi pašniki, ki jih ne 
uporabljajo kmetijske organizacije. KZS tudi izvaja s samou- 
pravnim sporazumom dogovorjeno enotno politiko glede 
skupnih pašnikov v obč ini. 

6.6.2. V 10 občinah upravljajo KZS z 51 skupnimi pašniki, ki 
obsegajo 5.350 hektarjev. Enotno politiko glede rabe skupnih 
pašnikov so sprejeli v 19 KZS, v ostalih KZS pa ne, ker v občini 
ni skupnih pašnikov ali še niso formirani. V nekaterih primerih 
upravlja s skupnimi pašniki kmetijska zadruga. 
6.7. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE ZARAŠČANJA 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

6.7.1. Znano je, da se v SR Sloveniji zaraščajo obširne 
površine kmetijskih obdelovalnih in neobdelovalnih zemljišč  v 
hribovitih predelih. Te površine bi bilo potrebno skladno z 12. 
členom zakona o kmetijskih zemljišč ih v prostorskem delu 
družbenega plana posebej označiti, KZS in območne samou- 
pravne interesne skupnosti za gozdarstvo in druge zainteresi- 
rane organizacije In skupnosti pa naj bi sklenile za taka 
zemljišča samoupravni sporazum o ukrepih za zmanjševanje 
zaraščanja oziroma o ukrepih za ohranitev prvotnih ali uvaja- 
nje novih, družbeno dogovorjenih funkcij takega zemljišča. 

6.7.2. Ta naloga v vsč ini občin in v skladu z zakonom ni 
realizirana. Najmanj v 37 občinah te površine sploh niso 
opredeljene, v 19 občinah pa navajajo, da zavzemajo skupaj 
20.651 ha. V okviru akcije za evidentiranje neobdelanih in 
slabo obdelanih kmetijskih zemljišč v letu 1982 so KZS poro- 
čale o 40.494 ha takih zemljišč . Sestavljalci poročila so na 
osnovi poznavanja terena ocenili v istem poroč ilu, da gre za 
najmanj 100.000 hektarjev takšnih zemljišč . Inštitut za gozdar- 
stvo pa je že leta 1980 ugotovil, da je v Sloveniji v zaraščanju 
238.000 ha travnikov in pašnikov. Znano nam je, da so razgo- 
vore z zainteresiranimi samoupravnimi skupnostmi glede po- 
vršin v zaraščanju opravile KZS samo v 22 občinah. Samou- 
pravni sporazum o bodoč i rabi teh zemljišč pa so sklenili le v 
30 občinah. 

Glede na pomembnost obsežnega dela travnatega sveta, ki 
je popolnoma neizkoriščen oziroma se intenzivno zarašča v 
nekvaliteten gozd, je potrebno resno opozoriti, da z zakonom 
zavezani subjekti na tem področ ju niso opravili svoje naloge. 
Znano je, kako težko je usposabljati gozdne površine za 
kmetijsko rabo. 

Menimo, da je nujno potrebno prouč iti možnosti za zau- 
stavljanje nadaljnjega zaraščanja ter za ponovno usposobitev 
za kmetijsko rabo oziroma proizvodnjo hrane v vseh primerih, 
ko je to še ekonomsko utemeljeno. V ta namen bi radi opozo- 
rili tudi na 11. točko programa aktivnosti v zvezi z neobdela- 
nimi zemljišč i, ki jih je sprejel Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v začetku leta 1983. 
6.8. MNENJE KZS O STATUSU KMETA 

6.8.1. Kmetijska zemljiška skupnost daje občinskemu 
upravnemu organu mnenje o tem ali je občan kmet oziroma 
ali je delovna organizacija kmetijska organizacija. 

Pridobitev t. im. statusa kmeta oziroma odločb? da •$« 
občan šteje za kmeta po določbah zakona o kmetijskih i. llji- 
šč ih, prinaša občanu pravico, da Ima v svoji lasti več kmetij- 
skih zemljišč kot nekmet. Občan, ki po tem zakonu ni kmet, 
sme imeti skupaj le 1 oziroma 3 ha kmetijskih zemljišč In 
gozda. Zato je razumljiv velik Interes občanov za pridobitev 
takega statusa, ki daje pravico zadržati ali povečati zemljiško 
lastnino 

6.8.2. Po nepopolnih podatkih kmetijske Inšpekcije, ki pri- 
pravlja podrobno analizo izdanih odločb, je v SR Sloveniji 

izdanih okoli 23.000 pozitivnih odločb o statusu kmeta, od 
tega so KZS dale od ustanovitve dalje 16.970 pozitivnih mnenj 
in 1.645 odklonilnih mnenj. 

Občinski upravni organi so pri izdajanju odločb v veliki meri 
upoštevali mnenja KZS. Odnos KZS do tega vprašanja pa kaže 
tudi podatek, da v 17 KZS ne vedo, koliko mnenj so sploh 
izdali oziroma ali so občinski organi njihova mnenja upošte- 
vali. V 9 primerih je bilo izdano tudi mnenje o tem, da ima OZD 
status kmetijske OZD. Vsekakor je problemu, da se občan 
šteje za kmeta, treba posvetiti veliko večjo pozornost, kajti le- 
to je lahko eno od pomembnih elementov izvajanja ustrezne 
kmetijske zemljišče politike. 
6.9. SODELOVANJE KZS V LOKACIJSKIH POSTOPKIH IN 
IZDAJANJE SOGLASIJ PO 141. ČLENU ZKZ 

6.9.1. Med nalogami kmetijskih zemljiških skupnosti je bilo 
med najbolj obširnimi in tudi najbolj spornimi izvajanje 141. 
člena ZKZ oziroma njegovega drugega odstavka. Po tej do- 
ločbi do sprejetja prostorskega dela družbenega plana ob- 
čine, s katerim se namenjajo zemljišča za potrebe kmetijstva 
in gozdarstva, ni bila dopustna sprememba namembnosti 
kmetijskega zemljišča oziroma gozda, razen v treh primerih: 
ko gre za gradnjo objektov regionalnega pomena, ko gre za 
organizirano stanovanjsko gradnjo, če ta ni predvidena na 
njivskih površinah ali na več jih, že arondiranih, komasiranih 
in melioriranih površinah In ko gre za gradnjo objektov, ki so 
zajeti v že sprejetih družbenih planih. V teh treh primerih se je 
lahko spremenila namembnost kmetijskega zamljišča le, če je 
dala kmetijska zemljiška skupnost k temu posebno soglasje. 
Ta določba se je v občinah izvajala nedosledno in je bila 
predmet številnih izigravanj sprejete politike varstva kmetij- 
skih zemljišč . Zato je bilo potrebno sprejeti zakon o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, ki je 
odpravil pristojnost kmetijske zemljiške skupnosti, da daje 
soglasja za spremembo namembnost) kmetijskih zemljišč . 

6.9.2. Čeprav je bilo izdajanje posebnega soglasja vezano le 
na tri izjemne primere, je dajanje soglasij zajelo nenormalno 
velik obseg. Od uveljavitve zakona o kmetijskih zemljišč ih v 
letu 1979, so KZS izdale na podlagi 141. člena ZKZ 21.356 
soglasij za površine najmanj 2.205 ha. Nobenega soglasja 
niso izdali v 7 KZS, bodisi, da so vsa soglasja odklonili ali pa 
to zaradi sprejetega prostorskega plana ni bilo več  potrebno, 
v 5 KZS pa nI pregleda, koliko soglasij so izdali in za kakšne 
površine. Po številu izdanih soglasij in mnenj prednjač ijo 
mestne KZS, saj so nekatere izdale preko 2.000 soglasij in 
mnenj, največ ja površina zemljišč , ki so s soglasjem KZS 
spremenile namembnost v eni občini pa zajema kar 482 ha 
zemljišč . Ta podatek vsekakor kaže, daje šlo za velike pritiske 
na KZS in za nedosledno razlago 141. člena, saj so izjemne 
lokacije postale pravilo. Ni bil tudi dosežen namen tega izra- 
zito restriktivno naravnanega člena zakona, da bi na ta način 
prisilili občinske skupščine k čim hitrejšemu sprejemanju 
prostorskega dela družbenega plana. Namesto tega so že 
pripravljeni prostorski plani ostajali po več let nesprejeti, saj 
je bilo mogoče brez dolgoročne in obvezujoče prostorske 
opredelitve izsiliti gradnje kjerkoli. Soglasja za spremembo 
namembnosti je dajala le v 3 občinah skupščina KZS, v 10 
občinah skupščina (ali) izvršilni odbor, v 35 občinah izvršilni 
odbor po pooblastilu skupščine, tajnik KZS po pooblastilu 
skupščine pa za »nesporne«, »lažje« ali »manjše« primere v 4 
občinah. V 12 KZS je soglasje za spremembo namembnosti 
predhodno obravnavala strokovna komisija (za soglasja, za 
pripravo prostorskega plana, za promet s kmetijskimi zemlji- 
šč i ali za agrarne operacije). 

Velja opozoriti, da je Ustavno sodišče SR Slovenije pri 
oceni ustavnosti in zakonitosti raznih prostorskih aktov, ki so 
jih sprejele občinske skupšč ine, sprejelo stališče, da razna 
soglasja pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč  
mora dati skupščina KZS in ne njen izvršilni odbor ali celo 
tajnik. Zato Ustavno sodišče SR Slovenije ni upoštevalo so- 
glasij, če ga ni dala skupščina KZS. 

V 48 občinah so KZS v 2000 primerih odklonile soglasja k 
spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč . Posledice od- 
klonilnega stališča so bile različne: sprejeti so odloki o zazi- 
dalnih načrtih brez soglasja KZS, izvršeni so pritiski na tajnika 
In predsednika izvršilnega odbora, da dajo soglasje ter 
osebne intervencije in prerekanje občanov na KZS, investitorji 
so spodbijali ukrepe za varstvo obdelovalnih zemljišč in oma- 
lovaževali njihov pomen za družbo, v občinah so izdajali 
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individualne lokacije brez soglasja KZS, zlasti pa so se širile 
številne črne gradnje. V spornih primerih so KZS predlagale 
alternativne lokacije za gradnjo: v 39 občinah so predložile 
957 alternativnih lokacij, ki so bile v 544 primerih upoštevane. 
KZS o tem nimajo povsod zanesljivih podatkov, zato v 16 
občinah niso mogle odgovoriti, v koliko primerih so bili pred- 
logi alternativnih lokacij upoštevani. 

Po podatkih KZS je bilo po uveljavitvi zakona o kmetijskih 
zemljišč ih iz leta 1979 v 13 občinah izdanih 272 lokacijskih 
dovoljenj za površino 44 ha brez soglasja KZS. V 17 občinah 
KZS o tem nimajo podatka. 

6.9.3. V 46 KZS so večkrat na sejah skupščine in izvršilnega 
odbora obravnavali problematiko črnih gradenj, 14 KZS pa je 
prijavilo urbanističnemu, gradbenemu ali kmetijskemu inš- 
pektorju 181 črnih gradenj. KZS so dale več  pobud za odmero 
odškodnine za črne gradnje, vendar niso uspele, med drugim 
tudi zato, ker KZS v postopku odmere odškodnine ni stranka v 
postopku. Z doslej sprejetimi prostorskimi plani je večina 
črnih gradenj v bistvu legalizirana tudi, če ležijo na najboljših 
kmetijskih zemljišč ih. 
6.10. IZVAJANJE ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ IN KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (KMETIJ) 

6.10.1. Po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in kme- 
tijskih gospodarstev (kmetij) kmetijska zemljiška skupnost 
išče prevzemnika kmetije v primeru, če noben dedič  ne izpol- 
njuje pogojev za dedovanje kmetije. V 17 občinah so KZS 
našle v 70 primerih prevzemnika kmetije. 

6.10.2. Odlok o zaščitenih kmetijah je sprejelo 54 občin, 4 
ga še niso sprejele. Z odlokom je v SR Sloveniji zaščiteno 
40.002 kmetij. V primerih, ko ni bil še sprejet obč inski odlok o 
zaščitenih kmetijah, so 4 KZS v 27 primerih v zapuščinskem 
postopku določ ile status zašč itene kmetije. O tem ali obč inski 
odlok o zaščitenih kmetijah uč inkovito šč iti kmetije pred 
delitvijo, so mnenja precej deljena, vendar več ina KZS (31) 
meni, da je odlok uč inkovit, 1 KZS meni da odlok ni uč inkovit, 
26 KZS pa mu pripisuje delno uč inkovitost. 

KZS menijo, da občinski odlok o zaščitenih kmetijah ni 
zadosti uč inkovit, zato ker lastnik kmetije za življenje z zemlji- 
šč i prosto razpolaga in jih lahko proda. Mnoge zaščitene 
kmetije so tudi premajhne, da bi lahko ekonomsko eksistirale 
kot čiste kmetije in pomenile jedra bodoče kmetijske proiz- 
vodnje. V nekaterih primerih tudi sodišča ne upoštevajo ob- 
činskega odloka o zaščitenih kmetijah, ampak kmetijo ne 
glede na njen status razdele med dediče. Problemi nastopajo 
tudi tedaj, ko je kmetija v solastništvu, kajti če le eden izmed 
njih odtuji svoj del, kmetija ne more biti več  zašč itena oziroma 
je njena zaščita nesmiselna. 

6.11. IZVAJANJE ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU 
KMETOV 

6.11.1. Preživnino po zakonu o preživninskem varstvu iz leta 
1979 prejema v 20 občinah 108 kmetov. Iz časa pred sprejet- 
jem zakona o preživninskem varstvu prejema na podlagi ob- 
činskega odloka v 13 občinah preživnino 98 kmetov. Na pod 
lagi preživnine je prešlo v družbene sklade kmetijskih zemljišč  
najmanj 363 hektarjev kmetijskih zemljišč . Na posamezno 
preživnino pride torej povprečno nekaj več kot 1,5 hektarja 
kmetijskih zemljišč , kar je pod zakonsko določenim minimu- 
mom, vendar tukaj niso zajeti podatki o oddanem gozdu. 

Podatki vsekakor kažejo, da preživnina ni postala pomemb- 
nejši instrument za podružbljanje in združevanje kmetijskih 
zemljišč , zaradi rastočega interesa za posedovanje kmetijskih 
zemljišč tudi v prihodnje pričakujemo počaso rast števila 
pogodb o preživnini. 

III. SKLEPI 
Kmetijske zemljiške skupnosti so bile ustanovljene od leta 

1973 dalje na podlagi določb zakona o kmetijskih zemljišč ih. 
Posebej je treba poudariti, da je bila leta 1973 kmetijska 
zakonodaja v Sloveniji uveljavljena prvič ter da je v drugih 
republikah nimajo niti danes. Glede na strukturo lastništva 
zemljišč  v Sloveniji (4,585.000 parcel poseduje 855.565 lastni- 
kov) je razumljivo, da so z določbami zakona o kmetijskih 
zemljišč ih srečuje velika večina lastnikov zemljišč , ki skušajo 
ne glede na določbe in cilje sprejete zakonodaje zagotoviti 
predvsem svoj lastniški interes. Ta je z dviganjem življenj- 

skega standarda stalno naraščal, saj je ob zadovoljenih dru- 
gih potrebah naložba v zemljišča zagotavljala največ jo var- 
nost vloženega denarja pred razvrednotenjem. Nadalje je 
treba upoštevati še težnje družbenopolitičnih skupnosti po 
zagotavljanju zemljišč za gradnje, kar je še bolj bremenilo 
okolišč ine, v katerih so KZS skušale uveljaviti določbe zakona 
o kmetijskih zemljišč ih. Pri presoji dela KZS veljate okolišč ine 
upoštevati. 

Kljub temu, da sta bila izdelava in sprejem prostorskega 
plana določena že z zakonom o kmetijskih zemljišč ih leta 
1973, velika več ina občin tega dokumenta ni pripravila ali pa 
ga ni sprejela. Zaradi tega ves ta čas ni bilo mogoče izvajati 
nekaterih temeljnih določb zakona o kmetijskih zemljišč ih, ki 
so pogojene z razvrstitvijo kmetijskih zemljišč v prostorskem 
planu (kmetijska zemljišča v lasti nekmetov in podobno) in so 
zato nekatere obrobne oziroma prehodne določbe postale 
(primer 141. č lena!) ena izmed glavnih nalog KZS v preteklem 
obdobju. 

Pri opredeljevanju in izvajanju nalog KZS je odločilnega 
pomena angažiranje ustanoviteljic. Pri delu bi morali dati 
kmetijskim zemljiškim skupnostim več širše družbene pod- 
pore, zlasti pa takrat, ko zaradi najrazličnejših interesov in 
pritiskov ne morejo biti uspešne pri uresničevanju svojih 
pristojnosti v zvezi z vodenjem kmetijske zemljiške politike in 
s tem z varstvom kmetijskih zemljišč . Občinske konference 
SZDL so kljub sklepom Predsedstva Republiške konference 
SZDL nudile KZS premalo podpore, ko je šlo za dosledno 
izvajanje zakona in ciljev zemljiške politike. Sodelovanje usta- 
noviteljic pri delu KZS žal ni bilo adekvatno nalogam, ki jih 
zakon nalaga KZS. Vse preveč so ustanoviteljice iskale v 
skupnosti le razpoložljiva sredstva in vse premalo možnosti za 
uveljavljanje dolgoročnih interesov pri urejanju, rabi in varo- 
vanju kmetijskih zemljišč . 

Posledica tega, da KZS prvih 6 let niso imele skupnega 
organa, je tudi pomanjkanje dovolj celovitih in zanesljivih 
podatkov o delu KZS, kar posebej velja za podatke o financi- 
ranju in o porabi sredstev. Posamezne KZS so se preveč  
zapirale v svoje meje. Zaradi želja po čim racionalnejših 
naložbah v urejanje kmetijskih zemljišč znotraj občinskih 
meja je iz leta v leto ostajalo, kljub splošnemu pomanjkanju 
naložbenih sredstev, vse več neporabljenega denarja, name- 
sto da bi ga KZS združile in porabile za najgospodarnejše 
ureditvene posege v širšem slovenskem prostoru. Zveza KZS 
Slovenije je v letu 1980 dala pobudo, KZS pa so sklenile 
samoupravni sporazum o združevanju sredstev, vendar se s 
tem neporabljena sredstva KZS niso občutno zmanjšala. Ker 
so združena sredstva glede na celotna sredstva, s katerimi 
razpolagajo KZS, zelo skromna, po tej poti ni doseženo po- 
membnejše prelivanje sredstev med gospodarsko razvitimi in 
manj razvitimi občinami. Ob tem pa se je pokazala koristna 
funkcija Zveze, ki mora nadaljevati s prizadevanji, da se združi 
č im več sredstev za skupne programe melioracij. 

V KZS je ostalo kadrovsko vprašanje bolj ali manj ob robu. 
Veliko več pozornosti kot doslej bo potrebno nameniti stro- 
kovnim delavcem (tajnikom) in odgovornim funkcionarjem v 
KZS. S selektivno kadrovsko politiko je potrebno pridobiti za 
delo v KZS najsposobnejše kadre iz kmetijstva. Ob realizaciji 
nekaterih strokovnih nalog pri pripravi kmetijskih planskih in 
prostorskih dokumentov se je pokazala potreba, da bi kmetij- 
stvo organiziralo strokovno službo za spremljanje pomemb- 
nejših parametrov in izvedbo strokovnih nalog v zvezi s kme- 
tijskimi zemljišč i in njihovimi urejanjem. Zveza KZS Slovenije 
je sicer že leta 1980 obravnavala pobudo za oblikovanje 
strokovnega teama za takšne naloge pri Kmetijskem inštitutu 
Slovenije in celo pripravila in ovrednotila program nalog, 
vendar do realizacije te zamisli ni prišlo. Tako kmetijska 
stroka še danes ni v korak s strokovno organiziranostjo dru- 
gih, doslej gospodarsko bolj ekspanzivnih področ ij, kar bi 
kazalo v bližnji prihodnosti prouč iti kot pomemben razvojni 
problem kmetijstva. 

Končno velja med več jimi problemi, ki nastajajo pri delova- 
nju KZS, opozoriti na pereče vprašanje njihovega financira- 
nja. Dejstvo je, da odškodnina zaradi spremembe namembno- 
sti zaradi opadanja in zaradi protislovnosti z nalogami KZS pri 
varstvu kmetijskih zemljišč ne more biti vir financiranja dela 
KZS. Zato bo potrebno ob spremembah in dopolnitvah za- 
kona o kmetijskih zemljišč ih zagotoviti druge in tudi nove vire 
financiranja KZS kot so npr. del davka od prometa s kmetij- 
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skimi zemljišč i ali od drugih podobnih dajatev, financiranje v 
obč ini na podlagi samoupravnega sporazumevanja in ne na- 
zadnje z doslednim plač ilom odškodnine za vse črne gradnje 
na kmetijskih zemljišč ih ter z revalorizacijo odškodnine, ki je 
danes za takšno družbeno dobrino, kot je kmetijska obdelo- 
valna zemlja, že smešno nizka. 

Kljub ugotovljenim pomanjkljivostim pri delu na podlagi 
poroč ila lahko zaključ imo, da so v desetih letih obstoja in dela 
KZS opravile veliko, pionirsko delo, da so opredelile in razre- 
šile mnogo problemov pri izvajanju kmetijske zemljiške poli 
tike. KZS so do konca leta 1982 med drugim obravnavale 
26.336 ha melioracij (in pri tem same organizirale izvedbo 
9.361 ha melioracij), 6.337 ha komasacij, ugotovile so 26.175 
ha slabo obdelanih kmetijskih zemljišč in 40.494 ha zemljišč  v 
zaraščanju, izdale so 16.970 mnenj v zvezi z 23.000 izdanimi 

odločbami o statusu kmeta, določ ile so 40.002 zaščitenih 
kmetij, izdale 21.356 soglasij in mnenj o spremembi namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč itd. Nikoli v preteklosti ni bilo v 
občinah spoznanih pa tudi razrešenih toliko problemov v 
zvezi s kmetijskimi zemljišč i, kot v teh letih delovanja KZS. Če 
upoštevamo še izredno pomembno funkcijo KZS pri osvešča- 
nju celotne družbe o potrebi varovanja obdelovalnih kmetij- 
skih zemljišč in njihovo uporno borbo za spreminjanje 
odnosa do kmetijskih zemljišč ter velike površine, ki so jih v 
težavnih razmerah kljub vsem pritiskom uspele obvarovati 
pred zazidavo, potem lahko zaključ imo, da so opravič ile svoj 
obstoj. Družbeni interes za ohranitev in rabo kmetijskih zem- 
ljišč  pa mora tudi v prihodnje uveljavljati družba kot celota z 
zakonom, za kar je dana pristojnost Skupšč ini SR Slovenije 
tudi z Ustavo. 

DOSEŽENI REZULTATI IN PROBLEMI 

pospeševanja razvoja manj razvitih 

območ ij v SR Sloveniji v letih 1981 in 

1982 ter v prvih mesecih leta 1983 (ESA- 

306)  

podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupšč in- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Franc RAZDEVŠEK, predsednik Komisije Izvršnega sveta 
za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slo- 
venji, 

- Andrej BRIŠKI, pomočnik direktorja Zavoda SRS za druž- 
beno planiranje, 

- Aleksander SKOK, tajnik Komisije Izvršnega sveta za po- 
speševanje skladnejšega regionalnega razvoja vSR Sloveniji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 80. seji dne 14. 
julija 1983 obravnaval gradivo: 

- DOSEŽENI REZULTATI IN PROBLEMI 
POSPEŠEVANJA RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
V SR SLOVENIJI V LETIH 1981 IN 1982 
TER V PRVIH MESECIH LETA 1983, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi tretje alinee 210. 
č lena in 217. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlgi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

POVZETEK 
Sistem pospeševanja skladnejšega regionalnega raz- 

voja v SR Sloveniji, v katerem je vse bolj prevladoval 
samoupravni pristop, je omogoč il v obdobju 1971-1980 
postopno zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti tako na 
področju gospodarske rasti in še zlasti zaposlenosti, prav 
tako pa tudi pri izboljšanju pogojev na področ ju gospo- 
darske infrastrukture in družbenih dejavnosti. 

Od leta 1981 dalje, ko se pogoji razvoja nasploh zaostru- 
jejo, se zaradi omejenih materialnih možnosti cilji in na- 
loge razvoja manj razvitih območij le delno uresničujejo. 
Ugodna rast zaposlovanja in tudi dosežena gospodarska 
rast v manj razvitih območjih v prvih dveh letih tekočega 
srednjeročnega obdobja, je predvsem rezultat pospešenih 
gospodarskih vlaganj v preteklem srednjeročnem ob- 
dobju. Umirjanje gospodarske rasti v letu 1982 pa že kaže 
na to, da so impulzi v glavnem izčrpani in da se bodo v 
prihodnje na manj razvitih območjih kazale bolj kot v 
povpreč ju SR Slovenije posledice zmanjšane investicijske 
aktivnosti v letih 1981-1983. 

Na področju gospodarske infrastrukture so dosedanji 
rezultati razmeroma ugodni v vodnem gospodarstvu. Za- 
radi pomanjkanja finančnih sredstev pa je prišlo na manj 
razvitih območjih do močnejšega zaostajanja kot v pov- 
prečju SR Slovenije pri izpolnjevanju predvidenih nalog v 
zvezi z oskrbo z elektro energijo in ptt storitvami, v letih 
1982 in 1983 pa tudi pri modernizaciji cestnega omrežja. 

Razvoj družbenega standarda na manj razvitih območjih 
je poleg lastnih prizadevanj omogočilo solidarnostno 

združevanje sredstev v samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih dejavnosti, ki v letih 1982 in 1983 teče v 
skladu z dogovorjenimi usmeritvami. 

Pomemben prispevek k razvoju manj razvitih območij je 
dala tudi aktivnost mladinskih delovnih brigad, zlasti pri 
razvijanju lokalne infrastrukture ter v socialnih in kulturnih 
aktivnostih. Uresničeni so bili tudi nekateri investicijski 
programi obrambnega pomena. Uspešno sodelovanje pri- 
padnikov JLA je bilo tudi pri razvoju cestne infrastrukture, 
vodovodov in telefonskega omrežja. 

Zato, da ne bi prekinjali procesa postopnega zmanjše- 
vanja razlik v pogojih življenja in dela, so v zaostrenih 
pogojih razvoja potrebne nekatere dodatne aktivnosti in 
ukrepi, kar zavezujejo tudi sklepi Skupščine SR Slovenije 
iz julija 1982. 

Organizacije združenega dela iz razvitih in manj razvitih 
območij bodo morale ob iniciativi in povezovalni aktivno- 
sti gospodarskih zbornic in splošnih združenj pripraviti 
programe, ki bodo osnova za samoupravno združevanje 
dela in sredstev, za skupna vlaganja na manj razvitih 
območjih. Posebna pozornot bo dana hitrejšemu razvoju 
proizvodnje hrane, kar bo potrebno pospeševati tudi z 
združevanjem intervencijskih sredstev občinskih samou- 
pravnih skladov za pospeševanje kmetijstva na manj razvi- 
tih območjih. 

V predlogu sprememb in dopolnitev Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije je predvideno sodelo- 
vanje samoupravnih interesnih skupnosti s področ ja go- 
spodarske infrastrukture pri reševanju tistih infrastruktur- 
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nih vprašanj, ki so neposredno povezana s konkretnimi 
gospodarskimi naložbami na manj razvitih območjih. 
Ljubljanska banka - Združena banka bo uveljavila neka- 
tere dodatne ugodnosti za naložbe na manj razvitih ob- 
močjih. 

Zmanjševanje nalog na področju gospodarske infra- 
strukture, ki ga zahtevajo skromnejše materialne možno 
sti, v manj razvitih območjih v nobenem primeru ne bo 
manjše kot v povpreč ju SR Slovenije. V samoupravnih 
interesnih skupnostih družbenih dejavnosti bodo še na- 

prej solidarnostno združevali sredstva za izvajanje zago- 
tovljenih programov na manj razvitih območjih. 

Zaradi omejenih materialnih možnosti je potrebno raz- 
položljiva sredstva usmeriti za reševanje najbolj kritičnih 
razvojnih vprašanj, pri tem pa uveljaviti diferencirani pri- 
stop. Za nadaljnji gospodarski in socialni razvoj geograf- 
skih in obmejnih manj razvitih območij pa je potrebna tudi 
njihova več ja povezanost in skupno programiranje. Zato je 
potrebno ponovno oživiti njihovo samoupravno organizi- 
ranost. 

I. RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SR 
SLOVENIJI DO LETA 19801 

1. Socialistična republika Slovenija je v letu 1971 začela 
sistematično usmerjati regionalni razvoj z namenom postop- 
nega odpravljanja razlik v stopnji gospodarske razvitosti in 
postopnega izenačevanja pogojev za življenje in delo prebi- 
vaistva in ob upoštevanju policentričnega dolgoročnega raz- 
voja v naši republiki. 

Skupščina SR Slovenije je v letu 1971 sprejela v ta namen 
sistemski zakon o ukrepih za pospeševanje hitrejšega razvoja 
manj razvitih območij. V srednjeročnem obdobju 1971-1975 
je bilo opredeljenih za manj razvita območja 11 obč in: Črno- 
melj, Gornja Radgona^ Lenart, Lendava^ Ljutomer, Murska 
Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in 
Trebnje s skupaj 18,2% vsega prebivalstva SR Slogenije in 
18,9% celotne površine SR Slovenije. Posameznih ukrepov na 
področ ju gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti 
sta bili deležni tudi geografski območ ji Kozjansko in Brkini. 

Konec leta 1975 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
' pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slove- 
niji, na tej podlagi pa je imelo v srednjeročnem obdobju 
1976-1980 status manj razvitih območ ij 10 občin in sicer: 
Črnomelj, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Trebnje, poleg teh 
občin pa še geografska območja: Kozjansko, Brkini, Koban- 
sko, Slovenske Gorice, Haloze in Zgornje Pokolpje ter obme- 
njo območje občine Mozirje. Na tem območju, ki obsega 30% 
površine SR Slovenije, je po podatkih popisa prebivalstva v 
letu 1971, živelo 20,7% prebivalstva SR Slovenije.2 

2. Sistem pospeševanja razvoja je temljil v obeh preteklih, 
prav tako pa tudi v tekočem srednjeročnem obdobju, pred- 
vsem na lastnih naporih samoupravnih nosilcev razvoja na 
manj razvitih območjih v povezavi s samoupravnimi nosilci 
razvoja na drugih območjih SR Slovenije. Poglavitni cilj poli- 
tike skladnejšega regionalnega razvoja in pospeševanja raz- 
voja manj razvitih območij je uresničevanje enakomernejših 
pogojev za življenje in delo mladine, delavcev in občanov. 
Nosilec te družbene razvojne politike je bila sprva zlasti repu- 
blika, z razvojem družbenih odnosov na vseh področjih druž- 
benega dela pa so poleg republike to skupno družbeno skrb 
postopoma prevzemale republiške samoupravne interesne 
skupnosti, poslovne banke in organizacije združenega dela iz 
razvitih območij, predvsem pa združeno delo in drugi nosilci 
razvoja v samih manj razvitih območjih. 

Temeljna usmeritev pri pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja je pospeševanje gospodarskega razvoja. Ure 
sničuje se s spodbujanjem gospodarskih vlaganj in temelji na 
sodelovanju med organizacijami združenega dela, na razvija- 
nju gospodarske infrastrukture ter izenačevanja pogojev v 
razvoju družbenih dejavnosti. Naloge posameznih nosilcev 
razvoja so bile za obdobje 1971-1975 določene neposredno z 

zakonom, v obdobju 1976-1980 so bile opredeljene s poseb- 
nim družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja. 

SR Slovenija je v letih 1971-1975 spodbujala gospodarska 
vlaganja z beneficiranjem obrestne mere kreditov za naložbe 
na manj razvitih območjih, v letih 1976-1980 pa z davčnimi 
olajšavami, z oprostitvijo prispevkov za samoupravne in- 
teresne skupnosti na področju materialne proizvodnje in 
oprostitvijo nekaterih drugih prispevkov in obveznosti. Po- 
speševalni ukrepi republike so delovali uč inkovito, kar se je 
tudi odrazilo na pozitivnih premikih, ki so jih v tem obdobju 
dosegla manj razvita območja v svojem gospodarskem raz- 
voju. Republika je v obeh preteklih obdobjih spodbujala raz- 
voj manj razvitih območ ij tudi s socfinanciranjem stroškov za 
izdelavo razvojnih programov in načrtov za naložbe, ki so 
pomembne za razvoj teh območij. 

3. Zastavljeni sistem in politika pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja ter posebej pospeševanja hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij je sprožilo družbeni proces, v 
katerem so vse bolj prevladovali samoupravni pristopi pri 
zagotavljanju pogojev za enakomernejši družbeni razvoj. Do 
pozitivnih premikov na teh območjih je prišlo v dinamiki 
gospodarske rasti, zaposlovanju prebivalstva, pri obsegu na- 
ložb in v demografskih gibanjih. 

Vsa prikazana ekonomsko-socialna gibanja kažejo v prete- 
klosti podobne tendence, hkrati pa je potrebno ugotoviti, da 
se ne izražajo samo v občinah, ki v celoti štejejo za manj 
razvite, pač pa tudi v občinah z manj razvitimi krajevnimi 
skupnostmi oziroma v manj razvitih geografskih območjih. V 
obdobju pred letom 1971 so bili za ta območja značilni poje- 
majoč i ali negativni trendi razvoja in poglabljanje razlik v 
nivoju razvitosti med razvitejšimi in manj razvitimi območ ji v 
SR Sloveniji. Z odločnejšo usmeritvijo v policentrični razvoj in 
uresničevanje ukrepov in nalog za pospeševanje razvoja teh 
območ ij so bili doseženi pozitivni rezultati. V letih 1971-1975 
je bil temeljni uspeh sprejete družbene politike v tem, da še je 
zaustavilo dotedanje povečevanje razlik v stopnji razvitosti. V 
letih 1976-1980 so se razlike postopno še naprej zmanjševale. 

Povprečne letne stopnje rasti družbenega proizvoda po 
tekočih cenah 1961-1980 

-% 
1961- 1966- 1971- 1976- 

1965 1970 1975 1980 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

20,4 16,3 27,0 24,6 
22,8 12,8 28,8 27,0 
23,1 13,6 27,6 27,6 
22,0 11,8 27,9 27,0 

1 Besedilo tega poglavja je z nekaterimi dopolnili prevzeto iz gradiva »Poro- 
č ilo o uresničevanju nalog in ciljev glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki je bilo objavljeno v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije v prilogi št. 4 z dne 26. 6. 1982. 2 Podatki, ki so obravnavani v tej analizi, so zaradi enotnosti in primerljivosti prikazani vedno za naslednje skupine: - 6 manj razvitih občin (Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah, ki v tekočem srednjeročnem obdobju štejejo za manj razvite) - 10 manj razvitih občin (poleg navedanih občin še Črnomelj, Murska Sobota, Tolmin in Trebnje, ki so v srednjeročnem obdobju 197&-1980 štele v celoti za manj razvite občine, sedaj pa imajo status prehodnega obdobja) - 12 manj razvitih občin (poleg navedenih 10 občin še občini G. Radgona in Ruj, ki sta šteli v celoti za manj razviti občini v srednjeročnem obdobju 1971-1975). 

Indeksi družbenega proizvoda na prebivalca v manj razvitih 
območjih glede na povprečje v SR Sloveniji 1960-1980 

1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
SR Slovenija 100 1 00 100 100 100 100 100 100 100 
6 manj razvitih 
občin 34,9 41,0 37,1 41,1 41,1 44,8 45,2 45,9 47,4 
10 manj ravitih 
občin 48,7 46,1 43,1 46,0 47,6 50,6 51,5 52,2 54,1 
12 manj razvitih 
občin 44,9 50,6 45,4 48,9 51,7 53,9 53,9 55,4 56,3 
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Udeležba manj razvitih območ ij v skupnih investicijah SR 
Slovenije v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe 
1965-1980: 
 - % 

Manj razvita območja 

1970 1975 1980 

6 MR občin 10 MR občin 12 MR občin 
1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

2,42 
1,69 
4,97 
5,31 
5,34 
5,77 
4,96 
3,75 

4,69 
3,89 
8,42 
8,12 
8,21 
9,35 
8,68 
7,52 

7,89 
6,32 

10,60 
10,40 
10,62 
12,59 
11,48 
10,06 

Tudi podatki o dovoljenih kreditih bank za naložbe v SR 
Sloveniji kažejo, da je naraščala udeležba manj razvitih ob- 
moč ij v bančnih kreditih; v letu 1976 je znašala 10%, v letu 
1977 23% (oziroma 13% brez upoštevanja kreditov za To- 
varno sladkorja v Ormožu), v letu 1978 16%, v letu 1979 22% 
in v letu 1980 17% 3) 

Povprečne letne stopnje rasti števila zaposlenih delavcev 
1961-1980: 
  - % 

1961- 1966- 1971- 1976- 
1965 1970 1975 1980 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

3,8 0,9 
4,8 -1,3 
5,3 -0,1 
4,8 -0,2 

4,5 
6,1 
6,3 
5,8 

3.2 
5,8 
5.3 
5,0 

Navedena gibanja kažejo postopno spreminjanje razmesti- 
tve razvojnih tvorcev in uč inkov razvoja, ki naj bi bili vse bolj 
usmerjeni v skladu s koncepcijo policentričnega razvoja v 
naši socialistični samoupravni družbeni skupnosti. Neto uč i- 
nek demografskih gibanj pod vplivom ekonomskih in social 
nih gibanj v preteklem desetletju je bil za manj razvita ob- 
močja ugodnejši kot pa v obdobju pred tem, kar tudi odraža 
uspehe, ki smo jih uresnič ili v tem času, čeprav še vedno niso 
zadostni. 

Povprečne letne stopnje rasti števila prebivalcev 1961-1981 
1962-1971 1972-1981 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

0,8 
-0,1 
-0,1 
0,0 

0,6 
0,1 
0,1 
0,1 

4. Manj razvite občine, še zlasti pa nekatere med njimi, še 
vedno precej zaostajajo v gospodarski razvitosti, ker so se v 
proces izenačevanja razvoja vključ ile z različno začetno stop- 
njo razvitosti. Deloma je bila različna tudi razvojna dinamika v 
obdobju, ki je sledilo, tako da so sedanji problemi razvoja v 
posameznih občinah različni. 

Razlike v stopnji gospodarske razvitosti kažejo stopnia za- 
poslenosti in aktivna osnovna sredstva na prebivalca1^ kot 
kazalnika razvitosti proizvajalnih sil in družbeni proizvod na 
prebivalca kot kazalnik rezultatov delovanja proizvajalnih sil. 
Doseženi rezultati so sicer v vseh primerih pozitivni, hkrati pa 
izkazujejo zelo velik zaostanek nekaterih manj razvitih obmo- 
č ij ter tudi med njimi dokajšnje razlike. 

Delež zaposlenega prebivalstva v indeksih nivoja glede na 
povprečje SR Slovenije: 

3 Upoštevani so krediti, ki »o jih odobrile temeljne barike Ljubljanske banke In Združena banka. 4 Ker ni na razpolago podatkov o delovno sposobnem prebivalstvu, so upo- rabljeni podatki na prebivalca. 

Lenart 
Ormož 
Lendava 
Ljutomer 
Šmarje pri Jelšah 
Šentjur pri Celju 
Skupaj 6 manj razvitih občin 
Trebnje 

. Črnomelj 
Tolmin 
Murska Sobota 
Skupaj 10 manj razvitih občin 
Gornja Radgona 
Ruj 
Skupaj 12 manj razvitih občin 
SR Slovenija 

20,1 
32,4 
38.8 
53.4 
42,7 
29.5 
37.9 
36,9 
68,3 
64,7 
47,9 
45,0 
58,9 
55,7 
47,9 

100,0 

25.5 
37.8 
45.9 
54,9 
47.3 
35,9 
42.4 
49,7 
81.3 
69.6 
54,9 
51.4 
66,6 
57,6 
53,3 

100,0 

32,4 
43,7 
59.2 
64.4 
51,1 
43.3 
50.1 
60.2 
84.5 
75,7 
64.4 
59.0 
78.1 
62.2 
60,9 

100,0 
Aktivna osnovna sredstva na prebivalca v indeksih nivoja 
glede na povprečje SR Slovenije: 

1970 1975 1980 
Lenart 10,8 
Lendava 41,2 
Ljutomer 41 -| 
Ormož 28^4 
Šentjur pri Celju 23^5 
Šmarje pri Jelšah 24,0 
Skupaj 6 manj razvitih obč in 280 
Črnomelj 46,2 
Murska Sobota 250 
Tolmin 567 
Trebnje 34,8 
Skupaj 10 manj razvitih obč in 31,9 
Gornja Radgona 33,1 
Ptuj 67,6 
Skupaj 12 manj razvitih občin 39,1 
SR Slovenija 100,0 

14.7 
37.5 
38.6 
27,3 
19.8 
22.0 
27.1 
44,0 
31.9 
58.2 
35,5 
32.7 
82.3 
55,7 
40,3 

100,0 

23,9 
60,9 
49.4 
33.5 
35.7 
47.6 
44.1 
55.2 
41.2 
92,9 
58.8 
49.3 
76,5 
80,0 
57,0 

100,0 
Nominalni družbeni proizvod na prebivalca v indeksih nivoja 
glede na povprečje SR Slovenije: 

1970 1975 1980 
Lenart 21,1 
Lendava 45^ 
Ljutomer 45^2 
Ormož 33^8 
Šentjur pri Celju 33,6 
Šmarje pri Jelšah 37,3 
Skupaj 6 manj razvitih občin 37,1 
Črnomelj 52,7 
Murska Sobota 457 
Tolmin 650 
Trebnje 40,5 
Skupaj 10 manj razvitih občin 43,1 
Gornja Radgona 36,5 
Ptuj 56,9 
Skupaj 12 manj razvitih občin 45,4 
SR Slovenija 100,0 

22.3 
55,5 
48,9 
32.8 
37.9 
41,1 
41.1 
54,7 
46.4 
64.3 

" 50,4 
46,0 
60.4 
56.2 
48,9 

100,0 

32.5 
61,9 
60.6 
37,9 
44,8 
41.7 
47,4 
71.8 
55.9 
66,4 
65,7 
54.1 
66,6 
62.2 
56.3 

100,0 
5. Potrebno je osvetliti še nekatere vidike, ki vplivajo na 

velike razlike v doseženem nivoju razvoja posameznih obmo- 
č ij v SR Sloveniji in pri tem predvsem s poudarkom na ob- 
močja, ki imajo status manj razvitih območij. Razlike so pogo- 
jene z različno stopnjo razvitosti proizvajalnih sil v posamez- 
nih območjih, pa tudi z rezultati delovanja proizvajalnih sil. 
Analiza kaže, da je vzrok razlik tudi v gospodarski strukturi, ki 
je od območja do območja različna, glede manj razvitih ob- 
močij pa močno odstopa od gospodarske strukture SR Slove- 
nije. Temu pa se pridružuje tudi kopica drugih vplivov, med 
katerimi so najpomembnejši predvsem: 

- gospodarske organizacije združenega dela na manj raz- 
vitih območjih so po obsegu proizvodnje oziroma poslovanja 
precej izpod povprečne velikosti v SR Sloveniji; pretežno gre 
torej za manjše organizacije, ki niso materialno sposobne 
absorbirati sprotni razvoj tehnologije, produktivnosti, znano- 
sti - skratka aktivirati kvalitetne dejavnike poslovanja in raz- 
voja svojih dejavnosti; 
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- na teh območjih prevladuje delovno intenzivna industrija, 
ki ima pretežno nizek organski sestav; 

- pri ocenjevanju vzrokov razlik v stopnji razvitosti oziroma 
razlogov za te razlike, najdemo razlago v sektorski strukturi, 
ki glede manj razvitih območij precej odstopa od povprečja v 
SR Sloveniji. To je razvidno iz razmerij, ki so bila uresničena v 
letu 1980, ko je npr. udeležba industrije in kmetijstva v druž- 
benem proizvodu celotnega gospodarstva na manj razvitih 
območjih pomembno odstopala od teh razmerij v SR Slove- 
niji. 

Struktura družbenega proizvoda v %: 
Industrija Kmetij. Ostalo Vsega 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih obč in 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Tolmin 
Trebnje 
Gornja Radgona 
Ptuj 

45,9 
47.4 
47,3 
46,9 
35.2 
61.6 
44.3 
25,1 
58,9 
41.7 
57,9 
39,7 
53.5 
51.1 
59.2 
41,7 

4,9 
19,3 
14.8 
13,2 
28,2 
14.6 
21.9 
36,2 
14,1 . 
13.7 
8,0 

12.8 
6,2 

14,5 
9,2 
9,2 

49.2 
33.3 
37,9 
33,9 
36.6 
23,8 
33,8 
38.7 
27.0 
44,6 
34.1 
47.5 
40.3 
34.4 
31.6 
49,1 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

II. URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA 
RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V LETIH 
1981 IN 1982 Z NEKATERIMI ELEMENTI 
RAZVOJA V PRVIH MESECIH V LETU 1983 

Konec leta 1980 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja. Na tej podlagi ima sedaj status 
manj razvitih območij še 6 občin in sicer: Lenart, Lendava, 
Ljutomer, Ormož, Šentjur pri Celju, Šamarje pri Jelšah, poleg 
tega pa še geografska območja: Slovenske gorice, Haloze, 
Kozjansko, Pokolpje, Suha Krajina, Brkini in Bloška planota. 
Za manj razvita obmejna območja pa štejejo še nekatere 
krajevne skupnosti v občinah Tolmin, Mozirje, Dravograd, 
Radlje ob Dravi, Maribor in Murska Sobota. Območja, ki so v 
obdobju 1976-1980 štela za manj razvita, v sedanjem srednje- 
ročnem obdobju ne štejejo za manj razvita, imajo v letih 
1981-1983 status prehodnega obdobja. Na navedenih ob- 
močjih, ki zajemajo 29,1% površine SR Slovenije, živi 15,6š 
prebivalstva SR Slovenije. 

Naloge nosilcev razvoja manj razvitih območij so za ob- 
dobje 1981-1985 opredeljene v Dogovoru o temeljnih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Te naloge 
predstavljajo sintezo ukrepov za uresničevanje družbene poli- 
tike pospeševanja razvoja manj razvitih območij, vendar je 
potrebno ugotoviti, da so opredeljene le globalno. Nekatere 
naloge so deloma razčlenjene in konkretizirane, vendar pre- 
malo, v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti na področju materialne proiz- 
vodnje v zvezi z razvojem gospodarske infrastrukture in druž- 
benih dejavnosti. Banke v svojih samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov določajo ugodnejše kreditne pogoje (nižja 
obrestna mera, več ji delež kreditov) za vlaganja na manj 
razvitih območjih ob upoštevanju sprejetih kriterijev prestruk- 
turiranja gospodarstva. Nekatere pospeševalne ukrepe je 
sprejela tudi Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in neka- 
tere druge skupnosti. Nekatere organizacijske naloge je prev- 
zela Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z medob- 
činskimi gospodarskimi zbornicami in splošnimi združenju. 
SR Slovenija pa spodbuja gospodarske naložbe na manj 
razvitih območjih z davčnimi olajšavami, s sredstvi iz republi- 
škega proračuna pa sofinancira izdelavo razvojnih programov 
in inicialnih razvojnih načrtov, ki se nanašajo na naložbe na 
teh območjih. 

A. Globalni rezultati razvoja 
1. Na podlagi razpoložljivih podatkov, informacij in ocen so 

se v letih 1981 in 1982 le delno uresničevale naloge in cilji 
hitrejšega razvoja manj razvitih območ ij v SR Sloveniji. 

Še nadalje je značilna hitrejša gospodarska rast, ki je višja 
kot v povpreč ju v SR Sloveniji, ugodno je tudi uresničevanje 
začrtane politike zaposlovanja, stagnirati in potencialno upa- 
dati pa je začela investicijska aktivnost, ki je osnova nadalj- 
njemu zaposlovanju prebivalstva in krepitve materialne 
osnove za prihodnji družbeni razvoj manj razvitih območij. S 
tem so zmanjšane možnosti za realizacijo srednjeročnih ciljev 
in nalog glede razvoja teh območij. Tudi naloge, ki so bile 
predvidene na področ ju gospodarske infrastrukture, se izpol- 
njujejo le delno, z zakasnitvami in v zmanjšanem obsegu. 

2. V letu 1981 je v SR Sloveniji znašala nominalna rast 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva 35,7%, v 6 
manj razvitih občinah 42,5%, v 10 mani razvitih občinah 
40,6% in v 12 manj razvitih občinah 38,3%. Tako so v globalu 
manj razvite občine dosegle gospodarsko rast iznad pov- 
prečne v SR Sloveniji, vendar pa to ne velja za vse manj 
razvite občine. Rast družbenega proizvoda izpod republi- 
škega povpreč ja so dosegle občine Lenart (32,1%), Lendava 
(31,4%), Gornja Radgona (35,5%) in Ptuj (32,0). Zaradi višje 
rasti družbenega proizvoda in počasnejše rasti števila prebi- 
valcev od povprečja v SR Sloveniji, se je na manj razvitih 
območjih povečal tudi družbeni proizvod na prebivalca bolj 
kot v republiškem povprečju. Zato se je v primerjavi z letom 
1980 razkorak zmanjšal, saj se je v primerjavi s povpreč jem v 
SR Sloveniji nivo družbenega proizvoda na prebivalca pove- 
čal v 6 manj razvitih občinah iz 47,4% na 48,7%, v 10 manj 
razvitih občinah iz 54,1% na 54,8%, medtem ko je v 12 manj 
razvitih občinah to razmerje ostalo nespremenjeno (56,3%). 
Negativni premik pa so imele občine Lenart (iz 32,5% na 
30,3%), Lendava (iz 61,9% na 59,6%), Šmarje pri Jelšah (iz 
41,7% na 41,6%), ki v celoti štejejo za manj razvite občine, 
poleg teh pa še občine Črnomelj (iz 71,8% na 70,1%), Murska 
Sobota (iz 55,9% na 55,6%), Tolmin (iz 66,4% na 65,9%), 
Gornja Radgona (iz 66,6% na 65,7%) in Ptuj (iz 62,2% na 
59,4%).6 

V letu 1982 je bila rast nominalnega družbenega proizvoda 
nekoliko manjša kot v letu 1981. Tako je bila dosežena 
stopnja rasti v 6 manj razvitih občinah 22,0%, v 10 manj 
razvitih občinah 26,8% in v 12 manj razvitih občinah 27,9%, 
medtem ko je bila v SR Sloveniji dosežena v višini 28,3%.8 

SR Slovenija je dosegla v letu 1982 rast bruto dohodka s 
stopnjo 29,4%.9 Nižjo rast od republiške povprečne so dose- 
gle občine Ljutomer (21,5%), Lendava (26,9%) in Šentjur pri 
Celju (17,9%), ki v celoti štejejo za manj razvite občine in 
Trebnje (27,3%). Tako je 6 manj razvitih občin doseglo stop- 
njo rasti bruto dohodka 27,0%, 10 manj razvitih obč in 31,9% 
in 12 manj razvitih občin 32,5%. 

3. Manj razvita območja so v letih 1981 in 1982 dosegla 
ugodne stopnje rasti števila zaposlenih. V letu 1981, ko se je 
zaposlitev povečala v SR Sloveniji za 0,8%, se je povečala v 6 
manj razvitih občinah za 2,3%, v 10 manj razvitih občinah za 
2,1% in v 12 manj razvitih občinah za 2,3%. Še nekoliko 
ugodnejši so ti rezultati za leto 1982. SR Slovenija je povečala 
zaposlenost za 0,8%, 6 manj razvitih občin za 3,1%, 10 manj 
razvitih občin za 2,7% in 12 mani razvitih občin za 2,4%. V 
obeh letih je bila samo v obč ini Šentjur pri Celju dosežena 
nižja stopnja rasti števila zaposlenih od republiškega pov- 
preč ja, saj je znašala v letu 1981 -0,2%, v letu 1982 pa 0,1%. 
Pozitivna rast zaposlenosti se nadaljuje tudi v prvih treh 
mesecih v letu 1983, ko so bile dosežene naslednje stopnje v 
primerjavi z zaposlenostjo v letu 1982: v 6 manj razvitih 
obč inah 0,2% (brez občine Šentjur pri Celju 0,3%), v 10 manj 
razvitih občinah 0,5%, v 12 manj razvitih občinah 0,6% in v SR 
Sloveniji 0,25%. 

Zaposlenost v združenem delu je na manj razvitih območjih 
podobno kot v SR Slovenji naraščala hitreje v negospodar- 
skih dejavnostih: 

5 Glej fusnoto na strani 1 poglavja I te analize. 6 Pri izračunu indeksov nivoja družbenega proizvoda na prebivalca so upo- števani podatki o številu prebivalcev na podlagi popisa prebivalstva, ki se nekoliko razlikuje od podatkov po registru prebivalstva. 7 Podatki po oceni občinskih planskih služb 8 podatki po oceni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 9 Po podatkih iz zaključnih računov za leto 1982. 
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gospodarstvo negospodar. 
indeksindeks indeks indeks 
1981/ 1982/ 1981/ 1982/ 
1980 1981 1980 1981 

6 manj razvitih občin 
10 man] razvitih občin 
12 manj razvitih občin 
SR Slovenija 

102,0 102,9 103,5 
101,8 102,6 104,1 
102,0 102,4 103,7 
100,4 100,6 102,9 

103,9 
102,9 
102,5 
101,8 

Tendenca hitrejše rasti zaposlenosti v negospodarskih de- 
javnostih je bila v SR Sloveniji bolj izrazita kot na manj razvitih 
območjih. 

Na področ ju drobnega gospodarstva so bili doseženi na 
manj razvitih območjih ugodnejši rezultati kot v SR Sloveniji. 
Podobno kot v združenem delu je tudi zaposlenost v dejavno- 
stih. ki se opravljajo s samostojnim osebnim delom in s 
sredstvi, ki so lastnina občanov, hitreje naraščala kot v pov- 
preč ju SR .Slovenije. V letih 1981 in 1982 je bila rast naslednja: 

indeks indeks 
 1981/1980 1982/1981 

108.8 99,7 
107,7 101,3 
105.9 101,3 
102,6 102,2 

6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih obč in 
SR Slovenija 

Medtem ko znaša v letu 1982 delež 12 manj razvitih obč in v 
številu zaposlenih v združenem delu SR Slovenije 10,7%, pa 
znaša deiež teh območ ij v zasebnem sektorju 14,0%. 

Rast zaposlenih v združenem delu na področ ju obrti in 
osebnih storitev kažejo naslednji podatki: 

indeks indeks 
  1981/1980 1982/1981 

107,3 
105,1 
107.0 
101.1 

6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih obč in 
SR Slovenija 

87,9 
95,7 

103,1 
101,8 

Problematika zaposlovanja prebivalstva ima v manj razvitih 
območjih še pomemben dodaten vidik. Od tu je relativno 
največ delavcev, ki so na začasnem delu v tujini, vzporedno s 
tem pa je na teh območjih največ  primerov vračanja zdomcev. 
V letu 198110 je namreč bilo 11,9% vseh zdomcev iz SR 
Slovenije iz 6 manj razvitih obč in, ki imajo 7,1% prebivalcev 
SR Slovenije, 22,5% vseh zdomcev je bilo iz 10 manj razvitih 
obč in (13,6% vseh prebivalcev) in 31,7% vseh zdomcev iz 12 
manj razvitih občin (18,5% vseh prebivalcev). Omeniti je po- 
trebno tudi pozitivne premike v obdobju 1972-1981, ko se je 
število zdomcev zmanjšalo v SR Slovenji za 13%, v 6 manj 
razvitih občinah za 29,6%, v 10 manj razvitih občinah za 
31,9% in v 12 manj razvitih občinah za 30,8%. 

Manj razvita območja imajo tudi najvišji odstotek kmečkega 
prebivalstva, s čemer pa je zaradi ugodnih prirodnih pogojev 
za opravljanje kmetijske dejavnosti treba računati tudi v pri- 
hodnje. Zaradi razvoja v organizaciji, tehnologiji in opremlje- 
nosti dela v kmetijstvu se tu pojavlja potencialno nezapo • 
slena, latentna delovna sila, kar poraja več ji pritisk na odpira- 
nje delovnih mest. V SR Sloveniji je bilo leta 1971 20,4% 
kmečkih prebivalcev, leta 1981 pa še 9,4%. V 6 manj razvitih 
občinah pa je bilo leta 1971 49,80, leta 1981 pa 25,4% kmečkih 
prebivalcev. 

Problematika zaposlovanja na manj razvitih območjih se 
kaže tudi v brezposelnosti, ki je prav tako intenzivnejša kot v 
povprečju v SR Sloveniji. To kažejo podatki o relativni brezpo- 
selnosti, ki je bila v februarju 1982 v SR Sloveniji 2,0%, v manj 
razvitih občinah pa: Lenart 7,8%, Lendava 7,5%, Ljutomer 
4,3%, Ormož 14,0%, Šentjur pri Celju 3,8%, Šmarje pri Jelšah 
3,9%, v drugih obravnavanih občinah pa: Črnomelj 2,0%, 
Murska Sobota 6,7%, Tolmin 2,0%, Trebnje 2,1%, Gornja 
Radgona 2,3% in Ruj 6,6%. 

4. Dolgoročni proces negativnih demografskih gibanj na 
manj razvitih območjih SR Slovenije je bil v letih 1981-1982 
sicer v glavnem zaustavljen, negativno stopnjo rasti števila 
prebivalcev je izmed obč in, ki v celoti štejejo za manj razvite, 

imela v teh letih samo občina Ormož (-0,6%), vendar pa je 
rast prebivalstva še vedno bila znatno izpod povprečne repu- 
bliške. To pomeni, da se prebivalstvo iz teh območij še vedno 
odseljuje. V prvih dveh letih tekočega srednjeročnega ob- 
dobja se je namreč  v SR Sloveniji število prebivalcev povečalo 
za 1,6%, v 6 manj razvitih občinah pa za 0,3%, v 10 za 0,4% in 
v 12 manj razvitih občinah za 0,5%. 

Navedeni podatki kažejo, da se je pod vplivom ugodnih 
gospodarskih gibanj odseljevanje prebivalstva iz manj razvitih 
območ ij pričelo v zadnjem času zmanjševti. V obdobju 10 let 
pred uveljavitvijo sistema pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij, t. j. v letih 1962-1971", seje namreč  število prebival- 
cev v 6 manj razvitih občinah zmanjšalo po povprečni letni 
stopnji rasti —0,1, v 10 manj razvitih občinah prav tako —0,1, v 
12 občinah pa je število prebivalcev stagniralo. V istem času 
se je v SR Sloveniji število prebivalcev povečevalo po pov- 
prečni letni stopnji 0,8%. V obdobju 1972-198112, pa so bile 
dosežene naslednje povprečne stopnje rasti števila prebival- 
cev: v 6 manj razvitih občinah 0,1%, prav toliko pa tudi v 10 in 
12 manj razvitih občinah, v SR Sloveniji pa 0,6%. 

Ugotoviti je potrebno, da so se negativni demografski trendi 
nadaljevali zlasti v geografskih manj razvitih območjih ozi- 
roma v krajevnih skupnostih, ki štejejo v srednjeročnem ob- 
dobju 1981-1985 za manj razvite tudi po uveljavitvi sistema 
pospeševanja razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. To 
je razvidno iz naslednjih podatkov, izraženih v indeksih števila 
prebivalcev manj razvitih krajevnih skupnosti v posameznih 
občinah: * 
Manj razvite krajevne 
skupnosti v občinah: 

indeks števila prebivalcev 
1971-1961 1981-1961 

Gornja Radgona 
Ruj 
Slovenska Bistrica 
Laško 
Sevnica 
Kfško 
Brežice 
Metlika 
Črnomelj 
Kočevje 
Novo mesto 
Trebnje 
Grosuplje 
Cerknica 
Ilirska Bistrica 
Postojna 
Sežana 
Tolmin 
Dravograd 
Radlje ob Dravi 
Murska Sobota 
Mozirje 

97.6 
92.7 
90,7 
88,7 
93,4 
89,2 
89.7 
89,4 
91.4 
85.2 
98.3 
90.4 
95.8 
84,7 
89,7 
87,1 
83,1 
89,3 

111,0 
96.9 
94,3 
95,9 

89.7 
83.8 
88,3 
74,3 
85.7 
83,6 
83.2 
86,0 
78.8 
82.0 
92.1 
80.3 
92.2 
76,0 
82,6 
79.9 
71.8 
83.9 

123,9 
96,6 
84,2 
87,9 

5. Poglavitni družbeni cilj, ki ga SR Slovenija zasleduje z 
uresničevanjem politike skladnejšega regionalnega razvoja in 
v tem hitrejšega razvoja manj razvitih območij, in še posebej 
manj razvitih obmejnih območij, je v zagotavljanju ukrepov za 
postopno, vendar vztrajno izenačevanje pogojev za življenje 
in delo mladine, delavcev in občanov naše socialistične skup- 
nosti. Bistveni sestavni del te politike je zlasti odpiranje novih 
delovnih mest na teh območjih, kar omogoča zaposlovanje 
delavcev tam, kjer so za to možnosti, na tej podlagi pa hkrati 
krepitev lastnih materialnih potencialov za reševanje razvoja 
družbenih dejavnosti na lastnih osnovah ter s tem kompleksni 
družbeni razvoj tudi na teh območjih. Investicijska aktivnost 
je tako eden najpomembnejših vzvodov hitrejšega razvoja teh 
območij, hkrati pa tudi izraža uspešnost in uč inkovitost delov- 
nja celotnega sistema skladnejšega regionalnega razvoja. 

Po podatkih o investicijah v osnovna sredstva in sredstva 
skupne porabe je znašal v letu 1981 delež 6 manj razvitih 
obč in v skupnih investicijah SR Slovenije 3,91%, delež 10 
manj razvitih občin 7,29% in delež 12 manj razvitih občin 
9,62%, kar je znatno manj kot v vseh letih preteklega srednje- 
ročnega obdobja 1976-1980 (glej prilogo). Podatki kažejo, da 
se je investicijska aktivnost sicer zaradi zaostrenih material- 

Po podatkih popisa prebivalstva. 12 Po podatkih Iz popisov prebivalstva v letih 1961, 1971 |n 1981. 
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nih možnosti zmanjšala v vsej SR Sloveniji, pri tem pa na manj 
razvitih območjih še v večjem obsegu.13. 

Več je zmanjševanje investicijske aktivnosti na manj razvitih 
območjih je razvidno tudi iz podatkov o odobrenih bančnih 
kreditih za gospodarske naložbe.14. V letu 1981 je bila ude- 
ležba manj razvitih območ ij v vseh odobrenih kreditih za 
investicije v SR Sloveniji 18,8%, kar je približno na nivoju, ki je 
bil realiziran v srednjeročnem obdobju 1976-1980. V letu 1982 
je ta udeležba padla na 14,4%, v prvem trimeseč ju 1983 pa na 
10,8%. Podobne tendence zmanjševanja udeležbe manj razvi- 
tih območij v odobrenih bančnih kreditih kažejo tudi podatki 
o deležu letnih tranš za odobrene kredite, ki je znašal za leto 
1981 18,5%, za leto 1982 18,4% in za leto 1983 16,0%, za leto 
1984 in nadaljnja leta pa 10,5%. Zmanjševanje interesa za 
nadaljnje investicije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji 
je razvidno tudi iz investicijskih programov, ki jih je ocenje- 
vala Komisija za oceno investicij v SR Sloveniji, pri katerih 
znaša ocenjen delež manj razvitih občin in manj razvitih 
geografskih območij v skupni predračunski vrednosti investi- 
cij 9,2%15. 

Nekoliko drugačno sliko dajejo podatki o investicijah, ki so 
bile pričete v posameznem polletnem obdobju16. Po teh po- 
datkih je bila udeležba manj razvitih območ ij v predračunski 
vrednosti skupnih investicij, ki so bile pričete v SR Sloveniji v 
času od 1. 10. 1980 do 31. 3. 1983 12,1%, medtem koje bila ta 
udeležba v obdobju od 1.4. 1979 do 30. 9. 1980 celo samo 
10,3% (za prejšnja obdobja ni podatkov iz tega vira). 

Opozoriti je treba tudi na kvalitativno stran investicijske 
aktivnosti na manj razvitih območjih v sedanjih zaostrenih 
gospodarskih razmerah. Podrobnejši pregled razpoložljivih 
podatkov je pokazal, da gre v sedanjem obdobju na manj 
razvitih območjih pretežno za investicije na področju lokalne 
gospodarske infrastrukture in za investicije, s katerimi se 
dopolnjujejo režijske kapacitete v obstoječ ih organizacijah 
združenega dela in v družbenih dejavnostih. Upadel pa je 
delež investicij v širitev gospodarskih kapacitet in prestruktu- 
riranja gospodarstva z novimi delovnimi mesti in z vključeva 
njem novih kvalitetnih dejavnikov. Udeležba manj razvitih 
območij v skupnih investicijah SR Slovenije se tako zagotavlja 
v sedanjem obdobju v glavnem z velikim številom relativno 
manjših investicijskih dopolnjevanj v obstoječ ih gospodar- 
skih organizacijah in v manjšem številu primerov izgradnjo 
novih gospodarskih zmogljivosti. Poudariti je treba, da so bili 
na teh območjih uresničeni tudi nekateri investicijski pro- 
grami obrambnega pomena. 

Iz poroč il in informacij iz manj razvitih občin in obč in z manj 
razvitimi krajevnimi skupnostmi izhaja njihovo veliko prizade- 
vanje za ohranitev investicijske aktivnosti vsaj na doseženem 
nivoju. Območja sicer imajo nekatere prog rame oziroma evi- 
dentirane možne investicije, ki verjetno ustrezajo sprejetim 
kriterijem prestrukturiranja gospodarstva in ki bi omogočile 
aktiviranje njihovih lastnih konkretnih razvojnih možnosti in 
prirodnih danosti. Del teh investicij se že izvaja ali pa so v 
končnih fazah priprave, del teh nameravanih naložb pa je še 
povsem brez organizacijskega in finančnega kritja. Osnovni 
problem se v več ini primerov kaže v tem, da manj razvita 
območja sama ne razpolagajo z ustreznimi nosilci razvoja. 
Zato ta območja vlagajo velik napor, da bi zasnovane naložbe 
s pridobitvijo ustreznih nosilcev in na podlagi ustreznega 
združevanja dela in sredstev v krogu ekonomsko zainteresira- 
nih organizacij združenega dela postopoma realizirali. 

Pri tem manj razvita območja opozarjajo, dpi je zelo po- 
membna pomoč gospodarskih zbornic, splošnih združenj in 
bank pri uresničevanju teh nalog. Več ji interes organizacij 
združenega dela iz razvitejših območij pa je mogoče zagoto- 
viti z ustreznimi materialnimi spodbudami. 

13 Podatki Zavoda SR Sk>venl|e za statistiko o Investicijah v osnovna sred- stvain sredstva skupne porabe za leto 1982 še niso znani. 14 Podatki Ljubljanske banke, ki se nanašajo na 6 manj razvitih občin in na manj razvite krajevne skupnosti na geografskih in obmejnih manj razvitih ob- močjih. 15 Pripomniti je treba, da je na manj razvitih območjih predvidenih v tem okviru 8 projektov od skupaj 58 v SR Sloveniji, od katerih pa so nekateri vprašljivi glede na možnosti zavezanja finančne konstrukcije; poleg tega je treba omeniti, da podobno problematiko kažejo tudi investicije, ki so jih obrav- navale regijske komisije za oceno investicij. Po ugotovitvah Gospodarske zbor- nice Slovenije polovica regijskih komisij ni obravnavala nobene prednostne investicije z lokacijo na manj razvitih območjih. 16 Podatki SDK - Centrale za SR Slovenijo, ki se nanašajo na 6 manj razvitih obč in, ki v celoti štejejo za manj razvito območje In 6 občin, ki so bile v celoti manj razvite v obdobju 1971-1975 oziroma v obdobju 1976-1980. 

Na manjšo investicijsko aktivnost na manj razvitih območjih 
v so podobno kot v SR Sloveniji vplivale zaostrene gospodar- 

ske razmere, ki se med drugim kažejo tudi v slabši akumula- 
cijski in reprodukcijski sposobnosti organizacij združenega 
dela in močno zmanjšana razpoložljiva bančna sredstva. Na 
manjši interes za vlaganja na manj razvitih območjih pa je 
vplivala tudi zmanjšana uč inkovitost spodbujevalnih ukrepov 
za naložbe na teh območjih. 

Temeljnim organizacijam združenega dela, ki so investirale 
na manj razvitih območjih, se je znižala osnova za obračun 
davka iz dohodka TOZD za 4-kratni ali 3-kratni znesek vre- 
dnosti naložb v posamičnem letu. Z znižanjem davčne osnove 
v navedenem znesku pa se je znižala tudi osnova, od katere so 
se obračunavali in plačevali prispevki za razvoj magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji, za razvoj železničkih zmog- 
ljivosti, za razvoj luških zmogljivosti, za graditev energetskih 
objektov, za solidarnost, za odpravljanje posledic naravnih 
nesreč in za splošni vodni prispevek. Ti prispevki so skupno 
znašali 12,9% od davčne osnove. V primeru, ko je TOZD torej 

j investirala na manj razvitem območju SR Slovenije, se je za 
njeno 4-kratno vrednost zmanjšala osnova za izračun davka, 
hkrati pa tudi osnova za spredaj navedene prispevke. 

S spremembami sistemskega značaja, ki so bile uvedene v 
tekočem srednjeročnem obdobju, ko smo prešli od prejš- 
njega zbiranja prispevkov na sedanje združevanje sredstev na 
podlagi enotnih virov, osnov in meril, sprejetih v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih razvoja elektrogospodarstva, naft- 
noplinskega gospodarstva, železniškega in luškega gospo- 
darstva, Republiške skupnosti za ceste, pa je ta usmerjevalni 
ukrep prenehal delovati. S tem pa se je, kot kažejo nekateri 
podatki, v sedanjem obdobju zmanjšal interes združenega 
dela iz razvitejših območ ij SR Slovenije, da investira oziroma 
sodeluje pri investiranju na manj razvitih območjih. 

B. Uresničevanje nalog na področjih 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje za hitrejši razvoj manj razvitih 
območij 

Iz podatkov in informacij, ki so jih za potrebe te analize 
posredovale samoupravne interesne skupnosti s področja 
materialne proizvodnje, izhaja, da se sprejete naloge in cilji, ki 
zadevajo pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR 
Sloveniji, uresničujejo le delno in spričo pomanjkanja finanč - 
nih sredstev v močno skrčenem obsegu. Na posameznih 
področjih je treba poudariti naslednje osnovne znač ilnosti: 
1. Republiška skupnost za ceste 

V samoupravnem sporazumu o temeljih plana vzdrževanja 
in izgradnje magistralnih in regionalnih cest za obdobje 
1981-1985 je Republiška skupnost za ceste za naložbe v ceste 
na manj razvitih območjih namenila 23% vseh sredstev, ki so 
predvidena za modernizacijo in rekonstrukcijo magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji. Srednjeročni plan za ob- 
dobje 1981-1985 tudi določa letno dinamiko izgradnje na 
manj razvitih območjih za modernizacijo vozišč , ojač itev vo- 
zišč in rekonstrukcijo cest. 

V letu 1981 so bila izvedena na manj razvitih območjih dela 
v skupni vrednosti 94,1 mio din, od česar je odpadlo na 
sofinanciranje mladinskih delovnih akcij na teh območjih 3,6 
mio din, ter poravnane obveznosti iz prejšnjih let v znesku 
190,3 mio din. V letu 1982 pa so bila na manj razvitih območjih 
s strani Republiške skupnosti za ceste vložena sredstva v 
znesku 25,3 mio din, poravnane obveznosti iz prejšnjih let v 
znesku 43,7 mio din, sofinanciranje mladinskih delovnih akcij 
na teh območjih pa je bilo izvršeno v znesku 12,6 mio din. 

Zmanjševanje naložb na manj razvitih območjih na po- 
droč ju cestnega gospodarstva je potekalo na istem nivoju kot 
na drugih območjih v SR Sloveniji, zaostajanje za sprejetim 
programom je značilno še zlasti za leto 1982. Republiška 
skupnost za ceste tudi ugotavlja, da je program za obdobje 
1983-1985 brez finančnega kritja, kar velja za manj razvita 
območja kot za SR Slovenijo v celoti. 

Po predvidevanjih srednjeročnega plana za obdobje 
1981-1985 se odstotek moderniziranih vozišč na republiških 
cestah v SR Sloveniji in na manj razvitih območjih zvišuje. 
Konec leta 1980 je bilo v SR Sloveniji od vseh republiških cest 
moderniziranih 81%, v mani razvitih obč inah in v občinah s 
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Skupaj 
manj razvita obm. 

Skupaj SRS 

komasacije 

Občina 

statusom prehodnega obdobja (skupaj 10 občin) pa 74%. - melioracije: 
Konec leta 1982 pa je bil ta delež v manj razvitih občinah 
naslednji: Lenart 81,3%, Lendava 87,5%, Ljutomer 97,7%, Občine 
Ormož, 91,2%, Šentjur pri Celju 58%, Šmarje pri Jelšah 91% 
in občinah s statusom .prehodnega obdobja Črnomelj 53,8%, 
Murska Sobota 85,5%, Tolmin 82%, Trebnje 78,5%, Gornja 
Radgona 87,5% in Ruj 76,8%. 

2. Elektrogospodarstvo Slovenije 
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije so predvi- 

dela na manj razvitih območjih za srednjeročno obdobje 
1981-1985 vlaganja v elektroenergetske objekte v vrednosti 
1.380 mio din. S spremembami in dopolnitvami samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana za obdobje 1981-1985 so 
predvideli povečanje na 1.403 mio din. Realizacija v letih 1981 
in 1982 je znašala 215,3 mio din, kar je glede na nominalno 
vrednost le cca 15% srednjeročnega programa, realno pa 
ustrezno manj. 

Za leti 1981 in 1982 je značilno veliko pomanjkanje finanč- ostale občine 
nih sredstev, zaradi česar je prišlo do izpada predvidenih 
vlaganj. Izpad je zlasti občuten pri objektih, ki naj bi se gradili 
s sredstvi ISE. Izgradnja 110 kV objektov je bila ustavljena, 
povsem izostala pa je tudi sanacija slabih napetostnih razmer. 

Distribucijska podjetja so gradila energetske naprave na 
manj razvitih območjih, ki jih teritorialno pokrivajo. Investi- 
torji ugotavljajo, da so v nekaterih primerih manj razvita 
območja napredovala relativno hitreje. Poudarjajo tudi, da pri 
investicijah na manj razvitih območjih ne gre za pospešeni 
razvoj, ampak za vlaganja na najbolj kritičnih točkah. 

Sprejemanje sprememb srednjeročnega plana ISE za ob- 
dobje 1981-1985 je v teku. Za leto 1983 je predviden izpad 
združenih energetskih sredstev, ki bo delno nadoknađ en v 
letih 1984 in 1985. Za pospešeni razvoj manj razvitih območij 
bi bilo potrebno vlagati relativno več  sredstev kot na razvitej- 
ših območjih, vendar pa razpoložljiva sredstva tega ne omo- 
gočajo. Zaradi stalnega razkoraka med planiranimi in dejan- 
skimi prilivi sredstev, Združena elektrogospodarska podjetja 
do konca tekočega srednjeročnega obdobja ne predvidevajo 
izboljšanje sedanje težavne finančne situacije. 

3. Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
S srednjeročnimi planskimi akti za področje vodnega go- 

spodarstva za obdobje 1981-1985 je bilo predvideno, da bo 
znašala participacija manj razvitih območ ij v skupnih sred- 
stvih 21%. Zveza vodnih skupnosti ocenjuje, da bo v letih 
1981-1983 ta odstotek realiziran v višini 20,5%. 

Ob upoštevanju specifičnosti vodnogospodarskih objektov, 
vodno gospodarstvo pospešuje razvoj manj razvitih območij, 
tako da vlaga v te objekte v smeri enakomernejšega razvoja 
celotnega slovenskega prostora ter temu primerno solidar- 
nostno preliva zbrana sredstva. S tem načinom so zagotov- 
ljena sredstva manj razvitim območjem, katera niso v stanju 
zbrati zadostnih sredstev niti za osnovne obveznosti, kaj šele 
za investicijsko izgradnjo. Solidarnostno prelivanje sredstev 
poteka na nivoju ZVSS med območnimi vodnimi skupnostmi 
kot tudi znotraj posamezne območne vodne skupnosti med 
občinami njenega območja. 

Glede izvedbe celotnega programa oziroma zbiranja sred- 
stev za obdobje 1981-1985 pričakuje vodno gospodarstvo 
nekaj nad 30% izpad fizičnega obsega. Program osnovne 
odvodnje, kar velja tudi za delež na manj razvitih območjih, bo 
imel prioriteto v izvajanju 100% programa, kar v nadaljnji 
strukturi pomeni, da bodo ostala vlaganja imela izpad več  kot 
30%. i 

»Program usposabljanja zemljišč  za družbeno organizirano 
kmetijsko proizvodnjo«, ki je bil pripravljen v skladu z dogo- 
vorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, upoštevaje nekatere zakonske obveznosti in na- Skupaj manj 
ravne danosti slovenskega prostora ter možnosti posegov razvita območja 
vanje, predvideva na manj razvitih območjih naslednje: 

- v ha 
leto realizacije 

1981 1982 plan 1983 Skupaj 
Brežice - - 100 100 
Gornja Radgona 335 760 388 1.483 
Lenart - 38 225 263 
Lendava 440 544 456 1.440 
Ljutomer 447 - 200 647 
Murska Sobota 212 1.186 850 2.048 
Ormož 339 70 - 409 
Ptuj - - 160 160 
Šentjur pri Celju 182 - - 182 
Šmarje pri Jelšah 229 - 140 369 
Tolmin 110 - 50 160 

2.294 
50,7% 

2.598 
43,0% 

2.369 
37,8% 

7.261 
43,1% 

2.224 
49,3% 

3.450 
57,0% 

3.906 
62,2% 

9.580 
56,9% 

4.518 6.048 6.275 16.841 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Celotni program melioracij za obdobje 1981-1985 bo pre- 
dvidoma realiziran do konca leta s 46,1% v fizičnem obsegu in 
okoli 60% v finančnem obsegu. 

- v ha 
leto realizacije 

1981 1982 plan 1983 Skupaj 
Brežice 
Gornja Radogona 
Ilirska Bistrica 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Ptuj 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 

1.647 

532 

110 

126 

104 
327 

100 
250 

50 
193 
150 
365 
860 
200 
260 

140 

100 
782 
50 

303 
150 
365 

2.660 
200 
260 
104 
467 

Skupaj manj 
razvita območja 1.674 

78,4% 
1.199 

31,7% 
2.568 

37,7% 
5.441 

42,8% 
Ostale občine 462 

21,6% 
2.580 

68,3% 
4.239 

62,3% 
7.281 

57,2% 
Skupaj SRS 2.136 3.799 6.807 12.722 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Celotni program 

dvidoma realiziran 
finančnem obsegu 

- odkup zemljišč  

komasacij za obdobje 1981-1985 bo pre- 
đ o konca leta 1983; 59,9% v fizičnem in 
del. 

leto realizacije 
Občina 1981 1982 plan 1983 Skupaj 
Gornja Radgona 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Murska Sobota 
Šmarje pri Jelšah 

17,0 
40,5 

70,0 

35,0 

10 
50 
40 
14 
15 

190 

27,0 
9a5 
40,0 
84,0 
15,0 

190,0 
35,0 

- odkup zemljišč  
(nad. tabele) 

162,5 
15,5% 

319 
39,2% 

481,5 
25,9% 
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Ostale obč ine 883,8 494 1.377,8 
84,5% 60,8% 74,1% 

Skupaj SRS lTo46~3 813 1.859,3 
100,0% 100,0% 100,0% 

Celotni program odkupa za obdobje 1981-1985 bo realizi- 
ran predvidoma do konca leta 1983 z 31,0% v fizičnem in 
finančnem obsegu. 
4. Združene PTT organizacije Slovenije 

Združene PTT organizacije Slovenije so prvotno planirale 
za srednjeročno obdobje 1981-1985, da bodo celotna vlaga- 
nja znašala po cenah za leto 1980 13.059 mio din, od česar naj 
bi odpadlo na manj razvita območja 1.098 mio din ali 8,4%. S 
spremembami in dopolnitvami plana za obdobje 1981-1985 
pa so predvidena vlaganja v SR Sloveniji v višini 9.843 mio 
din, kar je zmanjšanje za 25%. Za manj razvita območja so 
prav tako predvidena zmanjšana vlaganja in sicer v znesku 
864 mio din, kar je 21% manj. Zato se je udeležba manj 
razvitih območ ij v skupnih vlaganjih povečala iz prvotnih 
8,4% na 8,8%. 

Hitrejši razvoj PTT prometa na manj razvitih območjih in 
manj razvitih obmejnih območjih je opredeljen: 

- v smeri zagotovitve potrebnih PTT zmogljivosti, ki so 
pogoj za hitrejši gospodarski in družbeni razvoj teh območij, 
kar je oskrba s PTT storitvami bistveno slabša kot v SR 
Sloveniji 

- v smeri zagotovitve boljše in kvalitetnejše povezave manj 
razvitih in manj razvitih obmejnih območij, ki jih narekujejo 
potrebe splošnega ljudskega odpora in družbene samoza- 
šč ite. 

V spremembah in dopolnitvah plana razvoja ptt prometa za 
obdobje 1981-1985 je bil plan za leto 1981 določen v višini 
dejanske realizacije. V letu 1982 pa je bil plan vlaganj v SR 
Sloveniji realiziran s 43%, plan vlaganj na manj razvitih ob- 
močjih pa le s 26%. Takšno zmanjšanje vlaganj je nastalo 
zaradi izpada finančnih sredstev. Združene ptt organizacije 
Slovenije so namreč v virih sredstev za naložbe na manj 
razvitih območjih predvidele tudi sredstva, ki naj bi jih prido- 
bili na podlagi "zaprošenega zmanjšanja obveznosti, ki jih 
imajo v zvezi s pospeševanjem hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo, pa je ta predlog bil 
le delno realiziran. Na izpad pa vplivajo tudi cene repromate- 
riala, ki rastejo hitreje od cen ptt storitev ter še nekateri drugi 
stroški. V letu 1983 so predvidena vlaganja v ptt zmogljivosti 
na manj razvitih območjih v znesku 272 mio din, kar je 7,5% 
od celotnih planiranih vlaganj v ptt zmogljivosti v SRS in kar 
je nekoliko izpod predvidenega deleža teh območij za celotno 
srednjeročno obdobje. 

Združene ptt organizacije Slovenije predvidevajo, da se bo 
kljub začetnim izpadom dostopnost ptt enot uporabnikom na 
manj razvitih območjih močno izboljšala. Po tej oceni bo 
prišlo leta 1983 na manj razvitih območjih 2193 prebivalcev na 
eno ptt enoto brez zbiralnic, v SR Sloveniji pa 3880 prebival- 
cev, oziroma na eno ptt enoto z zbiralnicami na manj razvitih 
območjih 2129 prebivalcev, v SR Sloveniji pa 3591 prebival- 
cev. Podobna ugodna izboljšanja predvidevajo tudi glede 
razvejanosti teleks priključkov in razvoja telefonskega 
omrežja. 
5. Aktivnost JLA pri razvoju gospodarske infrastrukture 

Pri izgradnji in urejanju cestne infrastrukture, vodovodov in 
telefonskega omrežja so uspešno sodelovali tudi pripadniki 
JLA v skladu z vsakoletnim programom Sveta Predsedstva 
SRS za ljudsko obrambo o urejanju prostora. Z uresničeva- 
njem tega programa se je zlasti izboljšala oskrba z vodo na 
vododeficitarnih območjih ter opremljenost z žičnimi zve- 
zami. 
6. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 

V okviru uresničevanja nalog hitrejšega razvoja manj razvi- 
tih območij v SR Sloveniji so samoupravne stanovanjske 
skupfiosti v SR Sloveniji s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije opre- 
delile sofinanciranje kadrovskih stanovanj v manj razvitih 
območjih in sicer po stopnji 0,025% na BOD iz čistega do- 
hodka. 

Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti, ki kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev in posojil 
na natečaju, lahko pridobijo pravico do nepovratnih sredstev 
in posojil, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da kupujejo ali gradijo družbena stanovanja za kadre, 
praviloma v mejah stanovanjskih standardov, določenih s 17. 
č lenom družbenega dogovora o skupnih osnovah za zagotav- 
ljanje in ukslajevanje samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov na področ ju stanovanjskega gospodarstva v SR Slo- 
veniji (UR. list SRS, št. 15/81), 

- da zagotavljajo najmanj 70% lastno udeležbo vrednosti 
stanovanja, 

- da so stanovanja namenjena le kadrom, ki imajo najmanj 
srednjo izobrazbo, 

- da so sposobne vračati posojilo. 
Na podlagi sprejetih srednjeročnih planskih dokumentov so 

samoupravne stanovanjske skupnosti v letu 1981 združile 
9,069.967,15 din, v letu 1982 pa 58,304.259,20 din in v 1983. 
letu 19,749.086,60 din. 

7. V prejšnjih točkah smo podali globalno oceno uresniče- 
vanja nalog in stanja na manj razvitih območjih na področjih 
gospodarske infrastrukture. Tudi slika po posameznih manj 
razvitih območjih je podobna kot v prikazanem globalu. Na 
podlagi informacij iz 6 manj razvitih občin in informacijski so 
jih v medsebojnem sodelovanju pripravile občine z manj raz- 
vitimi krajevnimi skupnostmi za manj razvita geografska ob- 
močja in obmejna območja, je možno posplošiti njihove ugo - 
tovitve. Na področju vodnega gospodarstva se naloge na 
manj razvitih območjih uresničujejo v programiranem ob- 
segu. Na tem področju pa še naprej ostaja pereče vprašanje 
oskrbe s pitno vodo in sicer na nekaterih manj razvitih geo- 
grafskih območjih (Haloze, Slovenske gorice, Kozjansko, 
Suha krajina), vendar se tudi tu stanje postopoma izboljšuje, 
saj so bile tudi v letih 1981 in 1982 opravljene nekatere 
hidrogeološke raziskave, na osnovi katerih se pripravljajo in 
tudi že izvajajo konkretni projekti. 

Manj razvita območja poudarjajo v svojih informacijah 
slabe nizkonapetostne razmere ter da se planirana sanacija 
teh razmer ne uresničuje niti po obsegu niti po dinamiki. V 
centrih manj razvitih obč in ti problemi niso tako izraziti kot v 
notranjosti obč in in zlati na manj razvitih geografskih območ- 
jih. Zelo pogosta je ugotovitev, da stanje glede oskrbe z 
elektro energijo limitira možnost nadaljnjega gospodarskega 
razvoja teh območij, saj pri sedanjem stanju v nekaterih 
predelih ni mogoče priključ iti novih porabnikov elektro ener- 
gije. Navedene razmere otežujejo tudi delo v zasebnem kme- 
tijstvu, zlasti v odročnejših zaselkih, pa tudi posamezne 
odročnejše kmetije, ki so sicer proizvodno pomembne, še 
niso doživele prve elektrifikacije (Kobansko, Haloze, Sloven- 
ske gorice, Kozjansko). V mnogih naseljih pa je bilo v tem 
obdobju obnovljeno elektro omrežje, kar z drugimi ukrepi 
vpliva na preprečevanje nadaljnjega odseljevanja prebival- 
stva. 

Občine opozarjajo, da razvoj telefonije zlasti v hribovitih in 
odročnejših krajih zaostaja za sprejetimi programi in da so 
nekatere krajevne skupnosti brez enega samega priključka, 
pri čemer je telefonska povezava v kritičnih primerih življenj- 
skega pomena (SLO, nesreča, bolezen, itd.). Ob takih pogojih 
ni sprejemljivo, da se pri uresničevanju programa izgradnje 
ptt naprav zaradi pomanjkanja sredstev bolj zaostaja na manj 
razvitih območjih kot v povpreč ju SR Slovenije. 

Pri cestni infrastrukturi manj razvita območja poudarjajo 
predvsem problematiko, ki je vezana za izgradnjo in posodo- 
bitev lokalnih cest, kar prav tako otežuje hitrejši razvoj neka- 
terih gospodarskih aktivnosti (povezava zaselkov in kmetij z 
vplivom na tržno pridelavo). 

Manj razvita območja so del navedene problematike, zlasti 
pa probleme, ki obstajajo na raznih področjih lokalne infra- 
strukture in komunalnega gospodarstva, reševale s samopri 
spevki. Samoprispevki so bili v teh območjih znatno višji v 
primerjavi s SR Slovenijo, v krajevnih skupnostih zlasti izven 
občinskih središč manj razvitih območ ij pa so bili še posebej 
visoki, saj so primeri, ko je njihova skupna stopnja znašala 
tudi preko 10% OD, poleg tega pa se ocenjuje, da so ti 
prispevki v delu in materialu znašali tudi preko 20% od ob- 
sega finančnih sredstev. Manj razvite občine in manj razvite 
krajevne skupnosti tudi v letošnjem letu in v prihodnjih letih 
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nadaljujejo s to obliko izgradnje najpotrebnejših objektov s 
področja lokalne infrastrukture in komunalnih naprav. 

C. Nekateri problemi razvoja kmetijstva 
z vidika hitrejšega .razvoja manj razvitih 
območij 

1. Sedanji problemi povečevanja pridelave hrane kot ene 
temeljnih razvojnih usmeritev SR Slovenije se še posebej 
intenzivno izražajo na manj razvitih območjih17. Kmetijska 
proizvodnja je v letu 1981 bita na teh območjih udeležena s 
15,3% (v SRS 5,3%) v družbenem proizvodu celotnega go- 
spodarstva, delež kmečkega prebivalstva je znašal 23,7% (v 
SRS 9,4%). Po podatkih za leto 1981 manj razvita območja 
vključujejo 30,4% obdelovalnih površin, oziroma 40,8% njiv- 
skih površin SR Slovenije in imajo 45,9% kmečkega prebival- 
stva SR Slovenije. V družbenem proizvodu, ki ga ustvarja 
kmetijstvo SR Slovenije, pa so ta območja udeležena s 30,2%. 
Zaradi ugodnih proizvodnih pogojev je tudi v prihodnosti 
pričakovati na teh območjih pomembnejši delež kmetijske 
proizvodnje v njihovi gospodarski strukturi v primerjavi s SR 
Slovenijo. 

V letih 1981 in 1982 je kmetijska proizvodnja, podobno kot v 
SR Sloveniji dosegla ugodne rezultate. Ugoden premik je bil v 
poljedelstvu, zlasti v pridelovanju pšenice, sladkorne pese in 
krmnih rastlin. Tako je bilo v letu 1982 od celotnih količ in SR 
Slovenije pridelano na teh območjih 60,2% pšenice in 87,6% 
sladkorne pese. 

K temu so poleg ugodnih vremenskih pogojev prispevali 
organizirani setveni programi in njihova dobra izvedba, uvaja- 
nje sodobne tehnologije, povezovanje kmetijskih organizacij 
združenega dela z organizacijami združenega dela oskrbe ter 
stimuliranje intenzifikacije proizvodnje z intervencijami. Tudi 
izboljševanje in novo pridobivanje kmetijskih zemljišč , ki je v 
SR Sloveniji sistemsko urejeno, je takim dosežkom dalo svoj 
pozitivni prispevek. 

Manj ugodni rezultati so bili doseženi v živinoreji, na kar so 
vplivale tudi nekatere motnje na jugoslovanskem tržišču, 
vključno neurejena razmerja v cenah živinorejskih proizvodov 
in krmil. 

Manj razvita območja opozarjajo, da obstajajo zaradi ra- 
zlične teritorialne razporeditve dohodka TOZD in osebnih 
dohodkov kot osnov, po katerih se zbirajo sredstva za in- 
tervencije v kmetijstvu, disproporci med teritorialno strukturo 
kmetijstva SR Slovenije in teritorialno strukturo razpoložljivih 
sredstev občinskih skladov. Ker niso v zadostni meri vzpo- 
stavljene neposredne interesne povezave med OZD pridelo- 
valci hrane in OZD oskrbe, to narekuje nujnost ustreznega 
solidarnostnega združevanja sredstev v dobro manj razvitih 
območij. Različna teritorialna razporeditev prirodnih pogojev 
za pridelavo hrane vpliva tudi na različno stopnjo angažirano- 
sti razpoložljivih sredstev posameznih temeljnih bank za po- 
trebe razvoja kmetijstva. Po mnenju manj razvitih območij bi 
bilo potrebno večje medsebojno sodelovanje bank v SR Slo- 
veniji pri pospeševanju razvoja kmetijstva na teh območjih. 

Pospeševanje razvoja kmetijstva in krepitev njegove dohod- 
kovne sposobnosti tudi na teh osnovah lahko vsaj nekoliko 
ublaži pritisk prebivalcev, ki so sedaj v zasebnem kmetijstvu 
marsikje podzaposleni, na nova delovna mesta, ki so zaradi 
sedaj omejenih materialnih možnosti deficitarna v SR Slove- 
niji in še zlasti na manj razvitih območjih. 
2. Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 

V samoupravnem sporazumu o temeljih skupnega plana 
kmetijskih zemljiških skupnosti je določeno diferencirano fi- 
nanciranje izvajanja agromelioracij glede na razvitost ob- 
moč ja. V razvitih območjih Zveze kmetijskih zemljiških skup- 
nosti Slovenije sofinancira izvajanje agromelioracij v višini do 
30% predračunske vrednosti ureditvenega programa, v manj 
razvitih območjih pa do 40% predračunske vrednosti ki je 
limitirana na 50.000 din/ha. 

Zbiranje združenih sredstev za izvajanje agromelioracij po 
2,5 dinarjev od kvadratnega metra kmetijskih zemljišč , kate- 
rim se spremeni namembnost v letih 1981 in 1982 ni potekalo 
po predvideni dinamiki, ker je bil samoupravni sporazum 

17 Podatki v te| točki se nanašajo na 12 občin, ki v celoti šte)ejo za man) razvita območja v tem srednjeročnem obdobju ali pa so Imela tak status v prejšnjih srednjeročnih obdobjih. 

podpisan pol leta potem, ko so KZS že sprejele finančni plan 
za leto 1981 ter zaradi zmanjševanja obsega gradenj v letu 
1982. V letih 1981 in 1982 so kmetijske zemljiške skupnosti 
zbrale 29.333.000 dinarjev oziroma povprečno letno 
14.666.500 dinarjev. 

Čeprav trendi kažejo, da z združenimi sredstvi kmetijskih 
zemljiških skupnosti v letih 1981-1985 ne bo mogoče sofinan- 
cirati agromelioracije v predvidenem obsegu 6.000 ha, se je 
položaj v letu 1983 glede možnosti financiranja močno izbolj- 
šal s pritegnitvijo drugih virov sredstev. Gre za skupno finan- 
ciranje urejanja pašnikov v hribovitih predelih SR Slovenije v 
obsegu 6.000 ha, v katerem z nepovratnimi sredstvi v višini 
150 milijonov din sodelujejo Odbor za melioracije pri Zvezi 
vodnih skupnosti Slovenije, Zveza KZS Slovenije, Živinorejska 
poslovna skupnost in Samoupravni sklad za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji. Z vključevanjem 
sredstev, ki se zbirajo po obeh intervencijskih zakonih, je 
mogoče izvesti agromelioracije tudi na mnogo več jih površi- 
nah kot so prvotno planirale kmetijske zemljiške skupnosti in 
ob večjem (50 odstotnem) deležu nepovratnih sredstev. 

Zveza KZS Slovenije je z letom 1983 prevzela nalogo, da 
koordinira dejavnost vseh kmetijskih zemljiških skupnosti pri 
urejanju pašnikov v hribovitih predelih, nadalje strokovno 
presojo projektov, sofinanciranje in spremljanje agromeliora- 
cijskih del. Zato je februarja 1983 razpisala poseben natečaj 
za dodelitev sredstev za ureditev pašnikov v hribovitih ob- 
močjih SR Slovenije v letu 1983, na katerega je prispelo 92 
projektov v skupni površini 5.470 ha. Na natečaj so se prijavili 
investitorji iz obč in, med njimi tudi občine Cerknica, Črno- 
melj, Dravograd, Ilirska Bistrica, Kočevje, Mozirje, Novo me- 
sto, Postojna, Sežana in Tolmin, ki vključujejo dele manj 
razvitih geografskih območij in manj razvitih obmejnih obmo- 
č ij. 

Zato lahko pričakujemo, da bo v letu 1983 in delno v letu 
1984 realizirana ureditev ca 6.000 ha pašnikov, ki ležijo pre- 
težno v hribovitih območjih v navedenih občinah. V strukturi 
financiranja pa ni predvideno diferencirano financiranje 
glede na manj razvita območja, kajti v vseh občinah gre za 
hribovite predele, v katerih je predvideno, da se z razvijanjem 
pašništva izboljša zemljiško strukturo in zadrži odseljevanje 
kmečkega prebivalstva. 

D. Uresničevanje nalog na področjih družbenih 
dejavnosti na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji 

Na področjih družbenih dejavnosti se naloge pospeševanja 
razvoja manj razvitih območij tudi v letih 1981 in 1982 
uspešno uresničujejo. Razlike v opremljenosti z objekti s 
področja družbenih dejavnosti se zmanjšujejo, k čemer poleg 
lastnih naporov delovnih ljudi in občanov na teh območjih 
prispeva tudi solidarnostno združevanje sredstev samouprav- 

nih interesnih skupnosti. V letu 1981 je bilo usmerjeno v 6 
manj razvitih obč in 35,6% solidarnostnih sredstev, v 10 manj 
razvitih občin pa 59,1 %, pri čemer solidarnostna sredstva 
skupnosti za zaposlovanje niso upoštevana. Delež solidarno- 
stih sredstev v združenih sredstvih samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki delujejo na področ ju izobraževanja, otroškega 
varstva, socialnega skrbstva in zaposlovanja v 6 manj razvitih 
občinah je znašal v 1981. letu 28,1% in v 1982. letu 26,1%, v 10 
manj razvitih občinah, pa je znašal v 1981. letu 20,4%, v letu 
1982 pa 19,7%. 

Poleg teh samoupravnih interesnih skupnosti so solidar- 
nostna sredstva zagotavljale tudi nekatere druge samou- 
pravne interesne skupnosti, npr. na področ ju kulture in tele- 
sne kulture. Tako je Kulturna skupnost Slovenije v letu 1982 
zagotovila za 6 manj razvitih obč in 36,5%, za 10 manj razvitih 
obč in 58,1% in za 12 manj razvitih obč in 80,1% vseh sredstev, 
ki jih je solidarnostno združevala za razvoj kulture (knjižničar- 
stvo, kulturne prireditve, muzeji in arhivi, itd.). 

Občinske izobraževalne skupnosti so iz združenih sredstev 
sofinancirale izgradnjo osnovnošolskih objektov na manj raz- 
vitih območjih in sicer v letu 1982 za osnovno šolo v Lenartu 
in v Rogaški Slatini. Iz združenih sredstev je bilo dano tudi 
posojilo za izgradnjo prizidka k osnovni šoli Most na Soč i. V 
letu 1983 pa je predvidena adaptacija in dograditev osnovne 
šole v Veliki Nedelji (Ormož) in osnovne šole v Križevcih 
(Ljutomer). 
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Delež otrok v vzgojnovarstvenih zavodih v skupnem številu 
predšolskih otrok se je v SR Sloveniji povečal iz 32,9% v letu 
1980 na 41,2% v letu 1982, v 6 manj razvitih občinah iz 26,2% 
na 32,7%, v 10 manj razvitih občinah iz 25,3% na 31,8% in v 12 
manj razvitih občinah iz 23,4% v letu 1980 na 30,4% v letu 
1982. 

Delež študentov višjih in visokih šol v skupnem številu 
prebivalcev se je nekoliko zmanjšal in je znašal v SR Sloveniji 
v letu 1980 1,36% in v letu 1982 1,28%, v 6 manj razvitih 
občinah se je zmanjšal iz 0,79% na 0,75%, v 10 manj razvitih 
občinah se je zmanjšal iz 0,9% na 0,84%, v 12 manj razvitih 
občinah pa iz 0,91% v letu 1980 na 0,84% v letu 1982. 

Povečano vključevanje mladine iz manj razvitih območ ij v 
srednje, višje in visoke šolstvo omogoča med drugim tudi 
štipendijska politika. V šolskem letu 1981/1982 je bil delež 
števila štipendistov iz 12 manj razvitih občin v skupnem šte- 
vilu štipendistov v SR Sloveniji 28,9%, v letu 1982 pa 30,2%. 
Vrednostno pa so te štipendije predstavljale 29,7% od vseh 
štipendij, ki so bile izplačane v SR Sloveniji. 

Ugodni premiki so bili doseženi tudi na področju osnovne 
zdravstvene mreže, saj se je še nadalje zmanjševalo število 
prebivalcev na enega zdravnika. V SR Sloveniji se je zmanj- 
šalo število prebivalcev na enega zdravnika iz 1372 v letu 1980 
na 1343 v letu 1982, v 6 manj razvitih občinah iz 2469 na 2051, 
v 10 manj razvitih občinah iz 2000 na 1745 in v 12 manj razvitih 
občinah iz 2054 na 1812. 

Po občinah pa so bili ti premiki v letih 1980-1982 naslednji: 
delež otrok v delež število 
VVZ v številu študentov v prebivalcev 
predšolskih številu na 1 

otrok prebivalcev zdravnika 
1980 1982 1980 1982 1980 1982 

Lenart 21^8 2^5 0,62 0,61 2388 2404 
Lendava 28,3 38,4 0,71 0,67 2268 1946 
Ljutomer 30,9 48,6 0,83 0,85 2372 1728 
Ormož 23,1 37,0 0,86 0,69 3034 2011 
Šentjur pri Celju 25,0 28,8 0,76 0,73 2645 2350 
Šmarje pri Jelšah 20,1 28,1 0,88 0,87 2403 2088 
Črnomelj 22,7 25,8 1,09 0,94 1750 1763 
Murska Sobota 23,5 31,5 0,88 0,85 1674 1524 
Tolmin 35,6 46,3 1,43 1,13 1413 1274 
Trebnje 15,6 17,5 1,01 1,12 1912 1872 
Gornja Radgona 28,5 38,9 0,82 0,66 1900 1757 
Ptuj 32,9 41,2 1,36 1,28 2346 2141 

Podobno kot na področ jih gospodarske infrastrukture lo- 
kalnega značaja, je tudi na vseh področ jih družbenih dejavno- 
sti prišla do izraza skrb prebivalstva, da tudi z lastnimi sredstvi 
in napori urejuje vprašanja, od katerih so v marsičem odvisi 
pogoji za njihovo delo in življenje. Krajani so se na podlagi 
skupnih sprejetih programov odločali za nadpovprečne sa- 
moprispevke, s katerimi so izboljševali pogoje za šolanje in 
varstvo otrok, po tej poti so financirali izgradnjo večnamen- 
skih objektov za opravljanje kulturnih in športnih aktivnosti 
ipd. Po informacijah iz manj razvitih občin so samoprispevki 
samo v denarnem delu znašali v letu 1981 in tudi v letu 1982 
do 1500,00 din na prebivalca, kar je glede na relativno nižje 
dohodke prebivalstva na teh območjih znatno več kot na 
razvitejših območjih v SR Sloveniji. 

E. Mladinske delovne akcije 
Mladinske delovne akcije, ki jih je v letih 1981 in 1982 

organizirala Republiška konferenca ZSMS, so v mnogočem 
prispevale k odpravljanju nekaterih problemov in izboljševa- 
nju pogojev za življenje in delo prebivalcev na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji (Kozjansko, Posoč je, Slovenske go- 
rice, Suha krajina, Bela krajina, Brkini, Goričko in Kobansko, 
poleg tega pa še Istra in Kras). 

Tako je v letu 1981 5046 brigadirjev v 123 mladinskih delov- 
nih brigadah na 4 zveznih in 6 republiških mladinskih delov- 
nih akcijah na več kot sto različnih delovišč ih na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji opravilo skupno 554.524 norma de- 
lovnih ur, vrednost opravljenega dela pa je znašala 
104.380.000 dinarjev. Brigadirji so zgradili 60 kilometrov no- 
vega vodovodnega omrežja, 10 kilometrov novega in 15 kilo- 
metrov rekonstruiranega cestnega omrežja, oč istili so 19 ha 
pašnikov, opravljali melioracijska dela na Kobanskem, gradili 

kanalizacijsko omrežje, ptt in elektroomrežje, urejali hudour- 
nike in druga dela. 

Zaostrena ekonomska situacija, predvsem pa omejevanje 
investicij, se je odrazilo tudi pri realizaciji programa del, saj je 
bilo realizirano le približno 40% objektov, ki so bili prvotno 
programirani, kar pa seveda ne zmanjšuje rezultatov in njiho- 
vega pomena za reševanje mnogih perečih problemov na 
manj razvitih območjih. 

Na lokalnih akcijah je po oceni sodelovalo še približno 
45000 mladih, ki so opravili približno 500.000 delovnih ur. 
Največ je bilo delovnih akcij v krajevnih skupnostih, šolah in 
organizacijah združenega dela in sicer pri č iščenju in urejanju 
okolice in spomenikov, pri gradnji manjših objektov komu- 
nalne infrastrukture ipd. Organizirane pa so bile tudi številne 
lokalne mladinske delovne akcije občinskega ali regijskega 
pomena, kjer so mladi dali velik doprinos pri gradnji komu- 
nalne infrastrukture in drugih objektov. 

V letu 1982 je prav tako bilo 10 mladinskih delovnih akcij na 
manj razvitih območjih v Socialistični republiki Sloveniji, od 
tega 5 regijskih in 5 zveznih. Vključenih je bilo skupno 128 
brigad, od tega 93 iz SR Slovenije, 31 iz drugih republik in 
pokrajin in 4 iz tujine, v katerih je 5091 brigadirjev, od tega 
1312 iz drugih republik in pokrajin, opravilo skupno 619.599 
norma delovnih ur v vrednost 139.110.000 din. S pomočjo 
brigadirskega dela je bilo dograjeno 59 kilometrov vodovoda, 
novozgrajeno 57 kilometrov in popravljeno 61 kilometrov 
cest, oč iščeno 140 ha kmetijskih površin, izvršena dela na 13 
km dolgem telefonskem in 14 km dolgem električnem 
omrežju. Mladinske delovne brigade so nadalje položile 3,5 
km kanalizacije in opravile še mnogo manjših del na področ ju 
infrastrukture. Brigadirji so sodelovali tudi pri raznovrstnih 
delih pri pospeševanju kmetijstva. Pomembno je bilo njihovo 
delovanje v raznih kulturnih aktivnostih. Sodelovali so tudi pri 
arheoloških raziskavah. 

Dobre rezultate so imele tudi strokovne brigade Rdečega 
križa, ki so v letih 1981 in 1982 sodelovale na vseh mladinskih 
delovnih akcijah na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 
Brigadirji so nudili s svojimi obiski pri starejših, bolnih in 
socialno ogroženih domačinih zdravstveno in socialno 
skrbstvo ter čuvali v letu 1981 969, v letu 1982 pa 800 otrok v 
brigadirskih vrtcih. Na Kozjanskem je 11 brigadirjev - veteri- 
narjev vsakodnevno pomagalo kmetom in veterinarski službi 
pri pospeševanju razvoja živinoreje. 

Tudi v letu 1982 je pri mladinskih delovnih akcijah izpadlo 
približno 30% predvidenih objektov, predvsem s področja 
infrastrukture. Razlogi so predvsem v pomanjkanju sredstev 
ter nekateri drugi, predvsem tehnične narave (nepripravljena 
dokumentacija, pomanjkanje materiala, itd.). 

V letu 1983 so prav tako predvidene mladinske delovne 
akcije na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Njihov obseg 
bo še več ji kot v letu 1982. 

III. POGOJI IN USPEŠNOST GOSPODARJENJA 
V GOSPODARSTVU IN INDUSTRIJI MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI V 
PRIMERJAVI S POVPREČJEM SR SLOVENIJE 

Primerjalna analiza, izdelana za leto 1979, 1980, 1981 in 
1982, kaže razlike, ki obstajajo glede pogojev in uspešnosti 
gospodarjenja in dinamike njihovih sprememb v gospodar- 
stvu in industriji manj razvitih območij v SR Sloveniji v primer- 
javi s povpreč jem SR Slovenije. 

Akumulativnost in reprodukcijska sposobnost sta na manj 
razvitih območjih nekoliko iznad povprečne republiške, kar 
vsekakor opravičuje dosedanjo investicijsko aktivnost na teh 
območjih. Upoštevati pa je treba relativnost obeh kazalcev. 
Oba namreč pomenita v bistvu le v kolikem času je glede na 
lastno substanco možna obnova obstoječe strukture. Ta pa je 
zlasti glede manj razvitih območij na dokaj nizki ravni, kar 
zahteva politiko prestrukturiranja. Prehod na višjo raven pa 
zahteva dodatna sredstva. 

Podatki tudi kažejo, da manj razvita območja ne zaostajajo 
veliko za povpreč jem SR Slovenije glede izvozne usmeritve in 

10 Analiza Je bila izdelana na podlagi podatkov iz zaključnih računov organiza- cij združenega dela. Računalniške storitve Je izdelala SDK - Centrala za SR Slovenijo, metode za Izračun kazalnikov pa so podane v prilogi te analize. 
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da se le-ta tudi na teh območjih v zadnjih letih povečuje s 
približno isto intenzivnostjo kot SR Slovenija v celoti. 

Dohodek na delavca, prav tako pa tudi povprečni mesečni 
osebni dohodek na delavca na manj razvitih območjih neko- 
liko zaostaja za republiškim povpreč jem, to pa velja tudi za 
tehnično opremljenost .dela, ki je na teh območjih prav tako 
nižja od povprečne v SR Sloveniji. 

Stopnja fizične iztrošenosti opreme je na posameznih manj 
razvitih območjih sicrer različna, vendar nižja od povprečne 
republiške. Delež trajnih virov v skupnih virih poslovnih sred- 
stev je približno na nivoju SR Slovenije. Oboje je pozitivni 
rezultat uresničevanja politike hitrejšega razvoja manj razvitih 
območ ij v obdobju po letu 1971, koje SR Slovenija zagotovila 
ustrezen sistemski pristop. 

Navajamo kratek delni povzetek te primerjalne analize ter 
sintetične grafične prikaze razmerij med kazalniki za manj 
razvita območja in SR Slovenijo, ki so izraženi v indeksih v 
primerjavi s povpreč jem SR Slovenije. 

1. Stopnja akumulativne sposobnosti 

1.1. Družbeni sektor gospodarstva 

V družbenem sektorju gospodarstva manj razvitih območ ij 
in SR Slovenije je bila v obdobju 1979-1982 dosežena nasled- 
nja stopnja akumulativne sposobnosti: 

- v % 
1979 1980 1981 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

4,6 
4,1 
4,9 
4,9 

5,7 
5,6 
6,4 
6,2 

6.1 
6.2 
7,0 
6.3 

4,8 
4,2 
5,2 
4,8 

Poudariti je treba dvoje dejstev, prvo, da je stopnja akumu- 
lativne sposobnosti na manj razvitih območjih v glavnem 
iznad povprečne v SR Sloveniji, in drugo, da je bila v vseh 
opazovanih skupinah najvišja v letu 1981 in da se je močno 
znižala v letu 1982. 

3. Delež prihodkov, ustvarjenih na tujem trgu 
v celotnem prihodku 

3.1. Družbeni sektor gospodarstva je dosegel naslednje 
rezultate: 
 - v % 

1979 1980 1981 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

5,6 
4,9 
5.4 
4.5 

7,5 
7,0 
7,4 
6,3 

8,2 
6,4 
6,9 
6,0 

3.2. V industriji so bili rezultati naslednji: 

8,9 
7,7 
7,5 
6,9 

v % 

SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

1979 1980 1981 1982 
9,0 V12 12/1 13^3 
7,9 10,3 9,9 11,7 
8,8 11,4 11,3 12,5 
7,5 10,0 9,6 11,0 

Iz obeh tabel, ki prikazujejo izvozno vključenost, je razvi- 
dno, daje ta stopnja na manj razvitih območjih nekoliko nižja 
od povprečne v SR Sloveniji, vendar pa se v prikazanih letih 
povečuje - v glavnem z isto intenzivnostjo v vseh skupinah. 

4. Dohodek na delavca 
V letih 1979-1982 so bili doseženi naslednji indeksi do- 

hodka na delavca v manj razvitih območjih glede na pov 
preč je v SR Sloveniji: 
4.1. Družbeni sektor gospodarstva 

1979 1980 1981 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

100 
81 
80 
85 

100 
84 
83 
86 

100 100 
83 80 
83 83 
84 84 

1.2. Industrija 
Ugotovitve za industrijo so v glavnem enake kot za gospo- 

darstvo, za oboje pa velja, da je stopnja akumulativne sposob 
nosti nizka: 

- v % 
1979 1980 1981 1982 

4.2. Industrija 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih obč in 

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

6,2 
6,4 
7,4 
6,8 

7,0 
6,9 
8,3 
6,8 

5,5 
4,2 
5.8 
4.9 

2. Stopnja reprodukcijske sposobnosti 
2.1. Družbeni sektor gospodarstva je dosegel v obdobju 
1979-1982 naslednje stopnje reprodukcijske sposobnosti 

- v % 
1979 1980 1981 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

8.2 
7.3 
8,2 
8,6 

9,2 9,5 
8,9 9,9 
9,8 10,4 
9,8 9,9 

9,3 
8.6 
9.7 
9,5 

2.2. V industriji so bile dosežene naslednje stopnje 
reprodukcijske sposobnosti: 

• v % 

SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih obč in 

1979 1980 1981 1982 
8.7 10,2 10,8 10,8 
7.8 10,0 11,1 9,2 
8.9 11,1 12,2* 10,9 
9,1 10,7 10,6 10,1 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

1979 1980 1981 1982 
100 100 100 100 
82 87 85 79 
81 84 85 83 
87 88 85 84 

Iz obeh pregledov je razvidno, da je bil dohodek na delavca na 
manj razvitih območjih v gospodarstvu kot v industriji neko- 
liko nižji od povpreč ja v SR Sloveniji. 

5. Čisti osebni dohodek na delavca na mesec 
izražen v indeksih glede na povprečje v SR Sloveniji 
5.1. Družbeni sektor gospodarstva 

1979 1980 1981 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

100 100 100 100 
85 86 84 85 
87 88 87 87 
89 89 88 88 

5.2. Industrija 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

1979 1980 1981 1982 
100 
86 
88 
90 

100 
87 
89 
90 

100 
86 
88 
88 

100 
86 
89 
89 

Povprečni mesečni osebni dohodek na delavca je bil na 
manj razvitih območjih izpod povprečja v SR Sloveniji tako v 
gospodarstvu kot v industriji, vendar pa je bil relativno neko- 
liko višji kot dohodek na delavca. 
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6. Tehnična opremljenost delavcev 
V letih 1979-1982 so bili na manj razvitih območjih dose- 

ženi naslednji indeksi tehnične opremljenosti delavcev glede 
na povprečje SR Slovenije: 

6.1. Družbeni sektor gospodarstva 

1979 1980 1981 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih pbčin 
12 manj razvitih občin 

100 100 100 100 
79 80 88 86 
67 68 72 71 
77 76 78 78 

6.2. V industriji so bili doseženi naslednji rezultati: 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

1979 1980 1981 1982 
100 100 100 100 
83 80 91 88 
67 66 71 69 
80 77 79 78 

Tehnična opremljenost delavcev v gospodarstvu in prav 
tako v industriji je bila na manj razvitih območjih izpod pov- 
prečne v SR Sloveniji, vendar so se v zadnjih štirih letih razlike 
nekoliko zmanjšale, kar je bilo pogojeno z aktiviranjem inve- 
sticij, ki so bile pričete v preteklem srednjeročnem obdobju 
1976-1980. 

7. Stopnja odpisanosti opreme 
je bila v letih 1979-1982 na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji v povprečju naslednja: 
7.1. Družbeni sektor gospodarstva: 

1979 1980 1981 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

69 
52 
57 
63 

70 
54 
59 
65 

73 
50 
58 
65 

75 
56 
64 
68 

8.2. V industriji Je bil delež trajnih virov poslovnih 
sredstev: 

1979 1980 1981 1982 
38 
31 
36 
39 

37 
32 
37 
40 

39 
31 
37 
41 

40 
36 
41 
45 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

Sestav poslovnih sredstev glede na kvaliteto njihovih virov 
je na manj razvitih območjih v gospodarstvu ugodnejši od 
povpreč ja v SR Sloveniji, v industriji pa je v glavnem na 
približno istem nivoju. Značilno je tudi, da se sestav sredstev 
po tem kriteriju v letih 1979-1982 postopno izboljšuje. 

9. Odplač ila investicijskih kreditov v primerjavi 
z reprodukcijskimi sredstvi 

Stopnja zadolženosti gospodarstva in industrije je bila na 
manj razvitih območjih v zadnjih letih višja od povprečne v SR 
Sloveniji, kar je prav tako eden od vidikov intenzivnejše inve- 
sticijske aktivnosti v preteklem srednjeročnem obdobju, de- 
loma pa tudi večje udeležbe bančnih kreditov v virih naložb na 
manj razvitih območjih: 

9.1. V družbenem sektorju gospodarstva Je bila dosežena 
naslednja stopnja zadolženosti gospodarstva: 
   - v % 

1979 1980 1981 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

45 39 33 
52 38 44 
47 ' 41 35 
41 36 32 

32 
55 
39 
34 

9.2. V industriji so bila dosežena naslednja razmerja: 
v % 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih obč in 

19S§ 19§8 19& 19§§ 
40 
41 
36 

30 
31 
29 

44 
34 
31 

62 
42 
37 

7.2. V industriji pa so bile dosežene naslednje stopnje 
odpisanosti opreme: 

v % 
1979 1980 1981 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih obč in 

70 
50 
55 
61 

70 
53 
58 
64 

73 
48 
56 
63 

76 
54 
62 
67 

Stopnja iztrošenosti opreme je bila v gospodarstvu in v 
industriji manj razvitih območ ij dosledno nižja od povprečja 
SR Slovenije, kar je prav tako funkcija investicijske intenziv- 
nosti v obdobju, ko SR Slovenija sistemsko zagotavlja pospe- 
ševanje razvoja manj razvitih območ ij v SR Sloveniji. 

8. Delež trajnih virov v skupnih virih poslovnih 
sredstev 

8.1. V družbenem sektorju gospodarstva je bil dosežen 
naslednji delež trajnih virov poslovnih sredstev: 

v % 
1979 1980 1981 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

38 
37 
39 
42 

37 
38 
40 
42 

39 
36 
40 
42 

40 
40 
43 
46 

10. Produktivnost dela v industriji19 

Produktivnost dela, merjena z nominalnim družbenim proi- 
zvodom na zaposlenega, je bila v letu 1981 v industriji v 6 
manj razvitih občinah za 12%, v 10 manj razvitih občinah za 
16% in v 12 manj razvitih občinah prav tako za 16% izpod 
povprečja SR Slovenije. Nivo dosežene stopnje produktivno- 
sti dela je bil v letu 1981 v posameznih manj razvitih občinah 
naslednji: 

SR Slovenija 100 
Lenart 71 
Lendava 95 
Ljutomer 90 
Ormož 77 
Šentjur pri Celju 99 
Šmarje pri Jelšah 78 
Črnomelj 66 
Murska Sobota 79 
Tolmin 86 
Trebnje 97 
Gornja Radgona 82 
Ptuj 87 

Razloge za tako stanje je najti v različni strukturi industrije, 
saj je r.a manj razvitih območjih praviloma višja udeležba 
delovno intenzivne industrije, pa tudi v različnih pogojih go- 
spodarjenja, ki so obravnavani v tem poglavju. 

" V tej točki analiza «0 bili uporabljani uradni podatki Zavoda SR Slovenije za 
atatlstlko. 
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11. Pogoji in uspešnost gospodarjenja glede 
na povprečno velikost TOZD na posameznih 
območjih20 

11.2. Podobna razmerja in tendence so tudi v sami 
industriji. V analizi je bilo zajeto naslednje število 
industrijskih TOZD: 

11.1 V gospodarstvu analiza zajema naslednje število 
temeljnih organizacij združenega dela: 

1978 1980 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

4130 
158 
317 
443 

4295 
161 
330 
462 

4330 
164 
336 
470 

Analiza daje med drugim tudi naslednje pomembnejše ugo- 
tovitve: 

- temeljne organizacije združenega dela so v gospodarstvu 
na manj razvitih območjih v povpreč ju manjše od povprečne 
temeljne organizacije združenega dela v SR Sloveniji glede na 
število zaposlenih, vrednost celotnega prihodka, vrednost 
poslovnih sredstev in glede na vrednost opreme. Razlike so 
sicer različne, vendar se v opazovanem obdobju znižujejo, kar 
je nedvomno eden pomembnih rezultatov uresničevanja poli- 
tike pospeševnja manj razvitih območij v preteklih letih. V 
obdobju 1978-1982 so bili doseženi naslednji premiki: 

izraženi v indeksih nivoja (SRS = 100) 
povprečno število zaposlenih na 1 TOZD 

1978 1980 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

100,0 
80,1 
92,1 
92,7 

100,0 
82,5 
92,9 
94,2 

100,0 
87,5 
96,5 
98,0 

povprečna vrednost celotnega 
prihodka na 1 TOZD 
1978 1980 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

100,0 
58,1 
65,4 
71,4 

100,0 
68.3 
71.4 
76,3 

100,0 
73,2 
78.8 
82.9 

povprečna vrednost poslovnih 
sredstev na 1 TOZD 
1978 1980 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih obč in 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih obč in 

100,0 
56,7 
59,1 
75,4 

100,0 
62.8 
65.9 
71,7 

100,0 
74,5 
72.0 
77.1 

povprečna vrednost 
opreme na 1 TOZD 
1978 1980 1982 

*SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih obč in 

100,0 
47,1 
53,5 
63,3 

100,0 
64,8 
62,6 
71,3 

100,0 
75,3 
68,6 
76,1 

- Razkorak, ki obstaja po navedenih kriterijih, se torej 
postopoma zmanjšuje. Zanimivo je tudi, da so razlike glede na 
velikost povprečne TOZD najmanjše po kriteriju števila zapo- 
slenih in največje po kriteriju obsega opreme, kar je zrcalna 
slika istega pojava, t. j. večjega deleža delovno intenzivnih 
enot "na manj razvitih območjih. Zanimivo je tudi, da je veli- 
kost povprečne TOZD praviloma najmanjša na najmanj razvi- 
tih območjih. 

20 Analiza vključuje vse organlzacljezdruženega dela v gospodarstvu In pose- bej v Industriji, ki so zavezane predložiti zaključni račun. 

1978 1980 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

1732 
72 

138 
185 

1795 
79 

148 
200 

1861 
80 

155 
210 

Povprečna velikost industrijskih TOZD pa je bila po navedenih 
kriterijih naslednja: 

povprečno število zaposlenih na 1TOZD 
1978 1980 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih občin 
12 manj razvitih občin 

100.0 
84,6 

103.6 
103.1 

100.0 
87,2 

103,6 
104.1 

100,0 
93,7 

108,4 
108,4 

povprečna vrednost celotnega prihodka na 1 TOZD 
1978 1980 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

100,0 
73,2 
78,5 
85,2 

100,0 
90,0 
90.2 
94,8 

100,0 
93,3 
96,3 
99,3 

povprečna vrednost poslovnih sredstev 
na 1 TOZD 

1978 1980 1982 
SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

100,0 
63,3 
58,3 
70,1 

100,0 
65,7 
70,9 
82,5 

100,0 
80,3 
80,3 
88,8 

povprečna vrednost opreme na 1 TOZD 
1978 1980 1982 

SR Slovenija 
6 manj razvitih občin 
10 manj razvitih obč in 
12 manj razvitih občin 

100,0 
49,8 
58,1 
71,3 

100,0 
68,7 
67,9 
79,3 

100,0 
81,2 
74,2 
84,4 

Iz celotne analize, ki je podana v tem pglavju, izhaja, da so 
rezultati, ki jih dosegajo manj razvita območja v gospodarstvu 
in v industriji v primerjavi z gospodarstvom in industrijo 
celotne SR Slovenije zelo ugodni. Razlike, ki so v uspešnosti 
gospodarjenja na manj razvitih območjih so pogojene z dru- 
gačno sestavo gospodarstva in industrije in s skromnejšimi 
pogoji gospodarjenja in je možno na teh osnovah oceniti, da 
razlike v nivoju produktivnosti dela niso pogojene z lokacij- 
skimi razlogi, torej ali gre za manj razvito ali razvito območje, 
pač  pa z drugimi dejavniki, ki jih ta analiza deloma pojasnjuje. 

Kljub ugodnim trendom, ki jih kažejo pokazatelji pogojev in 
uspešnosti gospodarjenja v gospodarstvu in posebej v indu- 
striji na manj razvitih območjih v SR Sloveniji, je potrebno 
opozoriti, da so se razvojni zaostanki sicer zmanjšali, vendar 
njihov delež na podlagi obravnavanih kazalanikov še vedno 
močno zaostaja za deležem prebivalstva teh območij, v prebi- 
valstvu SR Slovenije. Globalno to pogojuje regionalna struk- 
tura kazalnikov, ki so v analizi obravnavani: 
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leto 1982 
družbeni sektor gospodarstva ■ 

SRS=100% 

število organizacij 
število zaposlenih 
celotni prihodek 
prihodki, ustvarjeni na 
tujem trgu 
poslovna sredstva 
akumulacija 
sredstva za razširitev 
materialne osnove 
število prebivalcev 
po popisu 1981 

SR Slo- 
4 venija 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

6 manj 10 manj 12 manj 
razvitih razvitih razvitih 

občin očin občin 
3,8 
3.3 
2.7 

2.4 
2.8 
2.5 

2,4 

7,1 

7,8 
7,5 
6.1 

5.2 
5,5 
6,2 

6,1 

13,6 

10,8 
10,7 
8,0 

7,0 
8,0 
8,7 

8,6 

18,5 
Potrebno je upoštevati, da del prikazanega zaostajanja 

kompenzira dnevna migracija delavcev med občinami, s ka- 
tero je treba v določenem obsegu računati tudi v prihodnje. 
Zaradi naravnih pogojev je udeležba kmetijstva v gospodarski 
strukturi manj razvitih območ ij relativno večja, kar je pri 
ocnjevanju teh razlik prav tako treba upoštevati. 

IV. UGOTOVITVE IN PREDLOGI V ZVEZI Z 
URESNIČEVANJEM POLITIKE 
POSPEŠEVANJA SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA 

A. Ugotovitve 
Cilji in naloge hitrejšega razvoja manj razvitih območij, ki so 

določeni v družbenem planu in dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, se v letih 1981 
in 1982 le delno uresničujejo. Na osnovi razpoložljivih podat- 
kov in informacij pa se taka situacija nadaljuje tudi v letu 
1983. 

Doseženi so bili ugodni rezultati v zaposlovanju na manj 
razvitih območjih, kar velja za leta 1981,1982 in 1983, ugodna 
je tudi gospodarska rast, ki je bila v letu 1981 sicer na manj 
razvitih območjih, enako kot tudi v SR Sloveniji, izpod predvi- 
dene, vendar pa je bila na manj razvitih območjih nad pov- 
prečjem v SR Sloveniji. Na podlagi do sedaj znanih ocen je 
bila gospodarska rast v letu '1982 zmanjšana in sicer na manj 
razvitih območjih nekoliko bolj kot v povprečju SR Slovenije. 
Na področju investicijske aktivnosti je prav tako prišlo do 
zmanjšanja, kar velja za SR Slovenijo kot celoto, še bolj pa za 
manj razvita območja, pri čemer je na podlagi nekaterih 
podatkov možno oceniti, da gre pri tem za dolgoročnejšo 
tendenco. Tak splet gospodarskih gibanj kaže na to, da je 
ugodna rast zaposlovanja in tudi dosežena gospodarska rast 
na manj razvitih območjih v prvih dveh letih tekočega srednje- 
ročnega obdobja, predvsem rezultat pospešenih gospodar- 
skih vlaganj v minulem srednjeročnem obdobju 1976-1981. 
Umirjanje gospodarske rasti v letu 1982 pa že kaže na to, da 
so impulzi v glavnem izčrpani in da bodo v prihodnje pričele 
vse bolj delovati posledice zmanjšane investicijske aktivnosti 
v tekočem srednjeročnem obdobju. 

Zmanjšanje materialnih možnosti je močno vplivalo na izva- 
janje nalog, ki so jih v zvezi s pospeševanjem skladnejšega 
regionalnega razvoja prevzele samoupravne interesne skup- 
nosti na področju materialne proizvodnje. Razmeroma ugo- 
dni so dosedanji rezultati s področja vodnega gospodarstva, 
medtem ko zaradi pomanjkanja finančnih sredstev močno 
zaostaja izpolnjevanje nalog v zvezi z izboljšanjem oskrbe z 
elektro energijo in izgradnjo ptt objektov, v letih 1982 in 1983 
pa tudi pri modernizaciji cestnega omrežja. Zaostajanje pri 
izvajanju nalog na področju gospodarske infrastrukture je na 
manj razvitih območjih več je kot v povprečju SR Slovenije. 

Dogovorjene naloge na področju družbenih dejavnosti se v 
osnovi uresničujejo. K izboljšanju pogojev družbenega stan- 
darda na manj razvitih območjih je poleg lastnih prizadevanj 
prispevalo tudi samoupravno združevanje solidarnostnih 
sredstev samoupravnih interesnih skupnosti. 

Poudariti je treba prispevke mladinskih delovnih brigad, ki 

so z akcijami v letih 1981 in 1982 na področju gospodarske, 
zlasti lokalne, infrastrukture, pri izgradnji komunalnih objek- 
tov in na področju družbenih dejavnosti, pomembno prispe- 
vali k izboljšanju pogojev za življenje in delo prebivalcev na 
manj razvitih območjih. Tako aktivnost nadaljujejo mladinske 
delovne brigade tudi v letu 1983. 

Navedena manj ugodna gospodarska gibanja so značilna 
za SR Slovenijo in za SFR Jugoslavijo nasploh in so rezultat 
zmanjšanih materialnih možnosti in zaostrenih gospodarskih 
pogojev, kar se nujno odraža tudi na manj razvitih območjih. 
Zaskrbljuje pa, da so prišla nekatera zaostajanja na teh ob- 
močjih še posebej do izraza, saj nakazujejo nevarnost, da se 
prekine ugodni razvojni trend, ki je bil dosežen v minulih dveh 
srednjeročnih obdobjih. 

B. Predlogi 
1. Pri nadaljnjih aktivnostih v zvezi z uresničevanjem poli- 

tike skladnejšega regionalnega razvoja je potrebno upošte- 
vati močno zožene materialne možnosti, kar je splošna značil- 
nost družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije in SFR 
Jugoslavije. Težišče aktivnosti pri reševanju razvojnih vpra- 
šanj mora biti speljano v okviru samoupravnega mehanizma. 
Vse to narekuje povečane napore vseh samoupravnih nosil- 
cev razvoja: organizacij združenega dela, gospodarskih zbor- 
nic in splošnih združenj, bank, samoupravnih interesnih 
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

Organizacije združenega dela iz razvitih in manj razvitih 
območ ij bodo morale ob iniciativi in povezovalni aktivnosti 
gospodarskih zbornic in splošnih združenj z večjo odgovor- 
nostjo pristopiti k pripravi programov, ki bodo lahko osnova 
za samoupravno združevanje dela in sredstev za skupna vla- 
ganja na manj razvitih območjih. Pri tem je treba dosledno 
upoštevati dogovorjene razvojne kriterije, kar naj prispeva k 
več ji uč inkovitosti gospodarstva in k hitrejšemu vključevanju 
v mednarodno delitev dela, zlasti še izvozu na konvertibilno 
območje. Zaradi nizke reprodukcijske sposobnosti in še zlasti 
akumulacijske sposobnosti organizacij združenega dela bo 
potrebno ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja dati več 
poudarka dopolnjevanju in razširitvam obstoječe proizvodnje 
in razvoju raznovrstnih v za kvalitetno dopolnjevanje obsto- 
ječe proizvodnje. V tem okviru mora imeti posebno mesto tudi 
razvoj drobnega gospodarstva. Glede na to, da je razvojnih 
nosilcev na manj razvitih območjih še malo, pa je nujno 
zagotoviti programe za izgradnjo novih kapacitet, zlasti v 
povezavi s tistimi več jimi organizacijami združenega dela v 
SR Sloveniji, ki so hkrati tudi več ji izvozniki. Upoštevati je 
treba, da nekaj takih programov že obstoja, ki so s stališča 
izpolnjevanja razvojnih kriterijev dobili ugodno družbeno pre- 
sojo, za katere je treba pridobiti ustrezen krog soinvestitorjev, 
oziroma na samoupravni podlagi združiti ustrezna sredstva. 
Interes za tako samoupravno združevanje sredstev pa je treba 
spodbuditi z nekaterimi pospeševalnimi ukrepi, kot tudi s 
širšo družbeno aktivnostjo prispevati, da bodo naložbe na 
podlagi takih kvalitetnih programov locirane na manj razvitih 
območjih. 

Za hitrejšo in kvalitetnejšo pripravo programov je nujna tudi 
kadrovska okrepitev organizacij združenega dela na teh ob-, 
moč jih. Matične organizacije, ki imajo svoje TOZD ali obrate 
locirane na manj razvitih območjih, morajo okrepiti vezi z 
njimi in jim v več ji meri nuditi strokovno pomoč zlasti še v 
razvojnih vprašanjih in marketingu. Dosledno je treba spošto- 
vati dogovorjene minimalne standarde pri odpiranju novih 
delovnih mest v celotni SR Sloveniji. 

2. Kmetijstvo ima na manj razvitih območjih veliko udeležbo 
v njihovi gospodarski strukturi, vendar pa se razvija prepočasi 
in premalo usklajeno. 

Temeljne banke, ki organizacijsko pokrivajo manj razvita 
območja, ne zmorejo pokriti njihovih kreditnih potreb za 
razvoj agroživilstva. Zato je potrebno, da na podlagi linije 
kmetijska proizvodnja-poraba hrane temeljne banke iz drugih 
območij neposredno sodelujejo pri zagotavljanju kreditnega 
potenciala za agroživilstvo pod ugodnejšimi pogoji. Pri tem je 
potrebno krepiti tudi neposredne povezave med potrošnimi 
središč i in območji, ki proizvajajo hrano. 

Potrebno je zagotoviti sistem združevanja dela intervencij- 
skih sredstev občinskih samoupravnih skladov za pospeševa- 
nje kmetijstva na manj razvitih območjih. 
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Za nadaljnji gospodarski razvoj nekaterih manj razvitih ob- 
moč ij, predvsem hribovitejših (Haloze, Goričko, Slovenske 
gorice, KozjansKp, Brkini), kjer so ugodni prirodni pogoji, je 
potrebno zagotoviti ustrezne pospeševalne ukrepe za razvoj 
sadjarstva in vinogradništva. Investicijske smeri so premalo 
razvejane, in je potrebno povečati naložbe v predelovalne 
kapacitete na manj razvitih območjih, ki na podlagi ugodnih 
pogojev za razvoj primarne kmetijske proizvodnje lahko zago- 
tavljajo nova delovna mesta za povečano zaposlitev prebival- 
stva na teh območjih. 

3. Skupščina SR Slovenije je s svojimi sklepi v juliju 1982 
zavezala, da podpisniki dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 prouč ijo možnost 
uveljavitve dodatnih ukrepov za spodbujanje organizacij 
združenega dela za naložbe na manj razvitih območjih. 

Ob upoštevanju sklepov Skupščine SR Slovenije je v pred- 
logu sprememb in dopolnitev tega dogovora predvideno, da 
samoupravne interesne skupnosti s področja materialne pro- 
izvodnje poleg izvajanja drugih nalog s področja gospodar- 
ske infrastrukture sodelujejo s svojimi sredstvi tudi pri reševa- 
nju tistih infrastrukturnih vprašanj, ki so neposredno pove- 
zana s konkretnimi gospodarskimi naložbami na manj razvitih 
območjih. Tudi Ljubljanska banka-Združena banka v pred- 
logu sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma o 
temeljih svojega plana predvideva poleg že sedaj uveljavljenih 
ugodnejših obrestnih mer, ki se dodajajo ugodnostim za 
posamezne namene vlaganj, tudi več ji delež bančnih kreditov, 
če je predvidena investicija na manj razvitem območju (npr. 
za 10%-nih točk več ji delež kredita, kot je sicer predviden za 
posamezni namen vlaganj). 

V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 so banke prevzele tudi obveznost pre- 
dnostnega usmerjanja sredstev za investicije na manj razvitih 
območjih, vendar do realizacije te obveznosti v praksi še ni 
prišlo. Potrebno je prouč iti možnost doslednega uveljavljanja 
takega načina spodbujanja, ali pa ga nadomestiti z drugim 
ustreznim ukrepom.21 

Spodbujanje gospodarskih vlaganj na manj razvitih območ- 
jih je toliko pomembnejše, ker je ob boljšem koriščenju njiho- 
vih obstoječih gospodarskih zmogljivosti le-to eden od pogo- 
jev za njihovo gospodarsko krepitev, s tem pa tudi okrepitev 
njihove lastne sposobnosti za reševanje potreb lokalne infra- 
strukture ter skupne in splošne porabe. 

4. Za nadaljnji razvoj manj razvitih območij je zelo po- 
membno zagotoviti ustrezno izboljšanje pogojev na področju 
gospodarske infrastrukture. Spričo zaostrenih materialnih 
možnosti je tudi na tem področ ju potrebno skrajno racio- 
nalno odločanje, ki mora biti po finančnem obsegu osredoto- 
čeno na vprašanja, katerih rešitev lahko da hitrejše in več je 
uč inke. Samoupravne interesne skupnosti s področja mate- 
rialne proizvodnje bodo morale zagotoviti v svojih programih, 
da v nobenem primeru zmanjševanje nalog za manj razvita 
območja ne bo večje kot v povpreč ju za vso SR Slovenijo. 
Glede na to, da so problemi na področ ju gospodarske infra- 
strukture najbolj prisotni na manj razvitih geografskih in ob- 
mejnih območjih, bo potrebno del razpoložljivih sredstev 
usmeriti za izboljšanje oskrbe s pitno vodo, ptt storitvami, za 
sanacijo nizkonapetostnih razmer in za razvoj lokalnega cest- 
nega omrežja na teh območjih. 

5. V samoupravnih interesnih skupnostih s področja druž- 
benih dejavnosti bodo še naprej izvajali sistem združevanja 
solidarnostnih sredstev in z njim omogoč ili celotno izvajanje 
zagotovljenih programov. To je toliko bolj potrebno, ker se na 
nekaterih manj razvitih območjih nadpovprečno zaostrujejo 
možnosti financiranja nekaterih ključnih dejavnosti (npr. 
osnovno šolstvo, osnovna zdravstvena služba). 

6. V prihodnje kaže prouč iti tudi nekatera organizacijska 
vprašanja v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih ob- 
močij. 

Na geografskih in obmejnih manj razvitih območjih je po- 

V dosedanjih razpravah so bile dane tudi ocene, da navedeni ukrepi za usmerjanje naložb na manj razvitih območjih ne zadoščajo In da je potrebno Ppnovpo zagotovi« beneficlranje obrestne mere (antlclpatlvno kot je bil sistem v obdobju 1971-1975). 

trebno sprožiti iniciative za oživitev skupnostiJ<rajevnih skup- 
nosti in drugih oblik njihove samoupravne organiziranosti ter 
za poglobitev medobčinskega samoupravnega sodelovanja 
na posameznih manj razvitih geografskih območjih. 

7. Delno zaostajanje v razvoju manj razvitih območij, ki je 
znač ilno za prva tri leta sedanjega srednjeročnega obdobja, 
kaže na to, da so dosedanji ukrepi materialne narave premalo 
uč inkoviti, predvsem zaradi zelo omejenih sredstev. V pogojih 
zaostrenih gospodarskih razmer je potrebno preveriti terito- 
rialni obseg območij, ki štejejo za manj razvita območja v SR 
Sloveniji. Razpoložljiva sredstva je potrebno usmeriti na reše- 
vanje najbolj kritičnih razvojnih vprašanj, pri tem pa bolj kot 
doslej upoštevati diferenciran pristop. S tem naj bi zagotovili 
večje razvojne uč inke na najmanj razvitih območjih. 

TABELA 1 

Povprečne letne stopnje rasti družbenega 
proizvoda celotnega gospodarstva po tekočih 
cenah 1961-1981 

-% 
198? 
32,1 
31.4 
55.5 
55.5 
47,8 
39.6 

42.5 
36,3 
36.6 
42,8 
45,0 

40.6 
35,5 
32,0 

38,3 
35.7 

Občina 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Tolmin 
Trebnje 
Skupaj 10 manj 
razvitih občin 
Gornja Radgona 
Ruj 
Skupaj 12 manj 
razvitih obč in 
SR Slovenija 

1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 
17.1 
22.0 
25.3 
21.4 
24,6 
24,3 

22,8 
21,8 
20,3 
26.2 
32.8 

23.1 
25.9 
19.3 

22,0 
20.4 

9,9 
14.7 
12,4 
13,2 
12.1 
12.2 

12.8 
12,0 
16,4 
14,4 
9,1 

13,6 
6,9 

11.3 

12,8 
16,3 

27,6 
30,9 
28,2 
25,0 
29,8 
28,5 

28.8 
27.0 
26,5 
24.5 
31.1 

27.6 
39.7 
26,0 

27.9 
27,0 

32.2 
26.1 
29.3 
26.5 
28.7 
24,0 

27,0 
30.8 
28,0 
24,0 
30,7 

27.6 
26.2 
26,0 

27,0 
24,6 

TABELA 2 

Povprečne letne stopnje rasti števila 
zaposlenih v združenem delu 1961-1982 

- % 

Občina 
1961 
1965 

1966 
1970 

1971 
1975 

1976 
1980 1981 1982 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri C. 
Šmarje pri J. 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Tolmin 
Trebnje 
Skupaj 10 manj 
razvitih obč in 
Gornja Radgona 
Ruj 
Skupaj 12 manj 
razvitih obč in 
SR Slovenija 

4,9 
5,0 
3,9 
4,5 
1,0 
3,2 

4,8 
5.2 
5,4 
5.7 
8.4 

5.3 
2.5 
4,2 

4.8 
3,8 

-5,1 
0,0 

-0,5 
-2,7 

0,3 
-1,8 

-1,3 
0,5 
2,0 

-0,6 
-0,1 

-0,1 
2,5 

-1,0 

-0,2 
0,9 

9,1 
5.7 
4.4 
6.5 
8.4 
5.8 

6,1 
7,3 
6.5 
4,1 
9.6 

6,3 
5.9 
4,1 

5,8 
4,5 

6.5 
7.6 
5,8 
4,8 
7,0 
4,0 

5,8 
3,4 
5.4 
3.7 
6.5 

5,3 
5.8 
3,7 

5,0 
3,2 

5.3 
2.6 
2.5 
2.4 

-0,2 
1,9 
2,3 
0,6 
2.6 
1.7 
2.2 

2,1 
1,7 
3,1 

2.3 
0,8 

5,5 
1.5 
3,1 
5,7 
0,1 
4.0 

3.1 
2.2 
2.6 
1.6 
2.6 

2.7 
3,2 
1,2 

2,4 
0,8 
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TABELA 3 

Povprečne letne stopnje rasti števila 
prebivalcev 1962-1981 

- % 
Občina 1962-1971 1972-198t' 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Skupaj 6 manj razvitih or č in 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Tolmin 
T rebnje 
Skupaj 10 manj razvitih občin 
Gornja Radgona 
Ruj 
Skupaj 12 manj razvitih obč in 
SR Slovenija 

0 
-0,3 

0,3 
-0,5 
-0,1 
-0,2 
-0,1 

0,1 
0,2 

-0,7 
-0,2 
-0,1 
0,5 
0,3 

0 
0,8 

-0,1 
-0,1 

0,3 
-0,3 

0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 

-0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,6 

TABELA 4 

Udeležba manj razvitih območij v skupnih 
investicijah SR Slovenije v osnovna sredstva 
in sredstva skupne porabe 1965-1981 

občina 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Celju 
Šmarje pri Jelšah 
Skupaj 6 manj 
razvitih občin 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Tolmin 
Trebnje 
Skupaj 10 manj 
razvitih občin 
Gornja Radgona 
Ptuj 
Skupaj 12 manj 
razvitih obč in 
SR Slovenija 

0,11 0,17 0,10 0,28 0,13 0,27 0,21 0,17 0,33 
0,91 0,50 0,88 0,94 1,42 1,51 0,68 0,92 0,83 
0,38 0,34 0,40 0,22 0,37 0,70 0,58 0,64 0,38 
0,50 0,10 1,78 2,89 2,97 2,15 2,62 1,01 0,87 
0,19 0,22 0,92 0,46 0,29 0,34 0,40 0,40 0,27 
0,38 0,43 0,71 0,66 0,92 0,87 0,51 0,45 1,38 

2,47 1,69 4,97 5,31 5,34 5,77 4,96 3,75 3,91 
0,46 0,24 0,30 0,43 0,48 0,64 0,54 0,52 0,41 
0,88 1,21 1,65 1,44 1,04 1,40 1,58 1,68 1,50 
0,65 0,67 0,51 0,59 1,01 1,17 1,20 1,04 0,90 
0,23 0,08 0,99 0,35 0,34 0,38 0,40 0,53 0,58 

4,69 3,89 8,42 8.12 8,21 9,35 8,68 7,52 7,29 
0,80 1,18 0,68 0,59 0,63 0,71 1,00 0,77 0,75 
2,40 1,25 1,50 1,68 1,78 2,53 1,80 1,77 1,57 

7,89 6,32 10,60 10,40 10,62 12,59 11,48 10,06 9,62 
100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 

TABELA 5 

Indeksi družbenega proizvoda na prebivalca v 
manj razvitih območjih glede na povprečje v 
SR Sloveniji 1960-1981 

Občina 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur 
pri C 
Šmarje 
pri J. 

1960 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
29,0 26,7 21,1 22,3 23,5 26,9 28,9 31,7 32,5 30,3 
39,3 ,46,2 45,8 55,5 48,4 56,1 51,7 53,2 61,9 59,6 
41,3 51,9 45,2 43,9 49,1 54,8 56,4 57,4 60,6 68,6 
32,6 36,0 33,8 32,8 46,8 38,1 37,1 38,5 37,9 43,1 

31,0 39,0 33,6 37,9 36,3 41,7 45,5 43,6 44,8 47,0 

34,0 42,2 37,3 41,1 44,9 44,5 46,5 45,9 41,7 41,6 

Skupaj 
6 manj razvitih 

34,9 
52,9 
41,7 
48,1 
29,7 

občin 
Črnomelj 
Mur. Sobota 
Tolmin 
Trebnje 
Skupaj 
10 manj razvitih 
obč in 38,7 
G. Radgoha 41,8 
Ptuj 70,5 
Skupaj 
12 manj razvitih 
občin « 44,9 
SR Slovenija 100,0 

41.0 37,1 41,1 41,1 44,8 45,2 45,9 47,4 48,7 
60,5 52,7 54,7 59,7 64,2 68,0 70,3 71,8 70,1 
43,9 45,7 46,4 49,7 50,7 51,4 51,4 . 55,9 55,6 
65.1 65,0 64,3 67,8 67,1 66,2 65,5 66,4 65,9 
52,3 40,5 50,4 58,3 60,3 64,4 68,0 65,7 68,3 

46.1 43,1 46,0 47,6 50,6 51,5 52,2 54,1 54,8 
54,3 36,5 60,4 76,4 66,3 72,7 76,0 66,6 65,7 
69.2 56,9 56,2 57,6 61,2 57,0 61,1 62,2 59,4 

50,6 45,4 48,9 51,7 53,9 55,4 56,3 56,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

TABELA 6 

Indeks nivoja deleža zaposlenih v združenem 
delu v skupnem številu prebivalstva 

Občina 1960 1970 1975 1980 1982 
Lenart 
Ormož 
Lendava 
Ljutomer 
Šmarje pri Jelšah 
Šentjur pri Ceiju 
Skupaj 6 
manj razvitih občin 
T rebnje 
Črnomelj 
Tolmin 
Murska Sobota 
Skupaj 10 manj 
razvitih občin 
Gornja Radgona 
Ruj 
Skupaj 12 manj 
razvitih občin 
SR Slovenija 

22,9 20,1 25,5 32,4 35,9 
33,1 32,4 37,8 43,7 47,7 
35,0 38,8 45,9 59,2 61,7 
53,8 53,4 54,9 64,4 67,8 

42,7 47,3 51,1 45,1 54,1 
32.0 29,5 35,9 43,3 42,8 

37.6 37,9 42,4 50,1 52,8 
27.1 36,9 49,7 60,2 62,7 
57,5 68,3 81,3 84,5 86,2 
55.3 64,7 69,6 75,7 78,1 
38.4 47,9 54,9 64,4 67,3 

40.2 45,0 51,4 59,0 61,7 
56,4 58,9 66,6 78,1 81,1 
58.7 55,7 57,6 62,2 64,4 

44,7 47,9 53,3 60,9 63,4 
100,0 100,0 100,0. 100,0 100,0 

TABELA 7 

CESTNA INFRASTRUKTURA 
Delež avtocest, magistralnih in regionalnih 
cest s sodobnim cestiščem v skupni dolžini 
vseh cest 

- v % 
1975 1980 1981 1982 

Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Ormož 
Šentjur pri Ceiju 
Šmarje pri Jelšah 
Skupaj 6 manj razvitih 
občin 
Črnomelj 
Murska Sobota 
Tolmin 
Trebnje 
Skupaj 10 manj razvitih 
občin 
Gornja Radgona 
Ruj 
Skupaj 12 manj 
razvitih občin 

60,0 
65,0 
72,0 
77,0 
42,0 
57,0 

81,0 
88,0 
98,0 
88,0 
52,0 
91,0 

81,3 
87.5 
97.6 
91,3 
58.0 
91.1 

81,3 
87,5 
97,7 
91,2 
58,0 
91,0 

59,6 82,2 83,9 83,8 
36,0 54,0 53,8 53,8 
77,0 85,0 85,5 85,5 
69,0 82,0 82,0 82,0 
55,0 77,0 74,8 78,5 

60,8 78,7 79,3 79,6 
85,0 87,0 87,3 87,5 
55,0 73,0 72,3 76,8 

61,3 78,3 78,8 79,7 
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GfiA»HOH 1: Kaaalniki uspešnosti ln pogojev gospodarjenj« v gospodarstvu manj razvitih območij SR Slovenije t primerjavi s SB Slovenijo za leto 1979 
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GROIKOB 3: Kazalniki uspešnosti in pogojev gospodarjenja v gospodanstvu nanj razvitih območij SR Slovenije v primerjavi s SH Slovenijo za leto 1981 
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GRAFIKON 2: Kazalniki uspešnosti in pogojev gospodarjenja v gospodarstvu manj razvitih območij SR Slovenije v primerjavi s SR Slovenijo za leto 1980 
GRA7IK0B 4: Kazalniki uspešnosti in pogojev gospodarjenja v 1 razvitih območij SH Slovenije 
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GRAFIKON 5' Kazalniki uspešnosti in pogojev gospodarjenja v industriji nanj razvitih obnočij 8R Slovenije v primerjavi a SE Slovenijo za leto 1979 
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PRILOGA k poglavju III. 

METODE ZA IZRAČUN KAZALNIKOV 
1. Stopnja akumulativne sposobnosti v % = 09522+111 do 
119/190 x sto 
095 = del dohodka za amortizacijo, obračunano po stopnjah, 
ki so več je od predpisanih minimalnih stopenj 
111 = del čistega dohodka za poslovni sklad 
112 = del čistega dohodka za zboljšanje materialne osnove 
dela 
113 = del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, 
za poslovni sklad 
114 = del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, 
za razvoj materialne osnove dela v DPS 
115 = del čistega dohodka za kritje izgube drugih OZD 
116 = del čistega dohodka za rezervni sklad 
117 = del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, 
za rezervni sklad 
118 = del čistega dohodka za druge potrebe 
119 = del čistega dohodka za druge sklade 
190 = Povprečno uporabljena poslovna sredstva. 
2. Stopnja reprodukcijske sposobnosti v % = 020+095+111 
do 119/190 x sto 
020 = amortizacija po predpisanih minimalnih stopnjah 
095 = 111 do 119 = števec kazalca 1 
190 = imenovalec kazalca 1 
3. Delež prihodkov, ustvarjenih na tujem trgu, v celotnem 
prihodku, v % = 050+056+068+069/072 x sto 
050 = prihodki, ustvarjeni na tujem trgu 
056 x prihodki, ustvarjeni od skupnih prihodkov na tujem 
trgu 
068 x prihodki od obratov oziroma drugih delovnih enot v 
tujini 
069 x prihodki od podjetij v tujini 
072 = celotni prihodek 
4. Dohodek na delavca v din = 047/192 
047 = dohodek 
192 = povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 
5. Čisti osebni dohodek, obračunan za obdobje, na delavca 
na mesec v din = 147/192 x dvanajst 
147 = VSEGA (143+144+145+146) 
143 = obračunani č isti osebni dohodki 
144 = obračunana nadomestila čistega osebnega dohodka 
med bolezenskim dopustom 
145 = obračunana nadomestila č istega osebnega dohodka za 
inovacije, racionalizacije ipd. 
146 = obračunana druga nadomestila č istega osebnega do- 
hodka 
192 = imenovalec kazalca 4 
6. Tehnična opremljenost delavca (nabavna vrednost opreme 
na delavca v din) = 412/192 
412 = oprema po nabavni vrednosti 
192 = imenovalec kazalca 4 
7. Stopnja odpisanosti opreme v % = 420/412 x što 
420 = popravek vrednosti opreme 
412 = števec kazalca 6 
8. Delež trajnih virov v skupnih virih poslovnih sredstev v % = 
479/479+484+492+501+509+517+535+545+558+574 x 
sto 
479 = I. Trajni viri poslovnih sredstev 
II. Dolgoročni viri poslovnih sredstev 
484 = a) Dolgoročno združena sredstva 
b) Dolgoročni krediti 
III Kratkoročni viri poslovnih sredstev 
501 = a) Kratkoročni krediti 
509 = b) Obveznosti za kratkoročno združena sredstva 
517 = c) Obveznosti iz poslovnih razmerij 
535 = d)-Obveznosti iz dohodka 
545 = e) Obveznosti za odtegnjene davke in prispevke 
558 = f) Sredstva v obračunu 
574 = g) Pasivne časovne razmejitve 

22 oznaka za AOP, kolona A v osnovnih obrazcih zaključnega računa: bilanci uspeha, posebnih podatkih In bilanci stanja. 

9. Odplač ila investicijskih kreditov v primerjavi z reprodukcij- 
skimi sredstvi v % = 168+169/020+095+111 do 119 x sto 
168 = obveznosti za zapadla, vendar neplačana odplačila iz 
dolgoročnih kreditov 
169 = odplačila za dolgoročne kredite, ki zapadejo v nasled- 
njem letu 
020+095+111 do 119 = števec kazalca 2 

PRILOGA 
Poglavitne delovne usmeritve Komisije Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1982 

Komisija je v skladu z dogovorjeno politiko pospeševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji tudi v letu 
1982 spremljala razvoj na manj razvitih območjih in prouče- 
vala problematiko, ki se je pojavljala pri uresničevanju spreje- 
tih nalog ter dajala pobude za reševanje pereč ih vprašanj. 

1. V okviru odbora podpisnikov Dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je izvajala 
naloge koordinatorja za področje razvoja manj razvitih obmo- 
č ij. Organizirala je- posvete, zlasti s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi s področja materialne proizvodnje, ban- 
kami in nekaterimi drugimi skupnostmi,, ki v svojih samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov razčlenjujejo in konkre- 
tizirajo naloge glede pospeševanja razvoja manj razvitih ob- 
moč ij. Komisija se je angažirala zlasti pri pripravi Dogovora o 
spremembah in dopolnitvah dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Posredovala je 
konkretne pobude za vsebinsko opredelitev in razč lenitev 
nalog na tem področju, s katerimi naj bi podpisniki dogovora 
konkretizirali samoupravne sporazume o temeljih svojih pla- 
nov. V ta namen je aktivno sodelovala pri pripravi in obravna- 
vanju strokovnih osnov za spremembe in dopolnitve teh ak- 
tov. Prav tako je sodelovala tudi kasneje v vseh fazah po- 
stopka, ki ga je izvajal odbor podpisnikov Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije ter za njega pripravljala in 
predlagala ustrezna poroč ila in informacije. 

Investicijska aktivnost na manj razvitih območjih se je v 
preteklem letu zmanišala bolj kot v povprečju'SR Slovenije, 
ne le zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, pač pa tudi 
zaradi pomanjkanja ustreznih investicijskih programov in po- 
bud. Zato je komisija aktivno sodelovala pri iniciranju in 
povezovanju interesov organizacij združenega dela za na- 
ložbe na manj razvitih območjih. Informiranje o možnostih in 
pogojih, ki jih glede tega imajo ali nudijo ta območja ter o 
ukrepih in olajšavah, je potekalo skupno z gospodarskimi 
zbornicami, splošnimi združenji in bankami. 

2. Komisija je na podlagi določ il zakona tudi v letu 1982 
obravnavala in odobravala zahtevke za sofinanciranje stro- 
škov izdelave kompleksnih razvojnih programov in inicialnih 
razvojnih načrtov, ki se nanašajo na naložbe na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji. Na podlagi izkušenj iz prejšnjih let je 
dopolnila svoj pravilnik in ga uskladila s spremenjenimi mate- 
rialnimi razmerami. 

Komisija je predlagateljem zahtevkov nudila potrebno stro- 
kovno pomoč in tako prispevala, da so bila že tekom priprave 
zahtevkov razč iščena strokovna vprašanja. Komisija je odlo- 
čala o sofinanciranju stroškov izdelave inicialnih razvojnih 
programov in študij, na podlagi katerih naj bi sledile investi- 
cijske odloč itve ter druge aktivnosti, ki so potrebne, da bi 
prišlo do realizacije investicij. Na ta način spodbuja prvo fazo, 
ko še ni identificiran končni nosilec investicije. Pobudo zato v 
takih primerih največkrat prevzemajo izvršni sveti skupščin 
občin ali nekatere skupnosti v občinah. 

Komisija je v letu 1982 odobrila 62 zahtevkov v~skupni 
vrednosti 78,163.064 din, od tega 19 zahtevkov za refundira- 
nje stroškov izdelave projektne dokumentacije za naložbe v 
vrednosti 13,102.301,05 din, 34 zahtevkov za sofinanciranje 
stroškov izdelave razvojnih programov v vrednosti 
51,008.024,95 din ter 9 zahtevkov za sofinanciranje stroškov 
izvedbe komasacije kmetijskih zemljišč  v vrednosti 14,052.738 
din. 

3. Komisija je zavezala vse predlagatelje zahtevkov, da 
poročajo o tem, kako uresničujejo naloge, za katere jim je 
odobrila sredstva. V letu 1982 je komisija zbrala poroč ila o 
skupno 67 zahtevkih, ki so se nanašali na projektno doku- 
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mentacijo za naložbe na manj razvitih območ jih in na različne 
razvojne programe in raziskave, ki so imele pretežno značaj 
predinvesticijskih proučevanj ter so bile osnova za sprejema- 
nje konkretnih investicijskih ali drugih poslovnih odloč itev. 

Zahtevke za sofinanciranje stroškov izdelave projektne do- 
kumentacije odobrava komisija zaradi omejenih finančnih 
sredstev samo v primerih, ko gre za lokacije na manj razvitih 
obmejnih območjih, v krajevni skupnosti Bistrica ob Sotli v 
spominskem parku Kumrovec-Trebče in v najmanj razviti ob- 
č ini Lenart. Gre torej za območja, na katerih je nivo gospodar- 
ske razvitosti najbolj skromen in kjer brez zagotavljanja 
ustreznih gospodarskih vlaganj ne bi bilo mogoče zagotoviti 
postopno izenačevanje pogojev za delo in življenje občanov. 
Takih zahtevkov je bilo 32, od tega 19 primerov, ko so bile 
investicije že v celoti končane in so objekti že v obratovanju. V 
13 primerih je bila v času poročanja investicija v teku. Komi- 
sija odobrava sofinanciranje stroškov izdelave projektne do- 
kumentacije za naložbe po principu refundacije, potem, ko je 
že začela gradnja, oziroma, ko je dokumentirano zagotovljena 
realizacija naložbe. Zato v praksi komisije ni bilo primera, da 
objekt, za katerega je komisija refundirala del stroškov izde- 
lave projektne dokumentacije, ne bi bil realiziran. Če pride do 
odstopa, mora predlagatelj vrniti odobrena sredstva. 

V informaciji je zajetih skupno 35 zahtevkov, ki so se nana- 
šali na sofinanciranje stroškov izdelave razvojnih programov 
in raziskav. Od tega je bil en zahtevek, ko naloga še ni bila 

pričeta, trije primeri, ko so bile naloge v času poročanja v 
teku, 10 primerov, ko so bile naloge že končane in 17 prime- 
rov, v katerih so bile na njihovi podlagi že sprejete konkretne 
investicijske in druge poslovne odločitve. 

Poroč ila torej kažejo, da so bili doseženi ugodni rezultati, 
ter da je bil ta pospeševalni ukrep SR Slovenije upravičen. 
Omogočil je tudi več ji obseg in hitrejše izvajanje komasacij na 
manj razvitih območjih v tem obdobju. 

4. Komisija je obravnavala aktualne naloge ter sprejemala 
ustrezne sklepe o načinih njihove uresnič itve. Podrobnejše se 
je seznanjala z rezultati in problematiko posameznih območij, 
z možnostmi, pogoji ter s konkretnimi pobudami in predlogi 
za njihov nadaljnji razvoj. Pri izvajanju teh nalog je komisija 
namenila posebno pozornost nekaterim vprašanjem in pro- 
blemom, ki zadevajo obmejna manj razvita območja. 

V sodelovanju s skladom SR Hrvatske za razvoj gospodar- 
sko manj razvitih krajev so bile sprejete nekatere odloč itve, ki 
so skupnega pomena za prebivalstvo z obeh strani slovensko- 
hrvaške meje (zlasti za področ je Kumrovec-Kozjansko in 
Žumberak-Gorjanci). 

5. Komisija je tudi v tem obdobju sodelovala s skladom 
federacije za pospeševanje hitrejšega odpiranja delovnih 
mest na izrazito migracijskih območjih v SFR Jugoslaviji pri 
iskanju in predlaganju ustreznih projektov za sofinanciranje 
ali kreditiranje s strani držav, v katerih so naši delavci na 
začasnem delu. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

posebnem republiškem davku od prometa 

proizvodov in od plač il za storitve ter o 

nač inu, po katerem občani in zasebne 

pravne osebe obračunavajo in plačujejo 

davek od prometa proizvodov in storitev 

(ESA-214) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 80. seji dne 14. 7. 
1983 določ il besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU OD PRO- 
META PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE TER O 
NAČINU, PO KATEREM OBČANI IN ZASEBNE PRAVnE 
OSEBE OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD PRO- 
META PROIZVODOV IN STORITEV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupšč in- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene 
prihodke, 
- Franc ŠKUFCA, namestnik direktorja Republiške uprave 

za družbene prihodke. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

POVZETEK 
S tem zakonom se predlagajo naslednje spremembe in 

dopolnitve: 
1. Uskladitev posameznih določb z zakonom o davkih 
občanov in z zakonom o prekrških. 

2. Natančnejša opredelitev posameznih storitev, na ka- 
tere je uveden posebni republiški davek od plač il za stori- 
tve. 

3. Natančnejša opredelitev storitev, ki so bile oproščene 
plač ila posebnega republiškega davka od plač il za storitve 
na podlagi sprejetih amandmajev k predlogu zakona. 

4. Dodatne oprostitve plač ila posebnega republiškega 
davka od plač il za storitve, in sicer: 

- davka od plač il za reklamo in »propagando, 
- davka od vstopnic za zabavne prireditve, 
- davka od plač il za dajanje v najem ali podnajem stvari. 
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1. č len 
Drugi odstavek 1. člena zakona o posebnem republiškem 

davku od prometa proizvodov in od plač il za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev 
(Uradni list SRS, št. 54-403/72, 14-119/73, 45-382/73, 29- 
1448/75, 15-651/76, 31-1394-76, 18-1149/77, 23-1469/77 28- 
1631/78, 25-1168/79, 39-1734/81 in 45-1937/82 se spremeni 
tako, da se glasi: 

»Posebni republiški prometni davek se obračunava in pla- 
čuje po zveznih predpisih o obdavčevanju proizvodov in stori- 
tev v prometu, po določbah tega zakona ter po predpisih, 
izdanih na tej podlagi.« 

2. č len 
V drugem odstavku 8. člena se za besedama »za druge« 

doda naslednje besedilo: »razen zavezanci, ki plačujejo davek 
iz dejavnosti v pavšalnem letnem znesku.« 

3. č len 
17. č len se spremeni tako, da se glasi: 
»Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se glede 

vložitve napovedi, odmere davka, pritožbe, obnove postopka, 
vrač ila davka, odprave ali spremembe odločbe po nadzor- 
stveni pravici, obračunavanja in pobiranja davka, prisilne iz- 
terjave davka, odpisa davka zaradi neizterljivosti, zastaranja, 
evidence in knjiženja davka ter zastaranja pravice do uvedbe 
in vodenja postopka za prekršek ter pravice do izterjave 
denarne kazni, uporabljajo določbe zakona o davkih obča- 
nov.« 

4. č len 
20. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek: ' 
1. proizvajalna, trgovska ali druga oganizacija združenega 

dela, če pri prodaji proizvodov občanom, ki samostojno 
opravljajo gostinsko, slašč ičarsko ali podobno dejavnost in 
prodajo na drobno, ne pošlje pristojnemu občinskemu or- 
ganu za družbene prihodke kopije fakture v predpisanem 
roku (tretji odstavek 6. b člena); 

2. organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi v 
zasebni lasti, če ne predloži organu za družbene prihodke 
podatkov, ki jih je dolžna predložiti po drugem odstavku 14. 
člena tega zakona; 

3. zasebna pravna oseba, če v predpisanem roku ne prijavi 
opravljenega prometa proizvodov oziroma opravljenih stori- 
tev ali ne predloži posebne napovedi o proizvedenih količ inah 
vina in žganja ali če ne vodi evidenc, ki jih je dolžna voditi po 
tem z,akonu (drugi odstavek 11. člena in prvi, tretji in šesti 
odstavek 15. č lena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz tega 
člena.« 
VARIANTA: 

1. in 2. točka prvega odstavka tega člena se črtata. 

5. č len 
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi: 
»Za denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek: 
1. zavezanec - občan, če v predpisanem roku ne prijavi 

opravljenega prometa proizvodov oziroma opravljenih stori- 
tev ali ne predloži posebne napovedi o proizvedenih količ inah 
vina in žganja (drugi odstavek 11. č lena, prvi in tretji odstavek 
14. č lena in prvi in tretji odstavek 15. č lena); 

2. zavezanec - občan, če ne vodi evideinc, ki jih je dolžan 
voditi po tem zakonu (drugi odstavek 8. č lena in šesti odsta- 
vek 15. č lena). 

Zavezanec - občan se kaznuje za prekrške v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti od 1.000 do 50.000 dinarjev: 

1. če v predpisanem roku ne prijavi opravljenega prometa 
proizvodov oziroma opravljenih storitev (drugi odstavek 6., 
tretji odstavek 6.a in prvi odstavek 10. č lena); 

2. če ne vodi ali ne vodi v redu poslovnih knjig oziroma 
evidenc, ki jih je dolžan voditi po tem zakonu (prvi in drugi 
odstavek 8. č lena); 

3. če pri prodaji proizvodov občanom, ki samostojno 
opravljajo gostinsko, slašč ičarsko ali podobno dejavnost in 
prodajo na drobno, ne pošlje kopije fakture v predpisanem 
roku pristojnemu občinskemu organu za družbene prihodke 
(tretji odstavek 6.b č lena). 

Postopek o prekrških iz tega člena vodi davčni organ po 
določbah zakona o prekrških. 

Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz 
tega člena izterja takoj na mestu od občanov denarno kazen 
500 dinarjev, od posameznikov, ki opravljajo samostojno de- 
javnost, pa denarno kazen 1.000 dinarjev.« 

6. č len 
V prehodnih in končnih določbah se za 22.b členom doda 

nov 22.c č len, ki se glasi: 
»O pritožbah zoper prvostopne odločbe o prekrških v pri- 

merih, ko so bile pritožbe vložene pred uveljavitvijo tega 
zakona, postopek o prekršku na drugi stopnji pa še ni končan, 
odloča Republiška uprava za družbene prihodke.« 

7. č len 
V tarifi posebnega republiškega prometnga davka se spre- 

meni in dopolni naslednje: * 
1. V opombi k tarifni številki 6 se doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 
od plač il za reklame, objavljene v politično informativnih 
dnevnikih, radiu in televiziji ter v lokalnih periodičnih časopi- 
sih in lokalnih radijskih postajah.« 

2. V opombi k tarifni številki 7 pod točko 4 se dodajo novi 
drugi, tretji in četrti odstavki, ki se glasijo: 

»Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 
od kinematografskih vstopnic. 

Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 
od obvezne konzumacije, ki se plača poleg vstopnice. 

Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 
od vstopnic za prireditve, katerih dohodek je namenjen za 
humanitarne namene.« 

3. Tarifna številka 9 se spremeni tako, da se glasi: 
»Od plač il za projektantske in odvetniške storitve se plačuje 

[republiški davek od plač il za storitve po stopnji 5%. 

Opomba: 
1. za projektantske storitve, od katerih se plačuje posebni 

republiški davek od plač il za storitve se šteje: 
- izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu zakona o 

graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81); 
- izdelava druge tehnične dokumentacije - drugo projekti- 

ranje iz podskupine 110403 enotne klasifikacije dejavnosti 
(Uradni list SFRJ, št. 34/76, 62/77 in 72/80). 

2. Davčni zavezanec je prejemnik plačila za opravljeno 
projektantsko in odvetniško storitev. 

3. Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne 
plačuje od plač il za projektanske storitve, izvršene za izva- 
jalce del v tujini ali za tuje naročnike. 

Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 
od plač il za izdelavo izvlečka iz glavnega gradbenega pro- 
jekta za etažne lastnike. 

4. Davčna osnova posebnega republiškega davka od plač il 
za odvetniške storitve je prejeta nagrada za odvetniško stori- 
tev po določbah pravilnika in tarife o nagrajevanju odvetnikov 
(Uradni list SRS, št. 14/75, 11/77, 30/78 in 38/79). 

Prejemnik plač ila za opravljeno odvetniško storitev je dol- 
žan napovedati in vplačati posebni republiški davek od plač il 
za storitve do 10. v mesecu za opravljene storitve v prejšnjem 
mesecu. 

Posebni republiški davek od plač il za storitve plačujejo tudi 
odvetniki, ki na podlagi pogodbe o stalnem zastopanju preje- 
majo pavšal. 

5. Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne 
plačuje od odvetniških storitev, če so opravljena po uradni 
dolžnosti.« 

4) V opombi k tarifni številki 10 se doda nov tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

»Za mednarodni sejem šteje sejem, ki ima najmanj 20% 
tujih neposrednih razstavljalcev, ki zasedajo najmanj 20% 
razstavnih površin. 
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Prireditelj sejma oziroma razstave plača davek po tej tarifni 
številki tudi od plač il za dajanje v najem ali podnajem premič- 
nih stvari in poslovnih prostorov, kadar gre za navedene 
storitve v okviru sejma.« 
Varianta: 

4) V opombi k tafifni številki 10 se dodajo novi tretji, četrti in 
peti odstavki, ki se glasijo: 

»2a mednarodni sejem šteje sejem, ki ima najmanj 15% 
tujih neposrednih razstavljalcev od najmanj 50 razstavljalcev, 
ki morajo zasedati najmanj 10% razstavnih površin. 

Za tujega razstavljalca šteje tisti, ki svoje blago na sejmu 
tudi razstavi. 

Prireditelj sejma oziroma razstave plača davek po tej tarifni 
številki tudi od plač il za dajanje v najem ali podnajem premič - 
nih stvari in poslovnih prostorov, kadar gre za navedene 
storitve v okviru sejma.« 

5) Tarifna števlka 13 se spremeni tako, da se glasi: 
»Od plač il za dajanje v najem ali podnajem stvari se plačuje 

posebni davek od plač il za storitve po stopnji 10%. 
Opomba: 

1. Posebni republiški davek od plač il za storitve se plačuje 
qd plač il za dajanje v najem ali podnajem premičnih stvari in 
poslovnih prostorov. 

2. Davčni zavezanec je prejemnik plačila. 
3. Posebni republiški davek od plač il za storitve rent-a-car 

se plačuje, kadar se storitve opravljajo: 
- uporabnikom družbenih sredstev, razen turističnih in go- 

stinskim organizacijam združenega dela, če storitve rent-a- 
car naročajo za domače in tuje turiste; 

- zasebnim pravnim osebam; 
- obrtnikom, samostojnim prodajalcem in drugim obča- 

nom, ki samostojno opravljajo gospodarsko in drugo dejav- 
nost, kadar storitve rent-a-car ne naročajo kot turisti; 

- tujim fizičnim osebam, ki so v Jugoslaviji na šolanju, 
specializaciji ali zaradi znanstvenega raziskovanja, zaposlitve 
ali opravljanja kakšne poklicne dejavnosti. 

4. Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne 
plačuje: 

- od plač il za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so 
namenjene domačim in tujim turistom; 

- od plač il za dajanje v najem ali podnajem kmetijske 
opreme in prostorov za opravljanje kmetijske dejavnosti; 

- od plač il za dajanje v najem opreme in prostorov, name- 
njenih za opravljanje dejavnosti iz področja 12 in 13 enotne 
klasifikacije dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 34/76, 62/77 In 

.72/80); 
- od plač il za dajanje v najem ali podnajem stanovanjskih 

prostorov; 
- od plač il za dajanje v najem javnih skladišč , silosev, 

hladilnic, tržnic, javnih garaž; 
- od plač il za dajanje v najem ali podr\ajem opreme in 

prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za hu- 
manitarne namene; 

- od plač i! za dajanje v najem ali podnajem premičnih 
stvari med temeljnimi organizacijami združenega dela, če so 
združevale sredstva za ta namen in obstaja samoupravni 
sporazum združevanju; 

- od plač il za dajanje v najem ali podnajem poslovnih 
prostorov med temeljnimi organizacijami združenega dela v 
okviru delovne organizacije; 

- od plač il za dajanje v najem prostorov v odročnih nase- 
ljih, v katerih se opravlja predvsem prodaja proizvodov, ki se 
štejejo za blago osnovne preskrbe občanov.« 

7. č len 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
Skupščina SR Slovenije je dne 30. 3. 1983 razpravljala in 

sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plač il za storitve ter o nač inu, po katerem 
občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov in storitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zadolžila, da pripravi 
osnutek zakona in pri pripravi prouči in ustrezno upošteva 
pripombe, predloge in stališča delovnih teles Skupščine, zbo- 
rov in delegatov na sejah zborov. Pri tem je še posebej 
opozorila predlagatelja, da prouči aH ne bi bilo bolj smotrno 
znižati splošno stopnjo davka, kot uvajati vrsto izjem za neob- 
davčenje. 

Skupščina SR Slovenije je ugotovila, da ni sprejemljiva 
varianta rešitev, po kateri naj bi se ukinil posebni republiški 
davek od plač il za odvetniške storitve. 

Pri pripravi osnutka zakona smo prouč ili pripombe, pred- 
loge in stališča k predlogu za izdajo zakona. Pri tem smo 
nekatere predloge upoštevali, pri predlogih, ki jih nismo upo- 
števali, pa navajamo ršzloge, zakaj jih nismo upoštevali. 

Glede na večinsko mnenje v Zboru združenega dela in 
Zboru občin Skupščine SR Slovenije, da v predlogu za izdajo 
ni sprejemljiva variantna rešitev, po kateri naj bi se ukinil 
posebni republiški davek od plač il za odvetniške storitve, smo 
variantno rešitev č rtali. 

Predloga odbora za financiranje Zbora združenega dela, da 
naj predlagatelj prouč i možnost, ali ne bi bilo bolj smotrno 
znižati splošno stopnjo prometnega davka in ne širiti kroga 
izjem, ker uvajanje novih oprostitev ne odpravlja številnih 
nejasnosti, nismo upoštevali, ker menimo, da ni sprejemljiv. 
Ob upoštevanju predloga bi se še bolj povečala fiskalna vloga 
prometnega davka ter odpravili ekonomski in socialni ele- 
menti politike prometnega davka. Pri predlaganih oprostitvah 
plač ila davka od plač il za storitve smo namreč upoštevali 
predvsem naravo dejavnosti in druge opravič ljive razloge, ki 
so narekovali, da se predpiše oprostitev. 

Pri pripravi osnutka zakona tudi nismo upoštevali predloga 
delegatov zborov, da se predpiše oprostitev plač ila poseb- 
nega republiškega davka od vstopnic za zabavne prireditve, 
katerih dohodek je namenjen za športne namene. Oprostitev 
bi po mnenju delegatov pomenila zniževanje ekonomskih cen 
najemnih dvoran in dopolnila financiranje telesnokulturnih 
dejavnosti. 

Financiranje telesne kulture je sistemsko urejeno in zato 
menimo, da bi sprejem te pobude vneslo v izvajanje dodatne 
nejasnosti in presojo vsake prireditve posebej. 

Upoštevali tudi nismo pobude skupine delegatov - Skup- 
šč ina obalne skupnosti Koper, da se odpravi posebni republi- 
ški davek od posebnih iger na srečo. Že k predlogu zakona o 
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov..., ki 
ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 25. 12. 1981, s katerim 
se je uvedel posebni republiški davek od posebnih iger na 
srečo, je bi i dan amandma, s katerim se je predlagalo znižanje 
stopnje posebnega republiškega davka od posebnih iger na 
srečo (po predlogu predlagatelja bi se plačeval po stopnji 
15%). Na podlagi razprave v Skupščini je bil sprejet predlog, 
da se stopnja določ i v všini 8%. 

K posameznim členom predlagamo naslednje: 
K 1. č lenu: 

Predlagamo, da se v 1. č lenu ne navajajo številke Uradnih 
listov SFRJ, v katerih so bile objavljene spremembe oziroma 
dopolnitve zveznega zakona o obdavčevanju proizvodov in 
storitev v prometu, ker bi vsaka sprememba zveznega zakona 
terjala tudi spremembo oziroma dopolnitev republiškega za- 
kona. 
K 2. č lenu: 

S spremembo četrtega odstavka 9. č lena zakona dne 25. 12. 
1981 je bilo predpisano, da se prometni davek odmerja v 
pavšalnem letnem znesku vsem zavezancem, ki po zakonu o 
davkih občanov plačujejo davek od dejavnosti v pavšalnem 
letnem znesku. Glede na prej veljavno določbo četrtega od- 
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stavka, se je odmerjal prometni davek v pavšalnem letnem 
znesku le zavezancem, ki so opravljali določene storitve. 

Glede na to, da zavezanci, ki po zakonu o davkih občanov 
plačujejo davek iz dejavnosti v pavšalnem letnem znesku, 
niso dolžni voditi poslovnih knjig oziroma drugih evidenc 
predlagamo, da se v drugem odstavku 8. č lena doda določba, 
da ti zavezanci niso dolžni voditi evidenc o svojem poslova- 
nju. 
K 3. 4. in 5. č lenu: 

Predlagamo, da se 17. in 20. č len zakona uskladi z zakonom 
o davkih občanov in zakonom o prekrških. 

Predlagamo, da se določbe o prekrških spremenijo v tem 
smislu, da se najprej predpišejo sankcije za prekrške organi- 
zacij združenega dela in drugih pravnih oseb (zasebnih) ter 
njihovih odgovornih oseb. Odgovorne osebe v veljavnem za- 
konu namreč niso določene kot subjekti odgovornosti. 

Variantno predlagamo, da se črta določba o kaznovanju 
proizvajalnih, trgovskih aH drugih organizacij združenega 
dela, če pri prodaji proizvodov občanom, ki samostojno 
opravljajo gostinsko, slašč ičarsko ali podobno dejavnost in 
prodajo na drobno, ne pošiljajo kopije faktur v predpisanem 
roku pristojnemu občinskemu organu za družbene prihodke 
in določba o kaznovanju organizacij združenega dela, ki go- 
spodarijo z gozdovi v zasebni lasti, če ne predložijo organu za 
družbene prihodke podatkov, ki so jih dolžni predložiti po 
drugem odstavku 14. č lena zakona. 

Postavlja se namreč vprašanje o primernosti kaznovanja 
navedenih organizacij glede na to, dazeventuelno opustitvijo 
navedenih dejanj, ne pridobijo nikakršnih materialnih koristi. 

Razen tega predlagamo, da se posebej predpišejo prekrški 
za posameznike in posameznike v zvezi z opravljanjem samo- 
stojnih dejavnosti in, da se višina kazni uskladi z zakonom o 
prekrških, ki za hujše prekrške določa najvišjo denarno kazen 
do 20.000 dinarjev. 

S spremembo določb o prekrških predlagamo tudi, da se 
posamezne določbe uskladijo z materialnimi s tem, da se 
prekrške omeji le na tiste kršitve materialnih določ il, ki jih 
posamezni subjekt sploh lahko stori. 
K 6. č lenu: 

Predlagamo, da se prehodne določbe dopolnijo glede na 
to, da je potrebno urediti vprašanje odločanja o pritožbah 
zoper prvostopne odločbe o prekrških v primerih, ko so bile 
pritožbe vložene pred uveljavitvijo zakona, postopek o prekr- 
ških na drugi stopnji pa še ni končan. 

K 7. č lenu: 
K posameznim tarifnim številkam tarife posebnega republi- 

škega prometnega davka predlagamo naslednje spremembe 
oziroma dopolnitve: 

K tarifni številki 6: 
Po tej tarifni številki se plačuje davek od plač il za reklamo in 

propagando. Po veljavnem zakonu se navedeni davek ne 
plačuje le od plač il na propagando za pospeševanje izvoza 
blaga in storitev za tuje turiste. 

Predlagamo, da se predpiše oprostitev plač ila navedenega 
davka od plač il za reklame, objavljene v politično informativ- 
nih dnevnikih, radiu in televiziji ter v lokalnih periodičnih 
časopisih in lokalnih radijskih postajah. 

S predlagano oprostitvijo bi se odpravila ena izmed ovir za 
ustreznejše tržno komuniciranje v teh medijih. 

K tarifni številki 7: 
Po tej tarifni številki se plačuje davek od vstopnic za za- 

bavne prireditve. 
Predlagamo, da se zaradi jasnosti doda določba, da se 

davek po tej tarifni številki ne plačuje od kinematografskih 
vstopnic in določba, da se davek ne plačuje od obvezne 
konzumacije, ki se plača poleg vstopnice. 

Predlagatelj z uvedbo davka od vstopnic za zabavne prire- 
ditve ni imel namena zajeti kinematografskih vstopnic. 

Poleg tega predlagamo, da se predpiše oprostitev plač ila 
posebnega republiškega davka od vstopnic za prireditve, ka- 
terih dohodek je namenjen za humanitarne namene. 

K tarifni številki 9: 
Ker v tarifni številki 9, po kateri se plačuje posebni republi- 

ški davek od plač il za projektantske in odvetniške storitve, ni 
natančneje opredeljeno, kaj se šteje za projektantske storitve 
in od katerih plač il za odvetniške storitve se plačuje davek po 
tej tarifni številki, predlagamo: 

1. da se tarifna številka 9 dopolni v tem smislu, da se za 
projektantske storitve, od katerih se plačuje posebni republi- 
ški davek od plač il za storitve, šteje: 

- izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu zakona o 
graditvi objektov, ki obsega glede na vrsto objekta: projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt 
za izvedbo in projekt izvedenih del; 

- od plač ila za izdelavo izvlečka iz glavnega gradbenega 
projekta za etažne lastnike, ki je naveden v 5. točki 5. č lena 
navedenega zakona, se posebni republiški davek od plač il za 
storitve ne bi plačeval glede na to, da predstavlja izvleček 
kopijo dela projekta izvedenih del; 

- izdelava druge tehnične dokumentacije (drugo projekti- 
ranje iz podskupine 110403 enotne klasifikacije dejavnosti). 

Predlagamo tudi, da se zaradi jasnosti vnese določba, da se 
posebni republiški davek od plač il za storitve ne plačuje od 
projektantskih sredstev, izvršenih za izvajalce del v tujini ali za 
tuje naročnike, čeprav je že v 8. točki 40. č lena zakona o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 33/72... 15/83) določeno, da se posebni davek od 
plač il za storitve ne plačuje od plač il za zunanjetrgovinske 
posle in storitve. 

2. V zvezi s plačevanjem posebnega republiškega davka od 
plač il za odvetniške storitve pa predlagamo, da se vnese 
določba, da je prejemnik plač ila za odvetniške storitve dolžan 
napovedati in vplačati davek od prejete nagrade za odvetni- 
ško storitev po določbah pravilnika in tarife o nagrajevanju 
odvetnikov, in sicer do 10. v mesecu za opravljene storitve v 
prejšnjem mesecu. 

Zaradi jasnosti predlagamo, da se vnese tudi določba, da 
plačujejo davek po tej tarifni številki tudi odvetniki, ki na 
podlagi pogodbe o stalnem zastopanju prejemajo pavšal. 

K tarifni številki 10: 
Od plač il za prirejanje sejmov in razstav, od katerih se 

plačuje davek po tej tarifni številki, so izvzeta plač ila za 
prirejanje mednarodnih sejmov in razstav, ki se izvajajo za 
pospeševanje izvoza blaga in storitev. 

Ker pa v zakonu ni opredeljeno, kaj se šteje za mednarodne 
sejme in razstave, prihaja pri izvajanju navedene določbe do 
nejasnosti. Predlagamo dopolnitev t/ tem smislu, da bi opro- 
stitev veljala za sejme, na katerih bi razstavljalo najmanj 20% 
inozemskih direktnih razstavljalcev, ki bi morali zasedati naj- 
manj 20% razstavnih površin. Variantno predlagamo, da bi 
oprostitev veljala za sejme, na katerih bi razstavljalo najmanj 
15% inozemskih razstavljalcev od najmanj 50 razstavljalcev, 
ki morajo zasedati 10% razstavnih površin. 

Glede na dosedanjo udeležbo tujih neposrednih razstavljal- 
cev, bi po osnovni rešitvi oprostitev zajela naslednje: 

1. Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
- mednarodni lesni sejem (bienale) 
- JY Kantri - stroji in oprema za konfekcijsko, trikotažno in 

usnjarsko predelovalno industrijo (bienale) 
- mednarodni sejem opreme (bienale) 
- Alpe-adria 
- mednarodni vinogradniški in vinarski sejem 
- mednarodna razstava »sodobna elektronika« 
2. Gospodarsko razstavišče Ljubljana - PE Pomurski sejem 

Gornja Radgona 
- mednarodni kmetijski živilski sejem 
Po variantni rešitvi pa poleg navedenih še naslednji: 
1. Gospodarsko razstavišče Ljubljana 
- mednarodna razstava uč il in šolske opreme 
- sky-expo 
2. Celjski sejem 
- mednarodni sejem obrti in opreme za obrt 
3. Gorenjski sejem Kranj 
- mednarodni sejem gozdarstva in kmetijstva 
- mednarodni gorenjski sejem 
4. Gospodarsko razstavišče Ljubljana - PE Pomurski sejem 

Gornja Radgona 
- sejem gradbeništva (bienale) 
Nadalje predlagamo, da se tarifna številka 10 dopolni v tem 

smislu, da prireditelj sejma in razstave plača davek po tej 
tarifni številki tudi od plač il za dajanje v najem'ali podnajem 
premičnih stvari in poslovnih prostorov, kadar gre za nave- 
dene storitve v okviru sejma. S takšno opredelitvijo bi se od 
plač il za prirejanje sejmov in razstav plačeval posebni republi- 
ški davek od plač il za storitve po enotni stopnji. 

priloga poročevalca 33 



K tarifrii številki 13: 
Davek po tej tarifni številki se plačuje od plač il za dajanje v 

najem ali podnajem stvari. 
Glede na to, da v tej tarifni številki ni opredeljeno, od katerih 

stvari se plačuje posebni republiški davek od plač il za storitve 
predlagamo, da se določ i, da se davek po tej tarifni številki 
plačuje od plač il za dajanje v najem ali podnajem premičnih 
stvari in poslovnih prostorov. 

Po veljavni ureditvi se davek po tej tarifni številki ne plačuje 
od plač il za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so name- 
njene domačim in tujim turistom. 

V zvezi z navedeno oprostitvijo so se pojavila številna vpra- 
šanja glede na to, da v veljavnih predpisih ni eksplicitno 
opredeljen domači ali tuji turist. 

Natančnejša opredelitev je zlasti nujna zaradi obračunava- 
nja in plačevanja posebnega republiškega davka od plač il za 
storitve rent-a-car, saj se občan le v določenih primerih 
obravnava kot turist. 

Predlagamo, da se določ i, da se plačuje posebni republiški 
*> davek od plač il za storitve rent-a-car v primerih, ko se storitve 

opravljajo: 
1. uporabnikom družbenih sredstev, razen turističnim in 

gostinskim organizacijam združenega dela, če storitve rent-a- 
car naročajo za domače in tuje turiste; 

2. zasebnim pravnim osebam; 
3. obrtnikom, samostojnim prodajalcem in drugim obča- 

nom, ki samostojno opravljajo gospodarsko aH drugo dejav- 
nost, kadar storitve rent-a-car ne naročajo kot turisti; 

4. tujim fizičnim osebam, ki so v Jugoslaviji na šolanju, 
specializaciji ali zaradi znanstvenega raziskovanja, zaposlitve 
ali opravljanja kakšne poklicne dejavnosti. 

Menimo, da bi bilo primerno prepisati še nekatere dodatne 
oprostitve posebnega republiškega davka po tej tarifni šte- 
vilki, zato predlagamo: 

DOLOČBE ZAKONA 
O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU 
OD PROMETA PROIZVODOV IN OD 
PLAČIL ZA STORITVE TER O NAČINU, 
PO KATEREM OBČANI IN ZASEBNE 
PRAVNE OSEBE OBRAČUNAVAJO IN 
PLAČUJEJO DAVEK OD PROMETA 
PROIZVODOV IN STORITEV (Uradni list 
SRS, št. 54/72... 45/82), KI SE 
SPREMINJAJO 

1. č len 
Posebni republiški prometni davek se plačuje po določbah 

zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu 
(Uradni list SFRJ, št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 
61/78, 26/79, 5/80, 63/80 in 3/81), po določbah tega zakona 
ter predpisov, izdanih na tej podlagi. 

2. č len 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so vsi zavezanci 

davka iz dejavnosti, ki prodajajo izdelke, od katerih se plačuje 
prometni davek in občani, ki se ukvarjajo z žaganjem lesa za 
zadruge, dolžni voditi evidenco o svojem poslovanju. 

3. č len 
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se glede 

vložitve napovedi, odmere davka, pritožbe, obnove postopka, 
vrač ila davka, odprave ali spremembe odločbe po nadzor- 
stveni pravici, obračunavanja in pobiranja davka, prisilne iz- 
terjave davka, odpisa davka zaradi neizterljivosti, zastaranja, 
evidence in knjiženja davka ter kazni zaradi nepravilnega 
knjiženja uporabljajo določbe zakona o davkih občanov. 

- da se zaradi racionalnejše rabe predpiše oprostitev pla- 
č ila posebnega republiškega davka od plač il za dajanje v 
najem ali podnajem kmetijske opreme in prostorov za oprav- 
ljanje kmetijske dejavnosti; 

- da se glede na naravo dejavnosti predpiše oprostitev 
davka od plač il za dajanje v najem ali podnajem opreme in 
prostorov, namenjenih za opravljanje dejavnosti iz področja 
12 (izobraževanje, znanost, kultura in informacije) in 13 
(zdravstveno in socialno varstvo) enotne klasifikacije dejav- 
nosti (Uradni list SFRJ, št. 34/76... 72/80); 

- plač ila davka po tej tarifni številki je potrebno izvzeti tudi 
plač ila za dajanje v najem ali podnajem stanovanjskih prosto- 
rov, ker bi se sicer občanom, ki stanujejo v družbenih naje- 
mnih stanovanjih povečala stanarina za znesek posebnega 
republiškega davka od plač il za storitve, etažni lastniki pa že 
tako plačujejo davek na dohodek od premoženja, kolikor 
lastniška stanovanja oddajajo v najem; 

-> da se predpiše oprostitev navedenega davka tudi od 
plač il za dajanje v najem javnih skladišč , silosev, hladilnic, 
tržnic in javnih garaž. 

Poleg tega predlagamo, da se predpiše oprostitev davka od 
plač il za dajanje v najem ali podnajem: 

- opreme in prostorov za prireditve, katerih dohodek je 
namenjen za humanitarne namene; 

- premičnih stvari med temeljnimi orgnizacijami združe- 
nega dela, ki so združevale sredstva za ta namen in obstaja 
samoupravni sporazum o združevanju; 

- poslovnih prostorov med temeljnimi organizacijami zdru- 
ženega dela v okviru delovne organizacije; 

- prostorov v odročnih naseljih, v katerih se opravlja pred- 
vsem prodaja proizvodov, ki se štejejo za blago osnovne 
preskrbe občanov. , 

4. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek: 
1. zavezanec - občan ali zasebna pravna oseba, če v predpi- 

sanem roku ne prijavi opravljenega prometa proizvodov ozi- 
roma opravljenih storitev ali ne predloži posebne napovedi o 
proizvedenih količ inah vina in žganja (6., 6.a, 10., 11., 14. in 
15. č len); 

2. zavezanec - občan aH zasebna pravna oseba, če ne vodi 
ali ne vodi v redu poslovnih knjig oziroma evidenc, ki jih je 
dolžan voditi po tem zakonu (8. in 15. č len); 

3. proizvajalna, trgovska ali druga organizacija združenega 
dela ter obrtnik proizvajalec, če pri prodaji proizvodov obča- 
nom, ki samostojno opravljajo gostinsko slašč ičarsko ali po- 
dobno dejavnost in prodajo na drobno ne izda fakture in je ne 
pošlje v predpisanem roku pristojnemu občinskemu organu 
za družbene prihodke (6.b č len); 

4. organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi v 
zasebni lasti, če ne predloži organu za družbene prihodke 
podatkov, ki jih je dolžna predložiti po drugem odstavku 14. 
č lena tega zakona. 

Glede pristojnosti za vodenje postopka in pritožbe se upo- 
rabljajo določbe 239. č lena zakona o davkih občanov. 

Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz 
tega člena izreče takoj na mestu najnižji znesek denarne 
kazni, ki je določen za te prekrške. 

Poleg določb o kaznih iz tega č lena veljajo za zavezance - 
občane in zasebne pravne osebe tudi določbe o kaznih iz 
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu. 

7. č len 
Tarifna št. 6 

Od plač il za reklamo in propagando se plačuje posebni 
republiški davek od plač il za storitve po stopnji 10%. 

Opomba: 
Davčni zavezanec je prejemnik plač ila za reklamo in propa- 

gando. 
Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 

od plač il na propagando za pospeševanje izvoza blaga in 
storitev za tuje turiste. 
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Tarifna št. 7. 
Od vstopnic za zabavne prireditve se plačuje posebni repu- 

bliški davek od plač il za storitve, in sicer: 
- od vstopnic za diskoteke po stopnji 10% 
r- od vstopnic za druge zabavne prireditve po stopnji 5% 
Opomba: 
1. Davčni zavezanec je prireditelj zabavne priredile, ki je 

dolžan plačati davek po tej tarifni številki od vrednosti proda- 
nih vstopnic. 

2. Prireditelj, ki zabavno prireditev prireja občasno, mora 
najpozneje v 5 dneh pred prireditvijo predložiti obč inskemu 
organu za družbene prihodke vstopnice v žigosanje. Davek je 
dolžan plačati v 10 dneh po prireditvi. * 

Prireditelj, ki zabavne prireditve prireja v okviru samostojne 
dejavnosti mora imeti vse vstopnice, ki jih prodaja za posa- 
mezne prireditve, žigosane od občinske uprave za družbene 
prihodke. Davek po tej tarifni številki je dolžan plačati v 10 
dneh po preteku vsakega meseca. 

3. Lastniki prostorov v katerih je prireditev, so solidarno 
odgovorni za plač ilo davka po tej tarifni številki. 

4. Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne 
plačuje od vstopnic za kuiturnoumetniške in telesnovzgojne 
prireditve (športne in telovadne nastope). Če nastane dvom 
ali se določena prireditev šteje za zabavno, odloč i o tem za 
kulturo pristojni republiški upravni organ. 

Tarifna št. 9. 
Od plač il za projektantske in odvetniške storitve se plačuje 

posebi republiški davek od plač il za storitve po stopnji 5%. 

Opomba: 
1. Davčni zavezanec je prejemnik plač ila za opravljeno 

projektantsko in odvetniško storitev. 
2. Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne 

plačuje od odvetniških storitev, če so opravljene po uradni 
dolžnosti. 

Tarifna št. 10 
Od plač il za prirejanje sejmov in razstav se plačuje posebni 

republiški davek od plač il za storitve po stopnji 5% 
Opomba: 
Davčni zavezanec je prejemnik plač ila za prirejanje sejmov 

in razstav. 
Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 

za prirejanje mednarodnih sejmov in razstav, ki se izvajajo za 
pospeševanje izvoza blaga in storitev. 

Tarifna št. 13 
Od plač il za dajanje v najem aH podnajem stvari se plačuje 

posebni republiški davek od plač il za storitve po stopnji 10%. 

Opomba: 
Davčni zavezanec je prejemnik plač ila. 
Posebni republiški davek od plač il za storitve se ne plačuje 

od plač il za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so name- 
njene domačim in tujim turistom. 

"i 

& 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

skladih skupnih rezerv (ESA - 309) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 86. seji dne 3. 8. 
1983 določ il besedilo: ' 

. - PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH REZERV Z 
OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, 261., 262. ter drugega odstavka 260. č lena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

1. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v 

naslednjih določbah Ustave SR Slovenije: 

- v določbi petega odstavka 34. č lena, po kateri se lahko z 
zakonom določ i obveznost združevanja sredstev za dajanje 
gospodarske in druge pomoč i organizacijam združenega 
dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske težave, če je to v 
skupnem interesu organizacij združenega dela oziroma v 
družbenem interesu in za zaposlovanje, prekvalifikacijo in 
uresničevanje pridobljenih pravic delavcev, če njihovo delo 
pri njej ni več potrebno ali če organizacija v njeni sestavi 
preneha delati; z zakonom se predpišejo tudi pogoji za upo- 
rabo teh sredstev; 

- v določbi 1. točke prvega odstavka 321. č lena, po kateri 
Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike 
z zakonom ureja tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena 
za delovne ljudi in občane na področ ju zagotavljanja z ustavo 
določenega družbenoekonomskega položaja in prvič  delov- 
nih ljudi v združenem delu ter izenačevanja splošnih pogojev 
za delo in življenje delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in 
solidarnosti, urejanja medsebojnih razmerij v združenem 
delu, zaposlovanja in varstva pri delu, zagotavljanja družbe- 
nega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in občanov 
ter družbene lastnine. 

podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, č lan Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
finance, 

- Marko LOZEJ, svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije, 

- Igor VANDOT, svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republi- 
škem sekretariatu za finance. 

2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Pri izvajanju zakona o skladih skupnih rezerv (Uradni list 
SRS, št. 11/79 in 23/81) so bile posredovane pobude organov 
skladov skupnih rezerv, Gospodarske zbornice Slovenije in 
posameznih organizacij združenega dela, da je potrebno do- 
loč iti z zakonom največ ji znesek sredstev rezerv, ki ga te- 
meljne organizacije združijo v sklade. Obenem je bila v Skup- 
šč ini SR Slovenije sprejeta pobuda, da je potrebno prouč iti 
primernost zakonske ureditve v delu, ki določa način določa- 
nja višine obveznosti za združevanje sredstev rezerv tistih 
terfieljnih organizacij, ki niso sprejele samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev rezerv v sklad. Pri prouč itvi teh 
pobud je bilo ugotovljeno naslednje: 
Določitev zneska sredstev rezerv, |<i se združujejo v sklade 

Na osnovi ugotovitev o doseženih razmerjih pri združevanju 
sredstev "rezerv je . potrebno spremeniti zakonsko ureditev 
tako, da bo zagotavljala delavcem v vsaki temeljni organizaciji 
neposredno razpolaganje s sredstvi rezerv najmanj v znesku, 
potrebnem za izplač ilo enomesečnega osebnega dohodka 
oziroma najmanj v znesku polovice vseh oblikovanih sredstev 
rezerv. 

S prvim odstavkom 6. člena zakona o skladih skupnih 
rezerv je namreč določeno, da delavci v temeljnih organizaci- 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
UUBUANA 

POVZETEK 
S tem zakonom se spreminja nač in sprejemanja stopnje 

za obračun obveznosti združevanja sredstev rezer\' v 
sklade skupnih rezerv. Zaradi racionalnejšega in uč inkovi- 
tejšega postopka sprejemanja stopnje za podpisnike in 
hepodpisnike samoupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev v sklade skupnih rezerv se s predlagano uredi- 
tvijo določa, da stopnjo za združevanje sredstev za posa- 
mezna leta določa skupščina sklada skupnih rezerv, kar 
pomeni, da za določ itev stopnje za posamezno leto ne bo 
potrebno več spreminjati samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev v sklade skupnih rezerv oziroma 
sprejemati posebnega zakona, s katerim se je določala 
stopnja za nepodpisnike sporazuma. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 

bo tudi temeljnim organizacijam združenega dela ustrez- 
neje kot doslej zagotovljeno, da bodo v sklade skupnih 
rezerv združevale največ polovico vseh svojih sredstev 
rezerv oziroma, da bodo v sklade skupnih rezerv združe- 
vale le sredstva rezerv, ki presegajo povprečen enomese- 
čen osebni dohodek delavcev temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, obračunan za prejšnje leto na nač in, določen 
s samoupravnim splošnim aktom. 

Poleg tega se z zakonsko ureditvijo razširjajo pravice in 
obveznosti glede združevanja sredstev rezerv v sklade 
skupnih rezerv tudi na delavce v temeljnih organizacijah 
družbenih dejavnosti. Takšna dopolnitev zakonske uredi- 
tve je nujna, saj doslej ni prišlo v samoupravnih interesnih 
skupnostih do uporabe zakonske možnosti samouprav- 
nega sporazumevanja o združevanju dela sredstev rezerv 
v okviru posamezne samoupravne interesne skupnosti. 
Uveljavitev načel glede združevanja, uporabe, upravljanja 
in razpolaganja sredstev rezerv temeljnih organizacij v 
gospodarstvu se predlaga tudi za sredstva rezerv temelj- 
nih organizacij družbenih dejavnosti. 
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jah združujejo del sredstev rezerv v znesku, obračunanem od 
dela čistega dohodka, ki je razporejen v sklade temeljne 
organizacije z zaključnim računom za prejšnje leto. Z drugim 
odstavkom 6. č lena pa je določeno, da znesek sredstev rezerv, 
ki jih temeljna organizacija združi v sklad skupnih rezerv po 
zaključnem računu, ne sme biti več ji od 

- dela sredstev rezerv, ki presega znesek povprečnega 
enomesečnega osebnega dohodka delavcev v temeljni orga- 
nizaciji, obračunanega na način, ki je določen s samouprav- 
nim splošnim aktom, in 

- 50% celotnega zneska sredstev rezerv po zaključnem 
računu za prejšnje leto. 

Iz navedenega izhaja, da znesek sredstev rezerv, ki jih 
delavci v temeljnih organizacijah združujejo po zaključnih 
računih v sklade, ne sme biti več ji od 50% celotnega zneska 
sredstev rezerv. Pri izračunu tega deleža seveda niso upošte- 
vane združitve sredstev rezerv v sklade ali druge oblike naložb 
sredstev rezerv, kar lahko povzroč i, da ima temeljna organiza- 
cija v določenem letu združenih v sklade skupnih rezerv tudi 
več kot 50% stanja sredstev po zaključnem računu za prejšnje 
leto. Da bi se prepreč il pojav trajnejšega združevanja večjega 
dela sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv, je bila sprejeta 
določba drugega odstavka 12. č lena zakona, po kateri rok za 
vrač ilo združenih sredstev ne sme biti daljši od šestih let. 

Podatki iz zaključnih računov temeljnih organizacij za leto 
1982 ob upoštevanju obveznosti združevanja sredstev rezerv 
v sklade skupnih rezerv v letu 1983 kažejo, da je stanje vseh 
doslej združenih sredstev rezerv pri 812 temeljnih organizaci- 
jah znašalo več kot 50% stanja njihovih sredstev rezerv. 
Znesek združenih sredstev rezerv, ki v teh temeljnih organiza- 
cijah presega polovico zneska njihovih sredstev rezerv, znaša 
po izvršenem združevanju sredstev rezerv v letošnjem letu 
834 mio din. 

Po uveljavitvi predlagane spremembe določb 6. č lena za- 
kona te temeljfie organizacije ne bodo združevale sredstev 
rezerv vse dotlej, dokler ne bodo oblikovale sredstev rezerv v 
višini, ki bo ustrezala dvakratnemu znesku že združenih sred- 
stev rezerv v sklade skupnih rezerv. Ali z drugimi besedami, 
obveznost za združevanje dela sredstev rezerv v sklade skup- 
nih rezerv bo za navedene temeljne organizacije nastopila 
šele tedaj, ko bodo z razporeditvami čistega dohodka za 
rezervne sklade dosegle takšen obseg sredstev rezerv, ki bo 
ustrezal dvakratnemu znesku vseh združenih sredstev rezerv 
posamezne temeljne organizacije v občinski in republiški 
sklad skupnih rezerv. 

Te ugotovitve pa veljajo le za tiste temeljne organizacije, 
kjer je znesek povprečnega enomesečnega osebnega do- 
hodka manjši od polovice stanja sredstev rezerv. Za vse tiste 
temeljne organizacije, kjer znesek povprečnega enomeseč- 
nega osebnega dohodka presega polovico zneska stanja nji- 
hovih sredstev rezerv in katerim po združevanju sredstev 
rezerv v letu 1983 ni preostalo toliko sredstev rezerv, ki bi 
zadoščala za izplač ilo enomesečnega osebnega dohodka, bo 
spremenjena zakonska ureditev pomenila, da sredstev rezerv 
ne bo potrebno združevati vse dotlej, dokler preostala razpo- 
ložljiva sredstva rezerv, povečana za na- novo oblikovana 
sredstva rezerv, ne bodo zadoščala za izplačilo akontacij 
enomesečnega povprečnega osebnega dohodka. Za vse te 
temeljne organizacije bo torej obveznost za združevanje sred- 
stev rezerv v sklade skupnih rezerv nastopila šele tedaj, ko 
bodo na osnovi razporeditve č istega dohodka v rezervni sklad 
razpolagale s takšnim zneskom sredstev rezerv, ki bo omogo- 
čal izplač ilo enomesečnega osebnega dohodka. 

Na osnovi navedenega je bila izdelana ocena, da bi prišlo 
ob veljavnih stopnjah za združevanje sredstev v sklade do 
manjšega združevanja sredstev rezerv po zaključnem računu 
za leto 1983, in sicer za 400 mio din v republiški sklad in za 
približno enak znesek v občinske sklade. Ker pa bo potrebno 
zaradi usposobitve temeljnih organizacij za saniranje njihovih 
lastnih izgub in izgub v drugih temeljnih organizacijah ter 
zaradi oblikovanja večjega obsega likvidnih sredstev že v 
letošnjem letu uvesti dodatno obveznost temeljnih organiza- 
cij za razporeditev dela čistega dohodka za rezervni sklad, 
bodo zaradi dodatno oblikovanih sredstev rezerv bistveno 
spremenjena tudi razmerja, ki jih določa novi 6. člen zakona. 
Med ukrepi za izvajanje programa gospodarske stabilizacije 
je predvideno, da se bo z zveznim zakonom določila višja 
obveznost za oblikovanje sredstev rezerv temeljnih organiza- 

cij (povečanje od 2,5% doseženega dohodka na 4%). Zato 
hkrati s tem zakonom ni predlagana posebna zakonska uredi- 
tev za določitev dodatne obveznosti za oblikovanje sredstev 
rezerv temeljnih organizacij s sedežem na območju SR Slove- 
nije. V kolikor navedeni zakonski ukrep ne bo sprejet na 
zvezni ravni, bo potrebno sprejeti posebno zakonsko ureditev 
v SR Sloveniji na osnovi pooblastila v 7. členu zakona o 
sredstvih rezerv, vendar šele na osnovi prouč itve rezultatov 
poslovanja za devetmesečno obdobje letošnjega leta in ugo- 
tovitev o potrebnem obsegu združevanja sredstev rezerv po 
zaključnem računu za leto 1983. Ne glede na naknadno za- 
konsko urejanje tega vprašanja pa je potrebno ugotoviti, da 
sprememba določb 6. člena zakona o skladih skupnih rezerv 
praviloma ne bo povzroč ila v globalu nižjega obsega združe- 
vanja sredstev v republiki in občinske sklade v naslednjih 
letih, ampak bo vplivala le na strukturo sredstev rezerv posa- 
meznih temeljnih organizacij tako, da jim bo po vsakokratnem 
združevanju sredstev rezerv zagotavljala razpolaganje naj- 
manj s takšnim zneskom sredstev rezerv, ki ustreza znesku 
enomesečnega osebnega dohodka oziroma znesku polovice 
stanja rezervnega sklada. » 

Ne glede na navedene ugotovitve pa bodo lahko tudi skup- 
šč ine skladov skupnih rezerv na podlagi ocene rezultatov 
poslovanja za devetmesečno obdobje tekočega leta ob dolo- 
čanju finančnih načrtov za prihodnje leto ustrezno prilagodile 
stopnje za obračun obveznosti združevanja sredstev rezerv v 
sklade skupnih rezerv. 
Nač in določanja stopnje za združevanje sredstev rezerv v 
sklade 

Zakon o skladih skupnih rezerv določa, da se stopnje za 
obračun obveznosti združevanja sredstev rezerv določijo s 
samoupravnimi sporazumi o združevanju sredstev rezerv v 
sklade skupnih rezerv. Če samoupravni sporazum o združeva- 
nju sredstev rezerv v sklad ni sklenjen do konca leta, za katero 
se združujejo sredstva rezerv, se stopnja za obračun obvezno- 
sti določ i z zakonom oziroma z odlokom občinske skupščine. 
Z zakonom oziroma odlokom občinske skupščine se določ i 
stopnja za obračun obveznosti za tiste temeljne organizacije, 
v katerih delavci niso sprejeli samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev rezerv v sklad. 

Združevanje v občinske sklade skupnih rezerv je za prvo 
leto po uveljavitvi zakona, to je po zaključnih računih za leto 
1978, potekalo v skladu s prehodnimi določbami 29. člena 
zakona o skladih skupnih rezerv, s katerimi je bila določena 
enotna stopnja v višini 2%. V naslednjih letih je združevanje v 
občinske sklade skupnih rezerv potekalo na osnovi samou- 
pravnih sporazumov oziroma odlokov občinskih skupščin, ki 
so predpisovali obveznost združevanja dela sredstev rezerv v 
primerih, ko samoupravni sporazumi niso bili sprejeti. 

Temeljne organizacije so združevale sredstva rezerv v ob- 
činske sklade po naslednjih povprečnih stopnjah: 
za leto povprečna stopnja ponderirana stopnja 
1978 2% 2% 
1979 2,085% 2,069% 
,1980 2,088 2,071% 
1981 1,850% 2,116% 
1982 2,138% 2,284% 

Združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospo- 
darstva Slovenije je bilo v posameznih letih urejeno na na- 
slednje nač ine: 
- združevanje v letu 1979 

Združevanje v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 
po zaključnih računih za leto 1978 je potekalo v skladu s 
prehodnimi določbami 29. člena zakona o skladih skupnih 
rezerv. Stopnja za obračun obveznosti za združevanje sred- 
stev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije je 
znašala 3%. 
- združevanje v letu 1980 

Samoupravni sporazum o združevanju sredstev rezerv v 
Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, ki je bil uveljav- 
ljen 14. 4. 1980, je določ il stopnjo za združevanje v višini 3%. 
Za eno tretjino temeljnih organizacij - udeležencev v samou- 
pravnem sporazumevanju, ki sporazuma niso sprejele, je bila 
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obveznost združevanja predpisana z zakonom o določ itvi 
stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški sklad 
skupnih rezerv za leto 1979 za zavezance, ki niso sprejeli 
samoupravnega sporazuma (Uradni list SRS, št. 9/80). Tudi za 
te organizacije združenega dela je bila določena stopnja za 
obračun obveznosti v višini 3%, sredstva pa je bilo potrebno 
vplačati do 15. 5. 1980. 
- združevanje v letu 1981 

Tudi v letu 1981 je Skupščina SR Slovenije z zakonom o 
določ itvi stopnje za združevanje sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv za leto 1980 za zavezance, ki niso spre- 
jeli samoupravnega sporazuma (Uradni list SRS, št. 11/81) 
določ ila stopnjo za izračun obveznosti v višini 3%. Ob spre- 
jetju tega zakona je bilo ugotovljeno, da 1001 organizacija 
združenega dela od 3316 zavezancev dotlej ni sprejelo sa- 
moupravnega sporazuma. Zakon je pričel veljati dne 15. 4. 
1981, zavezanci po zakonu pa so bili dolžni vplačati sredstva 
rezerv v sklad najkasneje do 30. 4. 1981. 
- združevanje v letu 1982 

Stopnja za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih 
rezerv gospodarstva Slovenije za leto 1981 v višini 6% je bila 
določena z zakonom o določ itvi stopnje za združevanje sred- 
stev rezerv v republiški sklad skupnih rezerv za leto 1981 
(Uradni list SRS, št. 39/81) za vse zavezance. 
- združevanje v letu 1983 

V začetku februarja 1983 je bil v obravnavo in sprejem 
posredovan predlog za spremembo samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije, s katerim naj bi se stopnja za združe- 
vanje v letih 1983, 1984 in 1985 povečala s 3% na 5%. Za eno 
tretjino temeljnih organizacij - udeleženk v samoupravnem 
sporazumevanju, ki samoupravnega sporazuma oziroma nje- 
govih sprememb-niso sprejele, je bil sprejet zakon o določ itvi 
stopnje za združevanje sredstev rezerv v Sklad skupnih rezerv 
gospodarstva Slovenije v letu 1983 za zavezance, ki niso 
sprejeli samoupravnega sporazuma (Uradni list SRS, št. 
17/83). Zakon je pričel veljati 20. 5.1983, sredstva rezerv pa je 
bilo potrebno vplačati do 3. 6. 1983. 

Ob obravnavi predloga tega zakona je Skupščina SR Slove- 
nije določ ila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije nalogo, 
da prouč i primernost sedanje ureditve načina določanja stop- 
nje za obračun obveznosti za združevanje sredstev rezerv in 
po potrebi predlaga ustrezne spremembe zakona o skladih 
skupnih rezerv. 

Temeljna pomanjkljivost veljavne ureditve izhaja iz ugotovi- 
tve, da praktično v nobenem letu ni mogoče doseč i popolne 
udeležbe v samoupravnem sporazumevanju. Zato je potrebno 
za tiste zavezance, ki samoupravnega sporazuma niso sprejeli 
ali pa ga iz kakršnihkoli razlogov niso obravnavali, določ iti z 
zakonom stopnjo za obračun obveznosti. To postaja še pose- 
bej očitno v letih, ko so predlagane spremembe ali dopolnitve 
samoupravnega sporazuma v kratkih rokih zaradi prilagajanja 
veljavne usmeritve združevanja sredstev nalogam tekoče eko- 
nomske politike. Ker je pred sprejetjem posebnega zakona 
potrebno doseč i dvotretjinsko večino podpisnikov samou- 
pravnega sporazuma, je interventni zakon predložen v obrav- 
navo dokaj pozno, kar vpliva na kasnejše vplač ilo združenih 
sredstev in ustvarjanje ugodnejšega položaja zavezancev, ki 
znesek sredstev rezerv, namenjen za združevanjem, lahko dlje 
časa uporabljajo za ohranjanje svoje likvidnosti (npr. v letu 
1980, 1981 in letu 1983). 

Iz poroč il o delovanju organov skladov skupnih rezerv ka- 
kor tudi iz analize izvajanja drugih določb zakona izhaja 
ocena, da je bilo uresničevanje temeljnih načel zakonske 
ureditve zadovoljivo in da so organi skladov celovito in odgo- 
vorno razreševali vprašanja usmerjanja združenih sredstev 
rezerv za posamezne zakonske namene. Pri nadaljnjem izva- 
janju zakona zato ne obstajajo nobene ovire, da bi skladi 
prevzeli tudi nalogo vsakoletnega določanja obsega sredstev, 
nujnih za sprejemanje sanacijskih ukrepov iz njihove pristoj- 
nosti tako, da bi v okviru zakonskih pooblastil določali tudi 
stopnjo za združevanje sredstev rezerv. Ker je že doslej uve- 
dena zakonska obveznost, da organi skladov sprejmejo fi- 
nančni načrt in določajo ukrepe za njegovo izvedbo, bi organi 
skladov lahko celoviteje in z večjo odgovornostjo kot doslej 

skrbeli za izvajanje temeljnih nalog skladov v sanacijskih 
postopkih tako, da bi določali tudi stopnje za obračun obvez- 
nosti za združevanje sredstev rezerv in tako konkretizirali že 
uvedeno zakonsko obveznost temeljnih organizacij združe- 
nega dela, da del sredstev rezerv združujejo v sklade na ravni 
družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi teh razlogov je predla- 
gano, da skupščina sklada do konca koledarskega leta določ i 
stopnjo za obračun obveznosti za združevanje sredstev rezerv 
v sklad po zaključnem računu za to leto. Takšna rešitev bo 
poleg enostavnejšega postopka in stroškov v zvezi z distribu- 
cijo in sprejemanjem samoupravnih sporazumov bistveno 
zmanjšala administrativne postopke obravnave in sprejema- 
nja sporazumov v temeljnih organizacijah združenega dela, 
za katere je bilo ugotovljeno, da so bili eden od temeljnih 
razlogov za dokaj skromne rezultate izvršenega samouprav- 
nega sporazumevanja. 

Za primerjavo navajamo načine določanja stopenj za zdru- 
ževanje sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv, kot je uve- 
ljavljena v predpisih drugih socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. V SR Črni gori, SR Hrvatski in 
SAP Kosovo so stopnje določene z zakonom, ki ureja združe- 
vanje sredstev rezerv v republiške sklade, za občinske sklade 
pa se stopnje določajo z akti občinskih skupščin. Podobna 
ureditev kakor v SR Sloveniji je uveljavljena tudi v SR Srbiji in 
SAP Vojvodini. Skupščine skladov skupnih rezerv pa določajo 
stopnje za obračun obveznosti za združevanje sredstev rezerv 
v sklade v SR Bosni in Hercegovini in SR Makedonjji. 
Združevanje sredstev rezerv temeljnih organizacij 
družbenih dejavnosti 

Z dopolnitvami zakona je predlagana tudi ureditev združe- 
vanja dela sredstev rezerv temeljnih organizacij družbenih 
dejavnosti. Možnosti za združevanje sredstev rezerv v družbe- 
nih dejavnostih so zakonski predpisi doslej urejali takole: 

S tretjim odstavkom 5. člena zakona o sredstvih rezerv je 
dana možnost za oblikovanje sklada skupnih rezerv samou- 
pravne interesne skupnosti, v katerega lahko združujejo sred- 
stva rezerv delavci temeljnih organizacij družbenih dejavno- 
sti, ki svobodno menjujejo delo v okviru te samoupravne 
interesne skupnosti. 

Podlaga za združevanje sredstev v sklad skupnih rezerv 
samoupravne interesne skupnosti je samoupravni sporazum 
o temeljih plana ali drug samoupravni sporazum, katerega 
sklenejo delavci temeljnih organizacij družbenih dejavnosti, 
ki združujejo sredstva rezerv (prvi odstavek 12. č lena zakona). 

Sredstva rezerv se združujejo v sklad skupnih rezerv s 
pogojem (drugi odstavek 12. člena), da z njimi upravljajo po 
delegatih delavci temeljnih organizacij, ki so združili ta sred- 
stva rezerv, in da jih uporabljajo za enake namene kot sred- 
stva rezerv temeljne organizacije, če ni s samoupravnim spo- 
razumom določeno, da se sredstva skladov skupnih rezerv ne 
smejo uporabljati za posamezne namene. 

Drugi, tretji in četrti odstavek 26. člena zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela določajo naslednje: 

»Temeljne organizacije družbenih dejavnosti lahko s sa- 
moupravnim sporazumom združujejo sredstva rezerv v sklad 
skupnih rezerv. 

V primerih, ko se s sredstvi rezerv zagotavlja socialna var- 
nost delavcev v družbenih dejavnostih, se uporaba sredstev 
uredi s samoupravnim sporazumom oziroma družbenim do- 
govorom v skladu z zakonom. 

Sredstva rezerv se praviloma uporabljajo z obveznostjo 
vračanja, če s samoupravnim splošnim aktom oziroma zako- 
nom ni določeno drugače.« 

V primerjavi s tretjim odstavkom 5. č lena zakona o sredstvih 
rezerv, kjer je predvidena možnost, da delavci temeljne orga- 
nizacije družbene dejavnosti združujejo sredstva rezerv le v 
samoupravni interesni skupnosti, v okviru katere svobodno 
menjujejo delo, pa zakon o skupnih osnovah svobodne me- 
njave dela dopušča možnost, da temeljne organizacije druž- 
benih dejavnosti s samoupravnim sporazumom združujejo 
sredstva rezerv v sklad skupnih rezerv. 

Doslej ni prišlo do samoupravnega sporazumevanja o zdru- 
ževanju dela sredstev rezerv v sklade v okviru posameznih 
samoupravnih interesnih skupnosti, niti do združevanja sred- 
stev rezerv med temeljnimi organizacijami z različnih področ ij 
družbenih dejavnosti. Naraščajoč i obseg izgub v družbenih 
dejavnostih ter zakonsko omejevanje rasti izvirnih prihodkov 
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za skupno porabo v zadnjem času pa terjata, da se z zakonom 
uredi obveznost združevanja sredstev rezerv temeljnih orga- 
nizacij združenega dela s področja družbenih dejavnosti tako, 
da bodo zagotovljeni materialni pogoji za sanacijo izgub in za 
uveljavljanje socialne varnosti delavcev s področja družbenih 
dejavnosti na enakih osnovah, kot je to že urejeno za delavce 
s področja gospodarstva. Predlagana dopolnitev zakonske 
ureditve ima naslednje temeljne značilnosti: 

1. Delavci v temeljnih organizacijah s področja družbenih 
dejavnosti združujejo del sredstev rezerv po enakih načelih, 
osnovah in merilih, kakor delavci v temeljnih organizacijah s 
področja gospodarstva. 

2. Temeljne organizacije - izvajalci s področja družbenih 
dejavnosti, ki uresničujejo svobodno menjavo dela v oziroma 
po samoupravnih interesnih skupnostih, organiziranih za ob- 
močje občine, združujejo sredstva rezerv v občinski sklad 
skupnih rezerv. 

Temeljne organizacije s področja družbenih dejavnosti, 
vključene v samoupravne interesne skupnosti, ki so organizi- 
rane za območje več občin ali za območje republike, pa 
združujejo sredstva rezerv v republiški sklad skupnih rezerv. 
Takšen način združevanja sredstev rezerv je predlagan zato, 
da bi se vprašanja sanacije nekritih izgub v družbenih dejav- 
nostih razreševala po enakih načelih in v organizacijskih 
strukturah, ki so sicer uveljavljene za uresničevanje svobodne 
menjave dela. Pri tem je z zakonom predlagana uvedba do- 
datnega pogoja, da pride lahko do uporabe združenih sred- 
stev rezerv na področ ju družbenih dejavnosti šele tedaj, kadar 
so predhodno v okviru samoupravne interesne skupnosti med 
uporabniki in izvajalci sprejeti ukrepi in izčrpane možnosti za 
nadomeščanje zneskov nekritih izgub, ugotovljenih v zaklju- 
čnih računih. 

3. Združena sredstva rezerv temeljnih organizacij s po- 
droč ja družbenih dejavnosti se uporabljajo le za sanacijo 
nekritih izgub temeljnih organizacij, ki so jih združile, in za 
kreditiranje izplač ila akontacij osebnih dohodkov. 

4. Ker v štiriletnem obdobju po uveljavitvi zakona o skladih 
skupnih rezerv temeljne organizacije s področja družbenih 
dejavnosti niso združevale sredstev rezerv, je zato z zakonom 
predlagano, da se po zaključnem računu za leto 1983 združi 
polovica celotnega stanja razpoložljivih sredstev rezerv. 

5. Za upravljanje in razpolaganje z združenimi sredstvi 
družbenih dejavnosti se uveljavljajo enaka načela, pravice, 
obveznosti in odgovornosti, kakor so z zakonom urejena za 
združena sredstva rezerv temeljnih organizacij s področja 
gospodarstva. Zaradi tega ni potrebno spreminjati ali dopol- 
njevati zakonskih določb o upravljanju in razpolaganju z 
združenimi sredstvi rezerv. Po uveljavitvi zakona pa bo po- 
trebno spremeniti in dopolniti statute skladov tako, da bodo v 
delegacije za delegiranje delegatov v skupščine skladov vklju- 
čeni tudi delegati temeljnih organizacij s področja družbenih 
dejavnosti. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o skladih 

skupnih rezerv se ne spreminjajo cilji in načela zakona o 
skladih skupnih rezerv. Spreminjajo se le kriteriji omejevanja 
največ jega možnega zneska za združevanje in način določa- 
nja stopenj za obračun obveznosti za združevanje. Tako se 
ohranja temeljno načelo glede razpolaganja z združenimi 
sredstvi rezerv iz zveznega zakona, da s temi sredstvi uprav- 
ljajo delavci v temeljnih organizacijah, ki sredstva združujejo, 
po svojih delegatih v organih skladov. Tej temeljni funkciji 
delegatskega upravljanja z združenimi sredstvi rezerv se s 
predlagano spremembo zakona dodaja tudi pooblastilo dele- 
gatom v skupščini sklada o določanju stopnje za obračun 
obveznosti za združevanje sredstev rezerv. 

Temeljna načela zakonske ureditve pa se razširjajo tudi na 
delavce v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti tako, 
da se obveznosti in pravice glede združevanja sredstev rezerv 
nanašajo tudi na področje družbenih dejavnosti. 

4. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 
Na podlagi predložene ocene stanja na področju združeva- 

nja sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv so predlagane 
naslednje spremembe: 

priloga poročevalca 

- Največ ji možni znesek za združevanje naj se omeji tako, 
da bi preostala sredstva rezerv v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela po vsakoletnem združevanju sredstev rezerv v 
sklade znašala najmanj toliko, kot znaša znesek povprečnega 
enomesečnega osebnega dohodka delavcev v temeljni orga- 
nizaciji, obračunanega za prejšnje leto na način, ki je določen 
s samoupravnim splošnim aktom, oziroma 50% celotnega 
zneska sredstev rezerv po zaključnem računu za prejšnje leto 
(sprememba določb 6. člena zakona). 

S spremembo zakona je predlagano, da 
- stopnje za obračun obveznosti za združevanje sredstev 

rezerv naj določajo skupščine skladov skupnih rezerv. 

Zaradi uveljavitve te rešitve je predlagano, da se naj 
- v drugem odstavku 4. člena zakona črta določba, ki 

določa, da se s samoupravnim sporazumom o združevanju 
sredstev rezerv v sklad določ ijo stopnje za obračun obvezno- 
sti združevanja sredstev rezerv v sklad; 

- besedilo 5. člena zakona nadomesti z besedilom, ki do- 
loča, da stopnje za obračun obveznosti združevanja sredstev 
rezerv v sklad določ i skupščina sklada najkasneje do konca 
leta, za katero se vrši združevanje; 

- v prvem odstavku 6. člena zakona besedilo: 
»po stopnjah, določenih v samoupravnih sporazumih o 

združevanju sredstev rezerv v sklade« nadomesti z besedi- 
lom: »po veljavnih stopnjah«; 

- v 9. členu zakona črta določba o načinu vplačevanja 
dodatne obveznosti, določene s spremembo ali dopolnitvijo 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev rezerv v 
sklad. 

Ker je s samoupravnim sporazumom o združevanju sred- 
stev rezerv v Sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije 
določena 5%-na stopnja za obračun obveznosti za leti 1983 in 
1984, je potrebno s prehodno določbo dati pooblastilo skup- 
šč ini Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije, da za 
nepodpisnike samoupravnega sporazuma določ i stopnjo za 
obračun te obveznosti. Enaka rešitev se predlaga tudi za 
občinske sklade. Zato se predlaga dopolnitev zakona z novim 
29. a členom. 

- Obveznost združevanja dela sredstev rezerv se uvaja tudi 
za delavce temeljnih organizacij družbenih dejavnosti. Tako 
združena sredstva rezerv se v skladih skupnih rezerv evidenti- 
rajo posebej in se uporabljajo le za izplač ilo z zakonom 
zajamčenih osebnih dohodkov in za kreditiranje izplač il akon- 
tacij osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah družbenih 
dejavnosti. Morebitna neporabljena združena sredstva rezerv 
družbenih dejavnosti pa se lahko uporabljajo za kratkoročna 
kreditiranja izplač ila akontacij osebnih dohodkov delavcev v 
gospodarstvu. 

Ker po uveljavitvi zakona o sredstvih rezerv na področ ju 
družbenih dejavnosti ni prišlo do združevanja sredstev rezerv, 
je z zakonom tudi predlagano, da temeljne organizacije zdru- 
žijo po zaključnem računu za leto 1983 polovico zneska stanja 
sredstev rezerv. 

5. FINANČNE POSLEDICE IZVAJANJA 
ZAKONA 

S predlagano zakonsko ureditvijo bo temeljnim organizaci- 
jam združenega dela zagotovljeno, da ne bodo v sklade skup- 
nih rezerv združevale več kot 50% vseh njihovih sredstev 
rezerv oziroma, da bodo v sklade skupnih rezerv združevale le 
toliko sredstev rezerv, da jim bodo preostala sredstva rezerv 
zadoščala za izplač ilo povprečnega enomesečnega osebnega 
dohodka. 

Z izvajanjem predlaganega zakona bo v marcu in aprilu 
1984 združeno okrog 1 mlrd din sredstev rezerv temeljnih 
organizacij s področja družbenih dejavnosti. 
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PREDLOG DOLOČB 
ZAKONA O SKLADIH SKUPNIH 
REZERV, KI SE SPREMENIJO 
OZIROMA DOPOLNIJO 

1. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s po- 

droč ja gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: temeljne organi- 
zacije) združujejo sredstva rezerv v sklade skupnih rezerv v 
obč ini in v republiški sklad skupnih rezerv po določbah tega 
zakona in odlokov, izdanih na podlagi zakona. 

4. č len 
Temelji združevanja sredstev v sklade in delovanje skladov 

se uredijo s samoupravnimi sporazumi o združevanju sred- 
stev rezerv v sklade, ki jih sprejmejo delavci v temeljnih 
organizacijah za srednjeročno obdobje. 

- S samoupravnim sporazumom iz prejšnjega odstavka se 
določ ijo zlasti: 

- temeljna načela združevanja sredstev rezerv v sklad; 
- način ugotavljanja potreb za združevanje sredstev rezerv; 
- stopnje za obračun obveznosti združevanja sredstev re- 

zerv v sklad; 
- način in pogoji za uporabo združenih sredstev rezerv; 
- način in roki za pripravo in sprejemanje finančnega na- 

črta sklada; 
- pogoji, način in roki ža vrač ilo združenih sredstev rezerv; 
- pogoji za umik združenih sredstev rezerv; 
- nač in izdajanja certifikatov o združenih denarnih sred- 

stvih rezerv. 
Samoupravni sporazum o združevanju sredstev rezerv v 

sklad začne veljati, ko ga sprejmejo delavci v vsaj dveh tretji- 
nah temeljnih organizacij. 

Spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev rezerv v sklad se lahko uveljavijo za 
tekoče leto, v katerem so bile sprejete, po enakem postopku, 
kot je bil sprejet samoupravni sporazum. 

5. č len 
Če samoupravni sporazum o združevanju sredstev rezerv v 

sklad ni sklenjen do konca leta, za katero se združujejo 
sredstva rezerv, se stopnja za obračun obveznosti združeva- 
nja sredstev rezerv temeljnih organizacij v sklad določ i z 
zakonom oziroma z odlokom občinske skupšč ine. 

Z zakonom oziroma z odlokom občinske skupščine se do- 
loč i stopnja za obračun obveznosti združevanja sredstev re- 
zerv za tiste temeljne organizacije, v katerih delavci niso 
sprejeli samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev 
rezerv v sklad. 

6. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah združujejo v sklade del 

sredstev rezerv v znesku, obračunanem od dela čistega do- 

hodka, ki je razporejen, v sklade temeljne organizacije z 
zaključnim računom za prejšnje leto, po stopnjah, določenih v 
samoupravnih sporazumih o združevanju sredstev rezerv v 
sklade, in zmanjšanem za del sredstev rezerv, ki so jih name- 
nili v tekočem letu za pokrivanje izgub drugih temeljnih orga- 
nizacij. 

Znesek sredstev iz prejšnjega odstavka ne sme biti več ji od 
dela sredstev rezerv, ki presega znesek povprečnega enome- 
sečnega osebnega dohodka delavcev v temeljni organizaciji, 
obračunanega za prejšnje leto na način, ki je določen s 
samoupravnim splošnim aktom, in ne več ji od 50% celotnega 
zneska sredstev rezerv po zaključnem računu za prejšnje leto. 

9. č len 
Ena tretjina sredstev iz prvega odstavka 6. č lena zakona se 

vplača v sklad najpozneje v petnajstih dneh, dve tretjini sred- 
stev pa najpozneje v šestdesetih dneh po izteku roka za 
predložitev zaključnega računa. 

Če je s spremembo ali dopolnitvijo samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev rezerv v sklad določena dodatna 
stopnja za obračun obveznosti vplača v sklad v roku, ki je 
določen s spremembo ali dopolnitvijo samoupravnega spora- 
zuma. 

14. č len 
Združena sredstva rezerv v skladu se vodijo na posebnem 

računu pri Službi družbenega knjigovodstva. 

16. č len 
Združena sredstva rezerv se dajejo v uporabo: 
1. za izplač ila z zakonom zajamčenih osebnih dohodkov v 

temeljnih organizacijah, v katerih je uveden sanacijski posto- 
pek oziroma v katerih je sprejet program ukrepov za odpravo 
vzrokov izgub v periodičnem obračunu, in sicer pod pogoji in 
na način, ki jih določa zakon; 

2. za pokrivanje nekritih izgub temeljnih organizacij, ker je 
uveden sanacijski postopek; 

3. za kritje izdatkov prekvalifikacije delavcev, kadar v skladu 
s sanacijskim programom preneha potreba po delu določe- 
nega števila delavcev oziroma kadar je potrebna njihova pre- 
razporeditev v drugo temeljno organizacijo; 

4. za izplač ilo akontacij osebnih dohodkov pod pogoji in na 
nač ine, ki so določeni s samoupravnim sporazumom o zdru- 
ževanju sredstev rezerv v sklad. 

Del združenih sredstev rezerv, ki je v finančnem načrtu 
sklada predviden za izplač ilo z zakonom zajamčenih osebnih 
dohodkov in za izplač ilo akontacij osebnih dohodkov, ne sme 
biti manjši od zneska porabljenih sredstev za te namene v 
prejšnjem letu. 

18. č len 
Delavci v temeljnih organizacijah so udeleženi pri razpore- 

janju razlike med prihodki od uporabe združevanja sredstev 
rezerv in odhodki sklada sorazmerno z višino združenih sred- 
stev. 
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