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/. UVOD 

V dogovoru o temeljih družbenega plana in druž- 
benem planu SRS za obdobje 1981-1985 je dano 
pomembno mesto razvoju kmetijstva, da bi tako 
zagotovili več jo kmetijsko proizvodnjo oziroma 
proizvodnjo surovin za živilsko industrijo in s tem 
boljšo preskrbo, več ji dohodek vseh delovnih ljudi 
v družbeno organizirani kmetijski proizvodnji, živil- 
stvu in ribištvu ter smotrnejšo rabo kmetijskega 
prostora v SR Sloveniji, tako da bo v letu 1985 
zagotovljeno 85% pokrivanje prehranskih potreb 
iz proizvodnje v SR Sloveniji. Za dosego tega cilja 
pa je potrebna nadaljnja intenzifikacija in pre- 
strukturiranje proizvodnje hrane ter hitrejši razvoj 
družbeno ekonomskih odnosov v kmetijstvu in na 
vasi. 

Uresničevanje teh ciljev in nalog temelji na raz- 
položljivih proizvodnih faktorjih v kmetijstvu v Slo- 
veniji. Slovenija razpolaga le z 254.000 ha njiv In 
vrtov, 333.000 ha travnikov, 21.000 ha vinogradov, 
36.000 ha sadovnjakov in 227.000 ha pašnikov. Od 
tega je 86% zemljišč  v zasebni in 14% v družbeni 
lastnini. Delež aktivnega kmečkega prebivalstva 
se v vsem prebivalstvu naglo zmanjšuje in oce- 
njuje na 13%. 

V skladu z usmeritvami in nalogami iz planskih 
dokumentov potekajo intenzivni napori, da bi raz- 
položljive proizvodne zmogljivosti v kmetijstvu č im 
bolj racionalno izkoriščali. Po letu 1970 je bilo na 
osnovi sprejetih družbenopolitičnih usmeritev 
sprejetih vrsta sistemskih normativnih rešitev (za- 
konov). V letu 1973 so bili sprejeti trije pomembni 
zakoni s področ ja kmetijstva - zakon o kmetijskih 
zemljišč ih, zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč  
in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) in 
zakon o združevanju kmetov. Že prej, v letu 1972 
pa je bil sprejet zakon o starostnem zavarovanju 
kmetov, v letu 1979 pa tudi zakon o preživninskem 
varstvu kmetov. Ti zakoni urejajo tri ključna po- 
dročja razvoja kmetijstva: kmetijsko zemljiško po- 
litiko, združevanje kmetov in socialno varnost 
kmetov; zato so ti zakoni ob drugih ukrepih, ki so 
bili sprejeti za uresničevanje planskih nalog v 
kmetijstvu prav gotovo temelj celovitega razvoja 
kmetijstva in uveljavljanje samoupravnega druž- 
benoekonomskega položaja delavcev v kmetijstvu 
in občanov, ki delajo na zemljišč ih v lastnini (kme- 
tov). 

Hiter razvoj socialističnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v družbi kot celoti in tudi v 
kmetijstvu, ki ga beležimo v zadnjih nekaj letih, 
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terja tekoče spremljanje In preverjanje Izvajanja 
normativnih rešitev In njihovo ustreznost. 

(V obdobju po letu 1973 je bil zakona kmetijskih 
zemljišč ih trikrat dopolnjevan, zakon o združeva- 
nju kmetov pa enkrat.) V razpravi ob zadnji spre- 
membi zakon o kmetijskih zemljišč ih v letu 1981 In 
ob iskanju rešitev v zvezi z odprtimi vprašanji pri 
starostnem zavarovanju kmetov so delegati Skup- 
šč ine SR Slovenije opozorili na nujnost, da se 
uresničevanje kmetijske zakonodaje (5 najpo- 
membnejših zakonov) temeljito analizira glede na 
to, da gre za izvajanje enotne agrarne politike. Na 
podlagi te ocene je Skupščina SR Slovenije uvr- 
stila pričujoče poroč ilo v svoj program dela za leto 
1981. 

Temeljni cilj poročila o izvajanju petih kmetijskih 
zakonov: zakona o kmetijskih zemljišč ih, zakona o 

dedovanju kmetijskih zemljišč  In zasebnih kmetij- 
skih gospodarstev (kmetij), zakona o združevanju 
kmetov, zakona o starostnem zavarovanju kmetov 
In zakona o preživninskem varstvu kmetov Je, ugo- 
toviti uresničevanje teh zakonov predvsem z vi- 
dika ciljev In nalog na področ ju kmetijske zemlji- 
ške politike, uresničevanja samoupravnih sociali- 
stičnih družbenoekonomskih odnosov na področju 
kmetijskega zadružništva In socialne varnosti 
kmetov na ustavnih osnovah. Ta področja analiza 
obravnava predvsem z vidika uresničevanja ob- 
stoječ ih normativnih rešitev, ugotovitve vzrokov 
za zaostajanje v Izvajanju In tudi glede ustreznosti 
In učinkovitosti posameznih rešitev, upoštevajoč  
doseženo stopnjo razvoja družbenoekonomskih 
odnosov v kmetijstvu In na vasi kot tudi glede 
možnosti uresničevanja temeljnih razvojnih nalog 
na področju kmetijstva v naslednjih letih. 

II. IZVAJANJE ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH IN ZAKONA O 
DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
IN ZASEBNIH KMETIJSKIH 
GOSPODARSTEV (KMETIJ) 

1. Temeljna izhodišča in cilji zakona o 
kmetijskih zemljišč ih 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih ureja vprašanja v zvezi z 
varstvom kmetijskih zemljišč , prometa s kmetijskimi zemljišč i, 
zakupa k.metiiskih zemljišč , zemljiškega maksimuma, kmetij- 

skega zemljiškega sklada v občini, kmetijskih prostorsko- 
ureditvenih operacij in skupnih pašnikov. Ta analiza se ome- 
juje le na oceno izvajanja zakona o kmetijskih zemljišč ih in ne 
obravnava uresničevanja celotne kmetijske zemljiške politike, 
ki ima širšo osnovo, zlasti tudi v zakonu o združenem delu. 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih izhaja iz tega, da so glavni 
problemi kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji zlasti naslednji: 

- močno razdrobljena agrarna struktura, 
- slabo razvit družbeni sektor kmetijstva, 
- premajhna produktivnost dela v kmetijstvu, 
- precejšnja mera liberalizma pri razpolaganju z zemljo, 

tako v pogledu globalne prostorske politike kot tudi v pogledu 
posameznega razpolaganja s strani obdelovalcev ter drugih 
lastnikov kmetijskih zemljišč . 
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Zakon o kmetijskih zemljišč ih je razreševanju teh vprašanj 
posvetil osnovno skrb. 

Temeljni cilji zakona o kmetijskih zemljišč ih so zlasti na- 
slednji: 

- Izboljšanje kvalitete obdelave vseh razpoložljivih kmetij- 
skih zemljišč . 

- Usmerjanje kmetijskih zemljišč v družbeno lastnino in 
tistim združenim kmetom in delavcem, ki jim kmetijska proi- 
zvodnja predstavlja osnovni oziroma pomemben vir dohodka 
in eksistence. 

- Razrešitev vprašanj v zvezi s pridobivanjem novih kmetij- 
skih zemljišč , komasacije in melioracije kmetijskih zemljišč , 
združevanja kmetijskih zemljišč za skupno obdelavo ipd. 

- Vzpostaviti več ji red pri razpolaganju s kmetijskimi zem- 
ljišč i: zagotoviti zaščito najboljših kmetijskih zemljišč , zago- 
toviti dolgoročno smotrno družbeno gospodarjenje z zemljo 
kot dobrino splošnega pomena tako, da postane planiranje 
rabe prostora integralni del sistema družbenega planiranja. 

- Povečevanje obsega kmetijskih zemljišč v družbeni last- 
nini in s tem krepitev družbenih kmetijskih organizacij ter 
povečevanje obsega zemljišč v družbeno organizirani proi-, 
zvodnji v okviru zadružnih organizacij (združevanje zemljišč ' 
za skupno proizvodnjo), s čemer se zagotavlja racionalno 
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišč i ob doslednem spošto- 
vanju lastnine v skladu z ustavo in zakoni. 

- Postopna racionalizacija zemljiške posesti in strukture 
na podlagi razreševanja socialnih vprašanj kmetov, tako da se 
zemlja ostarelih kmetov prenaša v družbeno lastnino, v za- 
meno zanjo pa se lastnikom zagotavlja ustrezna socialna 
varnost. 

Odgovornost za doseganje teh ciljev naj bi v skladu z 
zakonom prevzemali obdelovalci, povezani v kmetijske zem- 
ljiške skupnosti kot nosilci izvajanja nalog in občine, ki so 
odgovorne za družbeni gosodarski razvoj na svojem ob- 
močju. 

2.0cena doseženih rezultatov na področju 
izvajanja nalog kmetijske zemljiške politike 

2.1. Odprl se je proces povečevanja kmetijskih zemljišč v 
družbeni lastnini in s tem krepitev družbenih kmetijskih orga- 
nizacij (na podlagi odkupa v procesu deagrarizacije, odkupa 
zemljišč pri agrarno-prostorskih operacijah, razčiščevanja 
lastninskih odnosov). 

2.2. Razčiščeni so nekateri pomembni družbeni problemi 
za nazaj, ki so nastali kot posledica nekaterih radikalnih 
posegov v zemljiško strukturo v preteklosti (arondacije, za- 
kup); v nekaj občinah so še odprti. 

2.3. V preteklosti prisotne ovire za izvajanje melioracij so 
premagane do te mere, da postajajo melioracije neposredni 
sestavni del planiranja na področju kmetijstva (kljub skoraj 
15-letnemu zastoju pri izvajanju melioracij v Sloveniji). 

2.4. V zadnjih nekaj letih so se komasacije kmetijskih zem- 
ljišč uveljavile kot normalna oblika oziroma nač in izboljševa- 
nja zemljiške strukture. Zastoj v zadnjem času beležimo 
predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in strokov- 
nih kadrov. 

2.5. Po dolgem obdobju skrajno neracionalnega razpola- 
ganja z zemljo v nekaterih občinah dosežen napredek v smeri 
zmanjševanja negospodarnih posegov na najboljša kmetijska 
zemljišča. Čeprav to še ni povsod urejeno z ustreznimi akti, 
lahko ugotovimo, da se odnos do gospodarjenja z zemljo 
spreminja, in da postaja planiranje v kmetijskem prostoru 
pomembna sestavina družbenih planov. 

2.6. Začet je proces uspešne sanacije planinskih pašnikov, 
zlasti na nekaterih območjih (Tolminska, Gorenjska). 

2.7. Z zakonom o kmetijskih zemljišč ih je bil odprt proces 
združevanja zemlje za skupno obdelavo. Pomembne rezultate 
beležimo v zahodni Sloveniji pri razvoju vinogradniških in 
sadjarskih skupnosti, kjer se združevanje zemlje uveljavlja kot 
pretežna oblika obnove nasadov in organiziranja proizvodnje: 
najmanj pa je proces združevanja zemljišč uveljavljen v polje- 
delstvu. 

2.8 Doseženi so nekateri uspehi na področju dedovanja 
kmetijskih zemljišč in pri usmerjanju prometa s kmetijskimi 
zemljišč i. 

Pri ocenjevanju doseženih rezultatov je potrebno upošte- 
vati, da je uresničevanje in razreševanje tako zahtevnih in 

zapletenih vprašanj in nalog kot so na področju kmetijske 
zemljiške politike, ki imajo svoje zgodovinske korenine in 
materialne posledice, dolgotrajen proces, ki ne more biti 
končan v nekaj letih, temveč traja eno ali več generacij. 

3. Varstvo kmetijskih zemljišč  
3.1. Z zakonom o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1973 so bile 

občine dolžne z obč inskimi prostorskimi plani (ali usklajenim 
urbanističnim programom občine) določiti zemljišča, ki so 
namenjena za potrebe kmetijstva. Dopolnjen zakon o kmetij- 
skih zemljišč ih v letu 1979 je ponovno zavezal občine, da že 
sprejete prostorske plane uskladijo z določbami 10. člena 
zakona o kmetijskih zemljišč ih (določitev zemljišč za potrebe 
kmetijstva in njihova razvrstitev v dve območji). Do 1. VII. 1981 
(po roku, ko je bilo tudi z zakonom o družbenem planiranju 
predpisano, da mora vsak družbeni plan vsebovati tudi pro- 
storski del), je stanje na področju izdelave, usklajevanja in 
sprejemanja prostorskih delov družbenih planov in razvrstitve 
kmetijskih zemljišč naslednje: 

- 6 občinskih skupščin je sprejelo razvrstitev kmetijskih 
zemljišč (dve območji) pred začetkom leta 1981, 

- 16 občinskih skupščin je to razvrstitev sprejelo v letu 
1981 (do maja), 

- 19 občin je predvidevalo sprejem do konca julija 1981, 
- 1~4 občin predvideva sprejem do konca leta 1981, 
- 4 občine pa niso niti navedle, do kdaj nameravajo sprejeti 

razvrstitev kmetijskih zemljišč . 
Ugotavljamo torej, da je v obdobju od 1973. do 1981. leta 

sprejelo razvrstitev kmetijskih zemljišč le 6 občin. Pomemb- 
nejši premik je bil napravljen dejansko šele v letu 1981. 

Bistveno več , kot pri razmejitvi zemljišč (za potrebe kmetij- 
stva in drugih dejavnosti), je bilo v tem času storjenega pri 
kategorizaciji kmetijskih zemljišč , ki služi kot podlaga za 
razvrstitev kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom. 

3.2. Pri izdelavi iri sprejemanju prostorskih delov družbe- 
nih planov so prisotni nekateri problemi, ki pomembneje 
vplivajo na kvaliteto teh planov: 

- elementi in strokovne osnove za sklepanje dogovorov o 
temeljih prostorskega dela družbenega plana občine, ki so jih 
pripravile vse kmetijske zemljiške skupnosti, so bili v celoti 
upoštevani le v približno eni tretjini obč in; 

- usklajevanje z drugimi uporabniki prostora je po naved- 
bah kmetijskih zemljiških skupnosti potekalo v 24 občinah; v 
treh občinah do usklajevanja ni prišlo, v treh pa le delno; za 
druge občine glede tega ni podatkov. V postopku usklajeva- 
nja interesov porabnikov prostora se še vedno premalo upo- 
števa kvaliteta kmetijskih zemljišč , zaradi tega pa tudi neza- 
dostno upoštevanje dejstva, da je potrebno najbolj šč ititi 
najbolj kvalitetna kmetijska zemljišča, še zlasti v ravnini. To 
dokazuje, da v preteklosti uveljavljeno neracionalno gospo- 
darjenje in razpolaganje s kmetijsko zemljo še ni odpravljeno; 

- v približno polovici občin razvrstitve kmetijskih zemljišč  
niso prikazali na kartah v ustreznem merilu (1:5.000). Zato 
razmejitve niso in ne morejo biti točne, kar se je v dosedanji 
praksi često zlorabljalo v škodo dolgoročnih družbenih inte- 
resov pri razpolaganju z zemljišč i. Ugotovljeno je tudi, da v 
tridesetih občinah v družbenih planih ni bilance kmetijskih 
zemljišč in njihove strukture; v prostorskem delu družbenega 
plana niso (razen v 17 primerih) označena zemljišča, ki se 
zaraščajo z gozdnim drevjem kljub zakonski obvezi, da se pri 
sprejmanju dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov do- 
loč i namen zemljišč , ki v proizvodnem smislu propadajo, in ki 
jih je v Sloveniji okrog 240.000 ha; 

- pri določanju zemljišč , ki so z družbenim planom občine 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, so se do sedaj 
uveljavljala preveč ozka merila kljub opozorilom in veljavnim 
navodilom za razvrstitev kmetijskih zemljišč v družbenem 
planu občine. Po oceni Zavoda SR Slovenije za družbeno 
planiranje je v SR Sloveniji trajno namenjenih za kmetijsko 
uporabo manj kot 10% vseh kmetijskih zemljišč  (ob upošteva- 
nju dejstva, da 50% občin do aprila 1981 še ni sprejelo 
planskih aktov). Če bi se tudi v dcugih občinah takšna ten- 
denca nadaljevala, bi v Sloveniji trajno namenili kmetijski 
proizvodnji le približno 23% vseh kmetijskih zemljišč , kar je 
glede na dolgoročne družbene cilje na področju kmetijske 
proizvodnje odločno premalo. To kaže, da se verjetno v oza- 
dju teh in takšnih rešitev skrivajo že omenjene tendence, da 
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se preko politike planiranja dopušča možnost spreminjanja 
namembnosti kmetijskega zemljišča. 

3.3. Neusklajeni oziroma nezadostno usklajeni interesi o 
rabi zemlje ustvarjajo prostor za nadaljevanje stihijskega 
zmanjševanja kmetijskih zemljišč , kakršno je bilo še vedno 
znač ilno za srednjeročno obdobje 1976-80: 

- letno je spremenilo namembnost cca 1.000-1.300 ha 
predvsem najboljših kmetijskih zemljišč , 

- na približno enakih površinah pa je bila z različnimi 
posegi na zemljišč ih bistveno zmanjšana zmožnost njihove 
uporabe za kmetijsko proizvodnjo. 

Ob upoštevanju, da so družbeni plani občin za srednje- 
ročno obdobje 1981-85 sprejeti, pri čemer pa (kot kaže to 
poročilo), niso bili ustrezno oziroma sploh niso bili usklajeni 
in sprejeti njihovi prostorski deli, lahko obstoječe stanje na 
tem področju smatramo kot zaskrbljujoče; še zlasti, če upo- 
števamo, da so temelj zagotovitve dolgoročne družbeno go- 
spodarne rabe zemljišč prav vsestransko in objektivno uskla- 
jeni interesi uporabnikov zemljišč . 

Prav tako ugotavljamo, da se pri izdelavi prostorskih delov 
družbenih planov določbe zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije, zlasti pa načela 
sočasnega in kontinuiranega planiranja ter medsebojnega 
usklajevanja med nosilci planov praviloma ne izvajajo. Zaradi 
teh dejstev tudi ni ustrezne podlage za izvajanje kriterijev 
oziroma meril za rabo zemljišč , kot so sprejeti v dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 (4. člen, točka 7). Zato bo potrebno, ne glede na to, 
da so družbeni plani že sprejeti, zagotoviti, da bodo prostor- 
ski deli družbenih planov ob upoštevanju načel družbenega 
planiranja sprejeti v čim krajšem času, če želimo, da se bo 
proces neracionalnega gospodarjenja z zemljo zmanjšal. 

Opozoriti je potrebno, da letošnje zmanjšanje površin zem- 
ljišč , ki so spremenila namembnost, ni rezultat drugačnega 
odnosa do zemlje, temveč predvsem bistveno zmanjšanje 
obsega sredstev za investicije nasploh, zlasti pa sredstva za 
investicije v infrastrukturo. 
4. Ocena izkoriščenosti kmetijskih zemljišč za 
kmetijsko proizvodnjo 

4.1. Za SR Slovenijo je značilno zlasti, da dosegamo sora- 
zmerno nizke hektarske donose, daje uveljavljena neustrezna 
struktura setve, majhna pridelava poljšč in, zlasti za trg, pro- 
ces zmanjševanja njivskih površin z zatravljanjem oziroma 
ekstenzivnejšim izkoriščanjem, kar je posledica določenih 
neustreznih planskih usmeritev v obdobju 1971-75 in da ob- 
stajajo velike razlike v hektarskih donosih med družbenimi 
kmetijskimi organizacijami, združenimi kmeti in neorganizira- 
nim delom kmetijske proizvodnje. V SR Sloveniji smo v letu 
1980 dosegli v družbenih kmetijskih organizacijah pri pšenici 
45 q/ha, na zemljišču v lastnini 31 q/ha, pri koruzi 55 q/ha (35 
q/ha), pri krompirju 197 q/ha (126 q/ha) itd. 

Pri tem pa je treba opozoriti, da so hektarski donosi v 
organiziranem zadružnem delu kmetijske proizvodnje precej 
višji od povprečja in se ponekod že približujejo hektarskim 
donosom, doseženim v družbenem sektorju. 

To kaže na pomembne rezerve, ki jih v SR Sloveniji še 
imamo v pogledu povečevanja obsega proizvodnje, poveče- 
vanja produktivnosti dela in s tem dohodka delavcev v kmetij- 
stvu in združenih kmetov. 

4.2. V SR Sloveniji je po uradnih statističnih podatkih nekaj 
manj kot 5.000 ha neobdelanih njivskih zemljišč * in še to so v 
glavnem v hribovitih območjih. Nesporno več ji problem pa so 
v SR Sloveniji slabo obdelana kmetijska obdelovalna zemlji- 
šča. Po podatkih Zadružne zveze Slovenije je v družbeno 
organizirano proizvodnjo v okviru zadružnih organizacij 
vključenih pri pšenici približno polovico vseh površin zaseja- 
nih s pšenico (25.000 ha), pri koruzi 65%, enako pri krompirju 
itd. Zunaj organizirane proizvodnje ostajajo zlasti zemljišča 
nekmetov, del mešanih kmetij in del primestnih kmetij, ki 
pridelke neposredno prodajajo potrošniku. To so predvsem 
tisti lastniki zemljišč , ki jim dohodek iz kmetijstva eksistenčno 
ni tako pomemben. Istočasno pa tudi v zadružnih organizaci- 
jah mnogokrat ni ustrezne aktivnosti, da bi se tudi takšno 
(sicer razdrobljeno proizvodnjo) intenzivneje vključevalo v 
družbeno organizirano proizvodnjo. Zaradi tega ostaja po- 
memben del zemljišč zunaj naporov za povečanje proizvod- 
' neobdelanih travnikov in pašnikov, ki se zaraščajo, je mnogo več 

nje. Zato bodo občine morale poleg strokovnih akcij dosledno 
izvajati tudi ukrepe, ki jih v primerih neustrezne obdelave 
zemljišč določa zakon o kmetijskih zemljišč ih (18., 33. člen). 
Izvajanje teh določb pa je močno otežkočeno, ker se zaradi 
medsebojnih sosedskih odnosov kmetje upirajo prevzeti v 
obdelavo ta zemljišča. 

4.3. Močan je proces opuščanja rabe in zaraščanja zemljišč  
na hribovitih območjih. Po sedanjih ocenah je v različni fazi 
zaraščanja cca 240.000 ha. Vzrok temu je zlasti v zmanjševa- 
nju poseljenosti, predvsem za delo in življenje v najbolj težav- 
nih hribovskih območjih, v opuščanju obdelave zemlje zaradi 
ostarelosti in zaposlovanja v drugih dejavnostih ipd. Zakon o 
kmetijskih zemljišč ih določa, da moramo zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela in skupnosti (SIS za gozdarstvo, 
kmetijska zemljiška itd.) skleniti za zemljišča, ki se zaraščajo z 
gozdnim drevjem, samoupravni sporazum o ukrepih za 
zmanjševanje zaraščanja oziroma ukrepih za ohranitev prvot- 
nih ali uvajanje novih, družbeno dogovorjenih funkcij takega 
zemljišča. Ugotavljamo, da je v prostorskih delih družbenih 
planov ta območja označilo le 17 občin. Proces sklepanja teh 
samoupravnih sporazumov seje šele začel. Pri tem pa je treba 
poudariti, da v okviru kmetijstva in gozdarstva problem zago- 
tavljanja materialne podlage za izvedbo teh fialog sploh ni 
rešen. 

Večina občin nima ustreznega pregleda nad obdelavo zem- 
lje v hribovitih območjih. Močno je prisotno prepričanje, da je 
stihijno opuščanje kmetijske proizvodnje in zemljišč povsem 
normalen proces. Ob tem, da ne razpolagajo z evidenco 
neobdelanih ali slabo obdelanih kmetijskih zemljišč , pa je 
ustrezno ukrepanje močno otežkočeno. 

Pospešitev označitve zemljišč , ki so v zaraščanju (opušča- 
nju) je nujno, da bi bilo v bodoče mogoče uč inkoviteje ukre- 
pati v smislu zahteve po ustrezni obdelavi kmetijskih zemljišč  
(18. in 33. č len ZKZ), prenosa teh zemljišč  v družbeno lastnino 
in s tem v družbeno organizirano proizvodnjo, kar bi vplivalo 
tudi na izvajanje zakona o preživninskem varstvu kmetov, 
zakroževanje in združevanje zemljišč itd. 

Glede na povedano menimo, da je ob bistveno intenzivnej- 
ših posegih in ukrepanju občin v skladu z zakonom in ob več ji 
aktivnosti kmetijskih zemljiških skupnosti, družbenih kmetij- 
skih organizacij ter zadružnih organizacij možno doseč i cilje, 
ki smo si jih zastavili v dolgoročnem in srednjeročnem druž- 
benem planu na področju kmetijske proizvodnje. 

4.4. Zakon o kmetijskih zemljišč ih iz leta 1979 je določ il, da 
je potrebno v občinah izdelati agrokarte, to je karte razvojnih 
usmeritev kmetijstva v obč ini, ki bodo sestavni del izvedbe 
dolgoročnega družbenega plana. To obveznost sta doslej 
uresnič ili le dve obč ini, v nekaj občinah pa je agrokarta v 
izdelavi. 

Z agrokarto občine ugotovijo prirodne danosti in primer- 
nost za posamezno vrsto kmetijske proizvodnje. Na tej pod- 
lagi in ob upoštevanju dolgoročnih družbenih potreb glede 
zagotavljanja posameznih kmetijskih proizvodov, stanja in 
glede na planirani razvoj živilske industrije ter predvidenih 
splošnih gibanj gospodarstva na širšem območju tudi dolo- 
čijo konkretne usmeritve in programe razvoja kmetijstva. 

Agrokarte pa bodo tudi podlaga za izpeljavo rajonizacije 
kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji po samoupravni poti. To 
je še zlasti pomembno, če upoštevamo, da vsi dosedanji 
poskusi izpeljave rajonizacije kmetijske proizvodnje, tudi tisti, 
ki so bili podprti z upravnimi ukrepi, niso bili uspešni. 

Agrokarta pa bo tudi najbolj realna in primerna podlaga za 
izvajanje z zakonom predvidenih ukrepov v primerih, ko zelji- 
šča ne bodo primerno obdelana. Ocenjujemo, da bo potrebno 
zagotoviti č imbolj poenoteno izdelavo agrokart, upoštevajoč 
obstoječ i sistem družbenega planiranja. 

Vsebina in cilji, ki jih z agrokarto želimo doseč i, ter način 
pristopa pri izdelavi agrokart v občinah, so bili sprejeti na 
republiškem družbenem svetu za gospodarski razvoj in eko- 
nomsko politiko. 

4.5. Ukrepe, ki jih zakon o kmetijskih zemljišč ih določa za 
primer, ko kmetijska zemljišča niso primerno obdelana, ob- 
čine do sedaj, (razen v enem primeru) v upravni praksi niso 
izvajale. V skladu z zakonom so lastniki oziroma uporabniki 
kmetijskih zemljišč dolžni zemljišča obdelovati kot dobri go- 
spodarji, zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko proi- 
zvodnjo pa tudi v skladu z družbenim planom občin. V na- 
sprotnem primeru predlaga kmetijska zemljiška skupnost po- 

4 priloga poročevalca 



stopek za dodelitev zemljišča v začasno upravljanje (18. č len 
zakona). 

V tem postopku kmetijska zemljiška skupnost v primeru, ko 
ugotovi, da obdelovalec ne ravna kot dober gospodar, razišče 
vzroke za takšno stanje in mu predlaga ustrezne ukrepe ter 
nudi strokovno pomoč . Če obdelovalec v enem letu ne upo- 
števa predloga Kmetijske zemljiške skupnosti, se ta zemljišča 
prenesejo v začasno upravljanje za dobo petih let kmetijski 
zemljiški skupnosti. Ta doba petih let se lahko podaljša, če se 
niso spremenile okolišč ine, zaradi katerih je bilo uvedeno 
začasno upravljanje nad temi zemljišč i. Po preteku desetih let 
postanejo taka zemljišča družbena lastnina in se prenesejo v 
kmetijski zemljiški sklad. 

Ocenjujemo, da so te zakonske določbe ustrezne, ker se 
slabo oziroma neustrezno Obdelana kmetijska zemljišča že po 
enem letu prenesejo v intenzivno obdelavo družbenim kmetij- 
skim organizacijam oziroma v organizirano obdelavo združe- 
nim kmetom. Potrebno pa je začeti preko kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti intenzivno akcijo za izvajanje teh ukrepov 
povsod, kjer je to potrebno. Podlaga za to pa je evidenca 
neobdelanih kmetijskih zemljišč , katere pa v več ini občin ni. 
Zato je potrebno, da občinski upravni organi, pristojni za 
kmetijsko inšpekcijo, v skladu z navodilom o tem, kdaj se 
šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar, izdelajo 
pregled neobdelanih zemljišč . 

V SR Sloveniji se v zadnjem času postavljajo vse večje 
zahteve za boljšo obdelavo zemlje. Izkušnje iz letošnje spo- 
mladanske akcije za realizacijo plana setve sladkorne pese, v 
katero so bili vključeni: kmetijske organizacije združenega 
dela, organizacije združenih kmetov in kmetje, izvršni sveti 
skupščin oziroma njihovi koordinacijski odbori ter tudi druž- 
benopolitični dejavniki v občini, kažejo, da se z organizirano 
akcijo da doseč i pomembne rezultate. V tem smislu je bila 
zastavljena tudi akcija za jesensko setav v letošnjem letu, ki 
kljub kadrovskim in materialnim težavam, kaže na pomemben 
napredek. Poudariti pa je potrebno, da mora takšna aktivnost 
potekati tudi na pripravi in izvajanju trajnih rešitev, zlasti v 
pogledu razdrobljene zemljiške in posestne strukture. 

Glede neobdelanih kmetijskih zemljišč pa je nesporno, da 
jo potrebno v občinah sprejeti uč inkovitejše ukrepe, da se 
takšen odnos do zemlje prepreč i in odpravi. Poleg že veljav- 
nih ukrepov zagotovitve obdelave kmetijskih zemljišč pa je 
potrebno prouč iti tudi možnost uvedbe davka na premoženje 
za neobdelana zemljišča. 

5. Ocena izvajanja določb v zvezi s statusom 
kmeta ' 

5.1. Cilj ureditve statusa kmeta (4. č len zakona o kmetijskih 
zemljišč ih) je, da naj imajo kmetijska zemljišča tisti obdelo- 
valci, ki jih obdelujejo in katerim predstavlja sredstvo za 
pridobivanje dohodka na podlagi dela. Ugotovljeno je namreč 
bilo, da na področju zemljiškega lastništva vlada nered. Od 
statusa kmeta pa je odvisna tudi površina zemljišč , ki jih imajo 
lahko v lasti nekmetje. Statusa kmeta po tem zakonu ni 
mogoče enačiti z združenim kmetom. S ciljem več je profesio- 
nalizacije kmetijstva so v zakonu sprejete nekatere rešitve kot 
na primer, da nekmet ne more imeti zemljišč v območju 
najboljših kmetijskih zemljišč , to je tistih, ki so trajno name- 
njena za kmetijsko proizvodnjo (1. območje po 10. členu 
zakona), in da ima kmet prednostno pravico pri nakupu-zem- 
ljišč . Status kmeta je podlaga za določene pravice pri prostor- 
sko ureditvenih operacijah itd. 

Cilj takšnih rešitev je, da se na podlagi zakonske razmejitve 
prične izvajati proces zmanjševanja razdrobljenosti zemljišč  
in neutemeljenega posedovanja zemlje. Glede na to, da je v 
različnih okoljih, upoštevajoč doseženo stopnjo družbenega 
in gospodarskega razvoja, razvoja v preteklosti ipd. v praksi 
zelo veliko različnih situacij, je zakon poleg splošnih rešitev 
določ il tudi nekatere specifične kriterije za določanje statusa 
kmeta, s čimer je postopek za ugotavljanje statusa kmeta 
vsekakor olajšan. 

5.2. V obdobju po letu 1973, ko je bil sprejet zakon o 
kmetijskih zemljišč ih in v njem predpisan upravni postopek za 
priznavanje statusa kmeta pa do septembra 1981, so občinski 
upravni organi, pristojni za kmetijstvo, izdali 21.136 odločb o 
ugotavljanju statusa kmeta. V 20.069 primerih je bil strankam 
status kmeta priznan, le v 1.067 primerih pa strankam status 
kmeta ni bil priznan. 

F'i reševanju upravnih zadev ugotavijanja statusa kmeta na 
drugi stopnji pa ugotavljamo, da skoraj vse pritožbe vložijo 
občani, ki jim status kmeta ni bil priznan, le nekaj pa je bilo 
primerov, ko se je zoper pozitivno odločbo pritožila kmetijska 
zemljiška skupnost ali pa druga oseba, ki ima po zakonu o 
splošnem upravnem postopku pravico do pritožbe. 

O reševanju zadev na drugi stopnji se v postopkih na prvi 
stopnji ugotavljajo naslednje pomanjkljivosti: 

- prvostopni organ si ne pridobi mnenja kmetijske zemlji- 
ške skupnosti o tem, ali naj se občanu prizna status kmeta, 
čeprav je to mnenje obvezno; 

- stranke v postopku niso zaslišane; 
- nepopolno ali pa sploh niso ugotovljeni zakonski pogoji 

za pridobitev statusa kmeta (osebno delo na kmetijskih zem- 
ljišč ih, doseganje predpisane višine dohodka iz kmetijske 
dejavnosti, ustrezna usposobljnost za opravljanje te dejavno- 
sti). 

Zelo pomanjkljiva so tudi mnenja kmetijskih zemljiških 
skupnosti v postopku za priznanje statusa kmeta, saj pogosto 
sploh niso obrazložena in kot taka niso v pomoč upravnim 
organom pri odločanju. 

Število izdanih pozitivnih odločb in navedene pomanjkljivo- 
sti v postopku nesporno dokazujejo, da se zakonska merila za 
priznanje statusa kmeta v praksi zelo nedosledno uveljavljajo. 

Tako se v praksi često dogaja, da pridobijo status kmeta 
občani, ki zemlje niso nikdar obdelovali, in ki je ne namera- 
vajo intenzivno obdelovati, kar pomeni, da jim je temeljni cilj 
možnost dedovanja oziroma ohranitev lastninske pravice na 
zemljišč ih. 

V več ini občin tudi slabo izvajajo redno preverjanje izpol- 
njevanja pogojev tistih občanov, ki so pridobili status kmeta. 
Dolgoročne negativne posledice - zlasti na območju kmetij- 
skih zemljišč , ki so trajno namenjena za kmetijsko proizvod- 
njo (tu je ta interes še zlasti močan, ker kot nekmetje na tem 
območju ne morejo imeti zemljišč), so v tem, da se ti »kmetje« 
nagibajo k spreminjanju setvenega kolobarja s tem, da zatrav- 
Ijajo njivske površine in se tako usmerjajo k ekstenzivnejši 
proizvodnji, namenjeni predvsem za lastno uporabo, neracio- 
nalnemu opremljanju z mehanizacijo ipd. V primerih izvajanja 
prostorsko-ureditvenih operacij so ti kmetje in nekmetje bo- 
disi premalo oziroma sploh niso zainteresirani ali pa so celo 
direktni nosilci odpora proti takim posegom, ki pa nesporno 
predstavljajo temelj za razvoj intenzivne in produktivnejše 
kmetijske proizvodnje. Priznanje statusa kmeta tistim obča- 
nom, ki nimajo interesa, ali ki se niso sposobni in pripravljeni 
vključ iti v intenzvino pridelovanje na 1. območju zemljišč , 
trajno namenjenih za kmetijsko proizvodnjo, torej pomeni: 

- ohranjanje ekstenzivne proizvodnje in s tem nezadost- 
nega izkoriščanja danih naravnih možnosti; 

- oviranje hitrejšega procesa prestrukturiranja lastninske 
in parcelne strukture, kar bi zlasti na tem območju moralo 
potekati hitreje (možnost širjenja družbenih zemljišč in zem- 
ljišč  v družbeno organizirani proizvodnji); 

- povečevanje drobljenja zemljišč in njihovo prehajanje v 
nekmečke roke. 

5.3. Bistveno več problemov pri priznavanju statusa kmeta 
je na področju gozdarstva, kjer je interes občanov za zadrža- 
nje ali pridobitev lastništva nad gozdom zelo velik. 

Nesporno je, da je gozd v hribovitih območjih pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju eksistence kmeta, poseljenosti teh 
območij, normalnega izkoriščanja in varstva gozdov. 

V takšnih primerih naj bi se v skladu z zakonom pri ocenje- 
vanju vrednosti proizvodnje upošteval tudi dohodek, dosežen 
z gozdno proizvodnjo, če lastnik gozda z osebnim delom 
opravlja gozdarsko dejavnost in če je opravljanje gozdarske 
dejavnosti povezano z obdelovanjem kmetijskih zemljišč . Pri 
tem bi bilo potrebno upoštevati tudi povezanost kmeta v 
okviru zadružne organizacije ali temeljne organizacije koope- 
rantov gozdarstva. 

5.4. Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč v lastnini 
5.4.1. V skladu z določbami zakona o kmetijskih zemljišč ih 

bi morali lastniki zemljišč , ki se ne štejejo za kmete in preko- 
račujejo zemljiški maksimum, prilagoditi obseg zemljišč do- 
ločbam zakona v roku dveh let od uveljavitve zakona, kar 
pomeni, da je ta rok potekel 12. februarja 1981. Tisti občani, ki 
so bili dolžni prilagoditi obseg svojih zemljišč  do 24. avgusta 
1978, pa so že dosedaj bili dolžni na zahtevo kmetijske zemlji- 
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ške skupnsoti ali kmetijske organizacije na njuno zahtevo 
vsak čas prodati po svoji izbiri višek kmetijskega zemljišča. 

Na podlagi podatkov kmetijskih zemljiških skupnosti je do 
sedaj prilagodilo obseg površin pet lastnikov (v dveh obči- 
nah). Večina kmetijskih zemljiških skupnosti poroča, da s 
prilagajanjem obsega zemljišč še niso pričeli. Pri tem nava- 
jajo, da so se ponekod lastniki prijavili, vendar do realizacije 
te uskladitve ni prišlo. Nekatere KZS ugotavljajo, da ni finanč- 
nih sredstev za odkup teh zemljišč  ter da ni interesentov za to 
zemljo. 

Tudi prilagajanje obsega gozdov določbam zakona zao- 
staja. 

Čeprav obveznost prilagoditve obsega kmetijskih zemljišč  
in gozdov določbam zakona izhaja že iz zakona o kmetijskih 
zemljišč ih iz leta 1973, ugotavljamo, da tako kmetijske zemlji- 
ške skupnosti in kmetijske organizacije združenega dela kot 
tudi gozdnogospodarske organizacije združenega dela niso 
planirale potrebnih sredstev in usmerile svoje aktivnosti v 
realizacijo te določbe zakona. 

Vzrok temu je, da so kmetijske zemljiške skupnosti in goz- 
dnogospodarske organizacije ob svojih drugih obveznostih 
materialno prešibke, da bi lahko na tej podlagi sproščeno 
zemljo prevzemale v večjem obsegu, istočasno pa tudi v 
zadružnih organizacijah ni ustreznega interesa, da bi ustvar- 
jali fond zemljišč , ki bi ob deagrarizaciji in ob rasti površin 
zemljišč  v družbeni lastnini, predstavljal podlago združevanja 
zemljišč v komplekse za skupno obdelavo in s tem neposre- 
dno spodbudo združevanja kmetov. 

5.4.2. Za organiziran pristop k izvajanju nalog v zvezi s 
prilagajanjem obsega zemljišč glede na določbe zakona o 
kmetijskih zemljiških je Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano pripravil navodilo za izvajanje 143. č lena 
zakona o kmetijskih zemljišč ih. S tem navodilom se določa 
način, po katerem naj bi odgovorni nosilci izvajanja te naloge, 
to je občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, kmetij- 
ske in gozdnogospodarske organizacije združenega dela, 
kmetijske zemljišče skupnosti v sodelovanju z občinskim 
upravnim organom, pristojnim za premoženjsko pravne za- 
deve, občinskim upravnim organom, pristojnim za geodetske 
zadeve, upravo za družbene prihodke, zemljiško knjigo in 
katastrom končali postopek uskladitve obsega zemljišč do 
konca leta 1982. 

6. Ocena izvajanja prostorsko ureditvenih 
operacij 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih ureja izvajanje kmetijskih 
prostorsko-ureditvenih operacij melioracije, komasacije, 
arondacije, medsebojno menjavo zemljišč in združevanje 
zemljišč  ter druge posege v urejanje in rabo kmetijskih zem- 
ljišč . V dosedanjem izvajanju zakona na tem področju je bila 
dana največ ja pozornost izvajanju melioracij, komasacij in 
združevanju zemljišč . 

6.1. Ocena izvajanja melioracij 
V srednjeročnem obdobju 1976-80 smo v Sloveniji meliori- 

rali 9.672 ha kmetijskih zemljišč , od tega 7.477 ha družbenih 
zemljišč in 2.195 ha zemljišč v lastnini. Z ureditvijo osnovnih 
odvodnikov je bilo usposobljenih nadaljnih 2.281 ha, tako da 
skupni obseg urejenih kmetijskih zemljišč znaša 12.953 ha. 

Pri izvajanju melioracij kmetijskih zemljišč so se v prete- 
klem srednjeročnem obdobju pojavljali naslednji problemi: 

6.1.1. Ena osnovnih ovir za hitrejše izvajanje melioracij je 
bila v preteklem srednjeročnem obdobju v dolgotrajnem po- 
stopku pridobivanja soglasij lastnikov oziroma uporabnikov 
zemljišč . S spremembo zakona o kmetijskih zemljišč ih (Ura- 
dni list SRS, št. 11/81) je ta problem odpravljen. Za vse tiste 
melioracije (in tudi komasacije), ki so predvidene v dogovoru 
o temeljih družbenega plana in družbenem planu občine, se 
namreč šteje postopek sprejemanja dogovora o temeljih 
plana kof postopek, ki daje oziroma vsebuje soglasje združe- 
nih kmetov (č lanov in kooperantov) za izvedbo melioracij (in 
tudi komasacij). To pomeni, da se je postopek za izvedbo 
melioracij in komasacij pomembno skrajšal. 

6.1.2. Pri lastnikih zemljišč je še vedno prisotna bojazen 
pred podružbljanjem zemljišč . 

6.1.3. Akcijo melioracij na zemljišč ih v lastnini ovirajo zlasti 
ostareli kmetje in tisti lastniki zemljišč , ki jim dohodek iz 
kmetijstva ni pomemben za eksistenco (zlasti nekmetje). 

6.1.4. Glede na to, da je cilj melioracije usposobitev zemlji- 
šča za intenzivnejšo in produktivnejšo kmetijsko proizvodnjo, 
ostaja temeljno vprašanje, kako zagotoviti, da bo na teh 
kompleksih organizirana skupna proizvodnja po enotnem se- 
tvenem planu. Čeprav smo v preteklem srednjeročnem ob- 
dobju izvajali melioracije v večjem delu na družbenih zemlji- 
šč ih, pa v primerih, kjer sp bile izvedene na zemljišč ih v 
lastnini, ugotavljamo, da sta nač in pridelovanja in intenziv- 
nost proizvodnje ostala praktično nespremenjena. Menjala se 
je vrsta proizvodnje, sicer pa je vsak lastnik prideloval po 
starem. Zakon o kmetijskih zemljišč ih izrecno določa, da 
morajo meliorirana zemljišča po izbiri kulture in načinu njiho- 
vega obdelovanja ustrezati programu melioracij, sredstvom 
vloženim v ta zemljišča in družbenemu planu občine. Za 
neizvajanje tega so predvideni tudi ukrepi, ki jih sicer predvi- 
deva zakon o kmetijskih zemljišč ih v primerih, ko lastnik 
oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ne ravna kot dober 
gospodar oziroma zemljišča ustrezno ne obdeluje. Ti ukrepi 
se na melioriranih zemljišč ih še niso izvajali. Ugotoviti je tudi 
potrebno, da so melioracijske skupnosti bile povsod ustanov- 
ljene, da pa te skupnosti niso prerasle v proizvodne skupno- 
sti. Izjema pri tem so melioracije zemljišč , ki bodo služila za 
napravo hmeljskih nasadov. Drugod, kjer gre za pridelovanje 
poljšč in, pa razen strojnih skupnosti niso bile uveljavljene 
oblike proizvodnega združevanja, ki bi zagotavljalo združeva- 
nje zemljišč za enotno obdelavo ob uveljavitvi enotnega se- 
tvenega načrta v skladu z občinskim družbenim planom. 

6.1.5. V preteklem srednjeročnem obdobju je bila po- 
membna ovira za izvajanje melioracij tudi v pogojih naložb v 
melioracije (odbor za melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti je 
zagotavljal s sredstvi od spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč 30%, drugo je bila lastna udeležba in krediti bank), 
kar je predstavljalo veliko obremenitev družbenih kmetijskih 
organizacij in združenih kmetov. Za to srednjeročno obdobje 
pa je prav zaradi teh razlogov pri melioracijah kot infrastruk- 
turni naložbi, po planu povečan delež nepovratnih sredstev za 
investitorje (ta sredstva naj bi se uvrščala med vire sredstev za 
naložbe brez obveznosti vrač ila za investitorje glede vračanj 
in nadomestil za njihovo rabo, vendar z obveznostjo, da jih 
uporablja kot lastno materialno osnovo dela). 

Ugotoviti pa je potrebno, da so zbrana sredstva iz naslova 
odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov in so namenjena za melioracije, v prvem 
polletju 1981 bistveno manjša od planiranih (le 16% letnega 
plana), kar pomeni pomemben izpad potrebnih sredstev za 
realizacijo programa melioracij v letu 1981. Prav tako pa v 
letošnjem letu ni zagotovljen tisti del nepovratnih sredstev za 
melioracije, ki bi jih naj zagotovili iz sredstev za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane. 

Posebej kaže opozoriti, da se zagotavljanje bančnih kredi- 
tov, kjer je prisotno močno zmanjšanje odobravanja teh sred- 
stev zlasti v letu 1980, nadaljuje tudi v letošnjem letu v še bolj 
zaostreni obliki. 

Izhajajoč iz te ocene je poleg izvajanja sprejetih planskih 
obveznosti glede zagotavljanja finančnih sredstev za izvajanje 
melioracij temeljna naloga, da na melioriranih zemljišč ih za- 
gotovijo kmetijske zemljiške skupnosti, zadružne organizacije 
in združeni kmetje dosledno izvedbo programa obdelave teh 
zemljišč , ki je bil podlaga odloč itvi za melioracije. Pri tem je 
potrebna večja aktivnost kmetijskih strokovnjakov ter aktiv- 
nost občin in družbenopolitičnih organizacij. 

6.1.6. Pri tem pa se zastavlja še eno vprašanje, in sicer, kako 
v primeru, ko po samoupravni poti ne bo mogoče doseč i 
dosledne izpeljave teh programov pridelovanja. 

V takih primerih naj bi občine s svojim odlokom predpisale 
obvezno realizacijo programov proizvodnje, ki so bili podlaga 
odloč itvi za melioracije oziroma predpisale takšno strukturo 
setve in intenzivnost pridelovanja, ki bo zagotavljalo opti- 
malno rabo tako usposobljenih zemljišč . Podlaga za tako 
ukrepanje občin je v zakonu o kmetijskih zemljišč ih (112. člen 
ZKZ). 

Prouč iti pa je treba tudi možnost, da bi zemljišča lastnikov, 
ki v nobenem primeru ne bi izvajali programa proizvodnje, 
postala družbena lastnina po posebnem postopku. Dejstvo je, 
da je dosledno izpeljavo programov proizvodnje na meliorira- 
nih (in komasiranih) kmetijskih zemljišč ih treba zagotoviti. V 
nasprotnem primeru namen ni dosežen in se postavlja vpra- 
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šanje upravičenosti nadaljnega izvajanja melioracij in koma- 
sacij z družbenimi sredstvi. 

6.2. Ocena izvajanja komasacij 
V SR Sloveniji je bilo v srednjeročnem obdobju 1976-80 

komasiranih 2.770 ha zemljišč , v izvajanju pa jih je nadaljnjih 
3.527 ha. Pomembnejše rezultate dosegamo zlasti v obdobju 
zadnjih treh let. Upoštevati je, da so to praktično prve koma- 
sacije po vojni. Pomen doseženega na področ ju komasacij je 
zlasti v tem, da so več inoma premagani pomisleki proti koma- 
sacijam s strani lastnikov zemljišč . Tako je odprta pot izvaja- 
nju komasacij v večjem obsegu. 

V pogledu postopka za uvedbo komasacij oz. pridobivanja 
individualnih soglasij lastnikov zemljišč je za komasacije z 
zakonom določeno analogno kot za melioracije. Problemi pri 
vzpostavljanju ustrezne proizvodnje na komasiranih zemlji- 
šč ih, ki so bila tudi meliorirana, so podobni, kot smo jih 
navedli v poglavju o melioracijah. Na zemljišč ih, kjer se izva- 
jajo samo komasacije, pa je ta problem organiziranja skupne 
kmetijske proizvodnje še težji. Glede na ta problem se vse bolj 
pojavljajo razmišljanja, da je po sami izvedbi komasacije 
ponovna fizična delitev nesmotrne. To bi pomenilo v zakonu 
uvedbo novega pravnega instituta. 

S tem bi zagotovili, da bi se v intenzivno obdelavo vključ ila 
vsa kmetijska zemljišča na takem območju. Naložbe družbe- 
nih sredstev v uposabljanje zemljišč bi bile upravičene le ob 
tem pogoju. Takšna rešitev ne pomeni poseg v lastništvo,, 
temveč le spremenjen odnos do rabe zemljišč . Slednje ni le 
interes družbe kot celote, temveč se pojavlja vsebolj pogosto 
zahteva tistih proizvajalcev, ki jim je primarni interes v inten- 
zivni proizvodnji in vse manj v lastništvu zemlje. 

Pri izvajanju komasacij se pojavljajo še nekateri specifični 
problemi. 

Pri vrednotenju zemljišč v komasacijskem skladu se v 
osnovi pojavljata dva tendenci: strokovna (vrednotenje na 
podlagi proizvodne sposobnosti tal) brez sodelovanja lastni- 
kov zemljišč  in druga, naj vrednotenje zemljišč  poteka č imbolj 
enostavno (upoštevajoč katastrsko kulturo in razred), kar 
določa tudi sedanji zakon o kmetijskih zerhljišč ih. 

Nesporno je v praksi potrebno zagotoviti uporabo enostav- 
nejšnih metod, kar pa zahteva čim več je sodelovanje komasa- 
cijskih udeležencev. 

Nekateri primeri zaostritev pri izvedbi komasacij (Lipa, Lju- 
tomer), kažejo na to, da je premajhna in premalo odgovorna 
vključenost udeležencev in občinskih organov v konkretno 
izvedbo komasacij eden najpomembnejših vzrokov za ka- 
snejše pritožbe oziroma nestrinjanje z razdelitvijo zemljišč . 
Tako pri vrednotenju zemljišč kot v drugih fazah izvedbe 
komasacij je potrebno zlasti dosledneje uveljaviti funkcijo 
občinske komisije za izvedbo komasacije in komasacijskih 
odborov. Vloga komisije in odbora je natančno določena v 
zakonu o kmetijskih zemljišč ih in navodilih za izvajanje koma- 
sacij. Problem je torej v nedoslednem uveljavljanju vloge in 
odgovornosti teh dveh teles. Pri tem pa je treba opozoriti tudi 
na čestokrat premajhno aktivnost kmetijskih organizacij, 
kmetijskih zemljiških skupnosti in tudi občinskih upravnih 
organov. 

Za hitrejšo in uč inkovitejšo izvedbo komasacij je potrebno 
prouč iti tudi možnost poenostavitve in skrajšanja predpisanih 
upravnih in administrativnih postopkov. 

Izvedba komasacij zahteva celovit pristop vseh odgovornih 
nosilcev plana. 

V Sloveniji načrtujemo v tem srednjeročnem obdobju ko- 
masacije v 29 občinah. Povprečno odpade na vsako izmed teh 
obč in 540 ha. Ob tem pa je treba upoštevati, da je velikost 
kompleksov zelo različna, od 50 do 2.300 ha. To kaže na 
veliko »razdrobljenost« komasacij in zaradi tega na omeje- 
nost efektov komasacije, zlasti v smislu možnosti kompleksne 
ureditve zemljišč na širšem območju (občine). 

Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal pobudo za 
izdelavo treh več jih programov za ureditev kmetijskih zemljišč  
(Vipavska dolina, Pomurje, Polskava), kjer naj bi se zagotovila 
izvedba melioracij in komasacij na velikih kompleksih, za kar 
naj bi se združevalo sredstva tudi iz gospodarstva., Na teh 
območjih naj bi se tako oblikovali več ji kompleksi zemljišč  
družbenih kmetijskih organizacij in kompleksi združene zem- 
lje v lastnini za intenzivno poljedelsko proizvodnjo. 

7. Promet s kmetijskimi zemljišč i 
Promet s kmetijskimi zemljišč i je po zakonu o kmetijskih 

zemljišč ih urejen tako, da se pri nakupu zemljišč lahko pre- 
dnostno uveljavi interes družbenih kmetijskih organizacij. Na 
tej podlagi je bilo v Sloveniji v preteklem srednjeročnem 
obdobju odkupljenih približno 5.000 ha kmetijskih zemljišč . 

Povečevanja zemljišč  v družbeni lastnini pa ni na območjih, 
kjer ni družbenih kmetijskih organizacij, ker zadružne organi- 
zacije ne gredo v nakup zemlje. 

Promet kmetijskih zemljišč med sorodniki (na podlagi daril- 
nih pogodb) po ocenah občin vpliva na drobljenje zemljišč , 
zato bi bilo potrebno oceniti utemeljenost zadevne določbe v 
zakonu in jo spremeniti. 

Bistveno pri izvajanju tega dela zakona je, da se dosledno 
spoštuje prednostna pravica do nakupa zemljišč , kar je pod- 
laga za usmerjanje zemljišč  v družbeno lastnino. V objektivno 
pogojenem procesu drobitve dela zemljišč je promet teh 
zemljišč treba usmerjati tako, da se s temi zemljišč i poveču- 
jejo in zaokrožujejo komplekse oziroma več je celote, ki bodo 
omogoča večjo produktivnost dela, večjo proizvodnjo in več ji 
dohodek delavcev v kmetijstvu in združenih kmetov. 

Opozoriti pa je treba, da tudi te določbe zakona ni moč v 
celoti izvajati, dokler ne bodo s prostorskimi deli družbenih 
planov kmetijska zemljišča razvrščena v skladu z zakonom o 
kmetijskih zemljišč ih (10. člen). 

8. Prenos kmetijskih zemljišč v kmetijski 
zemljiški sklad 

Na podlagi zakona o kmetijskih zemljišč ih so bile družbene 
pravne osebe, ki niso kmetijske organizacije in ki upravljajo 
kmetijska zemljišča v družbeni lastnini, dolžne le-ta prenesti v 
kmetijski zemljiški sklad do 1. 7. 1979. 

S tem skladom upravljajo in razpolagajo kmetijske zemlji- 
ške skupnosti v občinah. 

Po poročilu Javnega pravobranilstva Slovenije družbene 
pravne osebe, med njimi tudi družbeno-politične skupnosti, 
zlasti občine, svoje obveznosti niso v celoti izpolnile. Za 
družbeno politične skupnosti velja podatek, da je do konca 
meseca marca 1981 leta akcijo prenosa zemljišč v kmetijski 
zemljiški sklad zaključ ilo le 7 občin, pretežno je bila ta akcija 
zaključena v 24 občinah, v 14 ni bila zaključena, za ostalih 15 
občin pa ni podatkov. 

Med razlogi za to navajajo, da nimajo premoženjsko-prav- 
nih referentov za urejanje teh zadev, da ni sprejet prostorski 
del družbenega plana v obč ini in zato ni določen namen rabe 
zemljišč . 

Med temi različnimi vzroki za nerealizirano zakonsko 
normo je tudi pomanjkanje kmetijskih zemljišč kot poten- 
cialno stavbnih zemljišč , ki se zato vse bolj vrednotijo in 
zaradi tega zadržujejo v upravljanju in razpolaganju družbe- 
nopolitičnih skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, ki po zakonu ne morejo upravljati s kmetijskimi 
zemljišč i. 

To pa ima za posledico nesmotrno in neusklajeno rabo 
prostora. Kmetijske zemljiške skupnosti morajo bolj določno 
vztrajati, da družbene pravne osebe, ki po zakonu niso kmetij- 
ske organizacije, izvedejo prenos kmetijskih zemljišč  v kmetij- 
ski zemljiški sklad, če to ne gre drugače tudi v postopkih pred 
sodišč i. 

9. Ocena izvajanja nalog kmetijskih zemljiških 
skupnosti in zveze kmetijskih zemljiških 
skupnosti 

Zakon o kmetijskih zemljišč ih je že leta 1973 določ il, da je 
kmetijska zemljiška skupnost kot samoupravna skupnost 
kmetijskih, živilskih in gozdnogospodarskih organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skupnosti in občine ter tistih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, ki so zaradi svoje dejavnosti 
neposredno zainteresirane za rabo zemljišč v kmetijske na- 
mene ter za njihovo varstvo, usmerjevalec in nosilec kmetij- 
ske zemljiške politike v občini. Glede na sestavo so v njej 
interesi zastopani nesektorsko. 

Temeljne naloge kmetijske zemljiške skupnosti so po za- 
konu o kmetijskih zemljišč ih zlasti naslednje: 
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- skrbi za pravilno rabo, izboljševanje in združevanje kme- 
tijskih zemljišč v občini, 

- pripravlja elemente in strokovne osnove za sklepanje 
dogovorov o temeljih prostorskega dela družbenega plana 
občine in sodeluje pri usklajevanju in sklepanju teh dogovo- 
rov, 

- s prenašanjem in usmerjanjem zemljišč na kmetijske 
organizacije spodbuja smotrno rabo kmetijskih zemljišč , obli- 
kovanje več jih zemljiških kompleksov in združevanje dela, 
sredstev in zemlje, 

- upravlja in razpolaga s kmetijskim zemljiškim skladom 
itd. 

Pri izvajanju teh nalog in vloge kmetijskih zemljiških skup- 
nosti ugotavljamo zlasti naslednje: 

Kmetijske zemljiške skupnosti so v dosedanjem uresničeva- 
nju ciljev in nalog na področju kmetijske zemljiške politike 
odigrale zelo pomembno vlogo. Upoštevati je treba, da pred- 
stavljajo kmetijske zemljiške skupnosti prvo obliko samou- 
pravnega organiziranja in usklajevanja interesov tako pri go- 
spodarjenju s kmetijskimi zemljišč i, kakor tudi posredno z 
zemljišč i sploh. Zaradi tega je bilo zavzemanje kmetijskih 
zemljiških skupnosti pri razreševanju problemov (usklajeva- 
nju interesov), ki zadevajo celoto gospodarjenja z zemljo (ne 
samo s kmetijskimi zemljišč i), zlasti v nekaterih sredinah 
bistveno več je (in širše) kot je bil sicer njihov delokrog. To je 
tudi razumljivo, saj je v preteklem obdobju bilo potrebno 
največ pozornosti nameniti predvsem zašč iti kmetijskih zem- 
ljišč . Poleg tega pa je bil dan poudarek izvajanju melioracij in 
komasacij ter združevanju zemljišč . 

Zavzemanje kmetijskih zemljiških skupnosti za razreševa- 
nje problemov v zvezi z varstvom zemljišč in zaradi preveli- 
kega poudarka v kmetijskih zemljiških skupnostih delu na 
nalogah predvsem upravnega značaja, se je delu in aktivnosti 
kmetijskih zemljiških skupnosti na zagotavljanju večje in bolj 
racionalne rabe kmetijskih zemljišč (komasacija zemljišč , 
skupnosti itd.), dajalo premalo poudarka. To izhaja tudi iz 
premajhne aktivnosti kmetijskih organizacij v delu kmetijskih 
zemljiških skupnosti. Od te ocene nekatere kmetijske zemlji- 
ške skupnosti sicer izstopajo, opozoriti pa je na to potrebno 
zato, ker se vse pogosteje pojavlja mišljenje, da KZS niso 
odgovorne in tudi ne usposobljene za izvajanje takšnih nalog. 
Nesporno je, da morajo biti KZS ne samo povezovalec, usmer- 
jevalec in usklajevalec interesov, temveč morajo skrbeti tudi 
za izvedbo usklajenih interesov, ciljev in nalog na področju 
kmetijske zemljiške politike v občini. Pri tem pa ni mišljena 
nikakršna dodatna kadrovska krepitev KZS. Gre le za to, da 
kmetijska zemljiška skupnost bdi nad izvajanjem usklajenih 
programov pri tistih nosilcih, ki so za izvajanje določene 
naloge usposobljeni in zadolženi ter odgovorni. 

Kmetijske zemljiške skupnosti so ustanovljene v vseh obči- 
nah. Glede notranje samoupravne organiziranosti zemljiških 
skupnosti (delovne skupnosti) je stanje zelo različno: 10 KZS 
je organiziralo lastne delovne skupnosti in 19 KZS v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti 
občine. V drugih občinah so tajniki zemljiških skupnosti ali v 
rednem delovnem razmerju v celoti pri SOB, polovično kot 
referent in polovično kot tajnik zemljiške skupnosti, ali je 
tajnik zaposlen honorarno ipd. Ta sicer nepopolna analiza 
statusa tajnikov KZS kaže, da imamo opravka z zelo različnimi 
rešitvami. Opozoriti velja zlasti na dejstvo, da v vseh občinah 
še nimamo profesionalnega delavca s polnim delovnim ča- 
som, ki bi skrbel in odgovarjal za delo kmetijske zemljiške 
skupnosti. Zlasti rešitve, kjer upravni delavci istočasno oprav- 
ljajo tudi delo v KZS, niso primerne in dopustne. 

Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti, ki je bila ustanov- 
ljena v letu 1979 z nalogo, da zagotovi usklajevanje in reševa- 
nje določenih pomembnejših nalog, ki so skupnega pomena 
za vse KZS v Sloveniji, in da nudi tudi organizacijsko, stro- 
kovno, tehnično in drugačno pomoč kmetijskim zemljiškim 
skupnostim v občinah, se do sedaj ni uspela uveljaviti - zlasti 
ne kot spodbujevalec izvajanja proizvodnje in razvoja kmetij- 
stva (združevanje zemlje, skrb za ustrezno obdelavo, meliora- 
cije, komasacije). Zaradi razmer, ki vladajo na področju raz- 
polaganja z zemljo, se je preveč ušmerjala na področje var- 
stva zemlje: Opozoriti velja tudi na to, da samoupravni spora- 
zum o temeljih skupnega plana kmetijskih zemljiških skupno- 
sti za obdobje 1981-85 še vedno ni sprejet in da sporazume- 
vanje v zvezi z združevanjem sredstev kmetijskih zemljiških 

skupnosti poteka zelo počasi. Dejstvo pa je, da brez ustrez- 
nega združevanja sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti 
sprejetega plana melioracije ne bo mogoče uresnič iti. / 
10. Skupni pašniki 

V preteklem srednjeročnem obdobju so bili doseženi po- 
membni rezultati pri ponovnem oživljanju planinskih pašni- 
kov. Zlasti na najbolj ogroženih območjih, kjer je bilo največ 
opuščenih pašnikov (Tolminsko, Primorska, Gorenjska) se 
organizirano pristopa k izvajanju ukrepov (urejanje pašnikov, 
gradnja staj, poti in cest itd.), s katerim se ta območja po- 
novno usposabljajo za živinorejsko proizvodnjo. V tem času je 
bilo ustanovljenih tudi več pašnih skupnosti, kjer na družbe- 
nih zemljišč ih prihaja v planinskem svetu do ponovne rabe že 
opuščenih pašnikov. 

11. Izvajanje inšpekcijskega in upravnega 
nadzora 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona o kmetijskih 
zemljišč ih opravljajo občinski upravni organi, pristojni za 
kmetijsko inšpekcijo, in Republiški kmetijski inšpektorat. 

Iz poročila o delu kmetijske inšpekcije v letu 1980 izhaja, da 
je intenzivnost dela te inšpekcije v zvezi z izvajanjem zakona o 
kmetijskih zemljišč ih po občinah zelo različna. Temu je vzrok 
predvsem premajhno število kmetijskih inšpektorjev (vsaj v 
nekaterih občinah). - 

V petih občinah v SR Sloveniji še vedno nimajo kmetijskega 
inšpektorja, v dvanajstih občinah imajo svojega kmetijskega 
inšpektorja, v štirih občinah opravlja inšpektor tudi dela kme- 
tijskega referenta, v eni občini opravlja najnujnejše naloge 
inšpektor sosednjega medobčinskega inšpektorata, za drugih 
38 obč in pa je organiziranih enajst medobčinskih inšpektora- 
tov z 18 kmetijskimi inšpektorji. Skupno število občinskih 
kmetijskih inšpektorjev je 36, kar pomeni, da je v povpreč ju en 
kmetijski inšpektor zadolžen za dve obč ini ali za približno 
25.000 hektarov kmetijskih zemljišč . Poleg nadzora nad izva- 
janjem zakona o kmetijskih zemljišč ih opravlja kmetijska inš- 
pekcija tudi nadzor nad izvajanjem vseh drugih kmetijskih 
zakonov in na njihovi podlagi izdanih predpisov; nekaj nalog 
pa ima tudi po drugih predpisih. 

Zaradi navedenega se je nadzor nad izvajanjem zakona o 
kmetijskih zemljišč ih zmanjšal in je v letu 1980 predstavljal le 
11% v deležu vseh pregledov, ki jih je opravila kmetijska 
inšpekcija. 

Do sedaj je bilo delo kmetijske inšpekcije v zvezi z izvaja- 
njem zakona o kmetijskih zemljišč ih usmerjeno predvsem na 
nadzor in ukrepanje ob protizakonitih spremembah namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč , na razč iščevanje vprašanj in ukre- 
panje v zvezi s plačevanjem odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov in plačevanjem 
odškodnine zaradi izkoriščanja rudnin. V letu 1980 pa je 
kmetijska inšpekcija tudi začela z ukrepi zaradi neustrezne 
obdelave kmetijskih zemljišč . V skladu s svojimi pooblastili pa 
se je kmetijska inšpekcija vključevala tudi v razreševanje 
vprašanj v zvezi z melioracijami in komasacijami. 

Tudi organiziranost in usposobljenost občinskih upravnih 
organov, pristojnih za kmetijstvo, ni takšna, da bi zagotavljala 
uspešno izvajanje predpisov s področja kmetijstva, kar se še 
zlasti opaža pri izvajanju zahtevnega in obsežnega zakona o 
kmetijskih zemljišč ih. 

V občinah niso organizirani posebni upravni organi za 
kmetijstvo, temveč delujejo referenti (ponekod referati) v dru- 
gih oddelkih oz. komitejih. V več občinah opravljajo referenti 
?a kmetijstvo obenem še naloge z d/ugih upravnih področ ij (v 
štirih občinah so le-ti obenem tudi kmetijski inšpektorji), v več  
občinah pa opravljajo ti referenti tudi naloge tajnika kmetijske 
zemljiške skupnosti. Takšna dvojnost ni utemeljena in v 
skladu s principi delovanja upravnih organov. 

Takšna organiziranost irt prešibka usposobljenost v teh 
občinskih upravnih organih pa nedvomno vpliva na slabo 
izvajanje zakona o kmetijskih zemljišč ih. To pa v-veliki meri 
povzroča, da se morata republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo in tudi republiški kmetijski inšpektorat pri svojem 
delu osredotočati predvsem na usposabljanje ustreznih ka- 
drov v občinah in preko različnih oblik neposredne pomoč i na 
vzpodbujanje ter zagotavljanje izvajanja vsaj najpomembnej- 
ših nalog. 
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Na podlagi navedenih dejstev ocenjujemo, da je za dosle- 
dnejše in,uč inkovitejše izvajanje zakona o kmetijskih zemlji- 
šč ih zelo pomembna tudi vzpostavitev dobre organiziranosti 
in ustrezne usposobljenosti teh služb, za kar bi bilo potrebno 
opraviti v vsaki občini posebno analizo. 

12. Izvajanje zakona o dedovanju kmetijskih 
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73) 

12.1. Posebna ureditev dedovanja kmetijskih zemljišč ih 
kmetij je predvsem družbenoekonomski odnos, ki izhaja iz 
naše agrarne in socialne politike, kakor je bila sprejeta na 
drugi in tretji seji konference ZKS, pri čemer je zlasti po- 
membno stališče tretje seje o socialnem razlikovanju, da je 
potrebno »izpopolniti sistem dedovanja kmetijskih posestev, 
tako da bo omejeval drobitev posestev ter okrepil ekonomsko 
zmogljivost in socialno varnost prevzemnikov, ki bodo nada- 
ljevali s kmetovanjem«. 

Navedeno usmeritev agrarne in socialne politike je uzakonil 
zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev (kmetij), ki ureja poseben dedni režim za kme- 
tijska zemljišča - in posebej določene kmetije, po katerem se 
omejuje prehod kmetijskih zemljišč v last tistih, ki zemlje ne 
obdelujejo, preprečuje drobitev določenih kmetij in omogoča 
prevzem kmetij pod pogoji, ki dediča preveč ne obremenju- 
jejo. Na podlagi tega naj bi se ustvarile možnosti za smotrno 
uporabljanje kmetijskih zemljišč in za krepitev proizvodnega 
sodelovanja med tistimi, ki jim kmetijsko zemljišče rabi za 
osebno delo ter organizacijami združenega dela,- Ta dedni 
režim izhaja iz splošnih pravil dedovanja, s tem, da določene 
inštitute prilagaja dedovanju kmetij. Posebno ureditev dedo- 
vanja kmetij razširja zakon tudi na kmetije, ki so predmet 
razdružitvenega postopka, če do dne objave zakona ni bila 
izdana pravnomočna odločba ter za pravne posle za primer 
smrti (pogodbe o izroč itvi in razdelitvi premoženja za življe- 
nje, darilne pogodbe za primere smrti in pogodbe o dosmrt- 
nem preživljanju). Zakon posebne določbe o tem, da bi se 
načelo nedeljivosti kmetije izvajalo tudi pri drugih pravnih 
poslih med živimi, nima, pa tudi sodna praksa ne gre v tej 
smeri. Zato prihaja do drobitve kmetij s prometom med živimi, 
seveda ob upoštevanju določb zakona o kmetijskih zemlji- 
šč ih Kmetje pa s tem izgubljajo svojstvo zašč itene kmetije in 
je njihov položaj ob dedovanju povsem drugačen kot ob 
prevzemu. 

Zato se pojavljajo tudi predlogi, da bi načelo nedeljivosti 
zaščitenih kmetij moralo biti upoštevano tudi v prometu med 
živimi. Ti predlogi pa ne upoštevajo, da naša agrarna in 
socialna politika nikdar ni imela za svoj cilj ohranjanje obsto- 
ječ ih vaških struktur. Upoštevati je namreč treba dinamiko 
razvoja ter tudi hotenja in osebne kvalitete lastnika kmetije. 
Promet s kmetijskimi zemljišč i med živimi je urejen z zako- 
nom o kmetijskih zemljišč ih. Ta namreč s svojimi določbami, 
da nekmet ne more pridobivati kmetijskih zemljišč , ki so 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo in z ureditvijo 
prednostne pravice nakupa, omejitve darovanja itd., prepre- 
čuje oziroma omejuje prehod kmetijskih zemljišč v nekmečke 
roke. V družbenem interesu je, da ostanejo kmetijska zemlji- 
šča v lastnini oziroma uporabi kmetijskih obdelovalcev, ki z 
opravljanjem kmetijske dejavnosti pridobivajo dohodek ter s 
tem tudi izpolnjujejo širše družbene interese naše samou- 
pravne socialistične skupnosti. Pri tem pa prav gotovo ni 
pomembno ali ima kmetijsko zemljišče prav določeni kmet. S 
prometom kmetijskih zemljišč med živimi prehajajo kmetijska 
zemljišča ob upoštevanju navedenih omejitev za nekmete v 
lastnino oziroma uporabo tistih, ki se bolj intenzivno bavijo s 
kmetijsko dejavnostjo, medtem ko jih odtujujejo predvsem 
tisti, ki to dejavnost opuščajo. 

To pa pomeni tudi, da se v procesu deagrarizacije iz stara- 
nja kmečkega prebivalstva ustvarja po eni strani možnost 
preobrazbe zasebne kmetijske proizvodnje in naturalno-tržne 
in avtarkične v tržno, po drugi strani pa s tem v zvezi s tem 
možnosti za družbeno organizirano proizvodnjo oziroma traj- 
nejšo medsebojno povezanost in trajnejše poslovno sodelo- 
vanje na podlagi združevanja dela, zemljišč , delovnih drugih 
sredstev, ki so lastnina kmetov z delom delavcev in družbe- 
nimi sredstvi v organizacijah združenega dela. 

Zakon posebej ureja dedovanje kmetijskih zemljišč , ki niso 

v sestavu kmetij, kakor tudi tistih kmetijskih gospodarstev, ki 
niso kmetje v smislu tega zakona ter posebej dedovanje 
kmetij. 

12.2 Dedovanje kmetijskih zemljišč in nezaščitenih kmetij 
12.2.1. Uvodoma je omeniti, da se pojem kmetijskih zem- 

ljišč po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij) delno loč i od pojma kmetij- 
skih zemljišč po zakonu o kmetijskih zemljišč ih. Po zakonu o 
kmetijskih zemljišč ih so kmetijska zemljišča vsa zemljišča, ki 
so s prostorskim delom družbenega plana občine določena 
za kmetisko proizvodnjo in tudi zemljišča, ki so z dolgoroč- 
nimi plani sicer namenjena za zazidavo, dokler se na njih ne 
začne graditi. Po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) pa se štejejo za 
kmetijska zemljišča tudi gozdna zemljišča in gozdovi, ki so 
namenjeni za kmetijstvo ali gozdno proizvodnjo, poleg tega 
pa so iz kmetijskih zemljič ne glede na rabo izvzeta tista 
zemljišča, ki so s sprejetim prostorskimi in urbanističnimi 
dokumenti namenjena za gradnjo. Razlika je nujna glede na 
razmerje, ki jih urejata ta dva zakona. Nesmotrno bi bilo 
namreč uvajati posebno ureditev dedovanja tistih kmetijskih 
zemljišč , ki so že po prostorskih in urbanističnih dokumentih 
spremenila svojo namembnost. Taka zemljišča tudi ne morejo 
biti sestavni del zaščitene kmetije in se tako ne morejo upo- 
števati kot merilo njene gospodarske sposobnosti. 

12.2.2. Za dedovanje kmetijskih Zemljišč po zakonu o de- 
dovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodar- 
stev (kmetij) veljajo splošni predpisi o dedovanju, ob upošte- 
vanju določb zakona o kmetijskih zemljišč ih. Ta zakon na- 
mreč ureja obseg in vsebino lastninske pravice na kmetijskih 
zemljišč ih, ki je različna, če gre za kmeta ali občana, ki ni 
kmet. Z vidika dedovanja prihajajo v poštev določbe o zemlji- 
škem maksimumu in določba, ki prepoveduje, da bi občan, ki 
ni kmet, pridobival tista kmetijska zemljišča, ki so trajno 
namenjena za kmetijsko proizvodnjo. V obeh primerih, to je, 
če nekmet pridobi z dedovanjem kmetijsko zemljišče v ob- 
segu preko predpisanega maksimuma (1 ha oziroma 3 ha) ali 
na območju, kjer ga ne more imeti, postane to zemljišče 
oziroma presežek le-tega družbena lastnina. Ker splošni si- 
stem dedovanja postavlja pri zakonitem dedovanju kot pravilo 
fizično delitev premoženja, pri inštitutu nujnega deleža pa 
izhaja iz sistema rezerve (zapuščina se deli na razpoložljivi 
del, s katerim zapustnik lahko razpolaga in rezervirani del, s 
katerim ne more razpolagati), ne pa sistema denarne odprave, 
se zapuščina, ki jo sestavljajo le kmetijska zemljišča ali neza- 
šč itena kmetijska gospodarstva, lahko deli. 

12.2.3. Po podatkih sodišč je delitev kmetijskih zemljišč iz 
naslova dedovanja naslednja: na območju Temeljnega sodi- 
šča v Celju (enota Celje), so bile zapuščinske zadeve, v katerih 
je bilo predmet dedovanja kmetijsko zemljišče rešene tako, da 
so se kmetijska zemljišča v naravi razdelila med dediče v 
približno 41%, na enoti v Velenju v približno 38%, na enoti v 
Žalcu pa v 11%. V manj primerih so se zemljišča delila na 
območju enote v Šmarju pri Jelšah (v 3%) in na območju 
enote v Šentjurju (v 2%), na območju v Slovenskih Konjicah 
pa ni bilo nobenega primera delitve. Tudi v občinah na ob- 
močju Temeljnega sodišča v Kopru je položaj v zvezi z deli- 
tivjo podedovanih zemljišč  zelo različen: v Kopru in Sežani je 
zelo visok odstotek zapuščinskih zadev, v katerih dedič i za- 
htevajo svoje deleže v naravi (v približno 50%), medtem ko 
prihaja na območju enot v Postojni, Ilirski Bistrici in Piranu z 
občino Izolo v sorazmerno redkih primerih do delitve (v pri- 
bližno 20%). Predvsem se delijo tista zemljišča, za katera se 
pričakuje, da bodo postala zazidljiva. Zlasti dedič i iz zamej- 
stva, ki na obalnem območju pogosto dedujejo, striktno za- 
htevajo svoj delež v naravi. Na podlagi poročila Temeljnega 
sodišča v Ljubljani lahko ocenimo, da je število kmetijskih 
zemljišč , ki so se delila v zvezi z dedovanjem visoko: tako npr. 
v Kočevju kar v pribiližno 92% zadev, v Ljubljani v približno 
60%, v Trbovljah v 33%. Sodišče poroča, da se dedišč ine, ki1 

obsegajo do 1 ha površine, skoraj vedno delijo v naravi, zlasti, 
če so zemljišča primerna za gradnjo počitniških hiš ali pa je v 
bližnji prihodnosti pričakovati, da bodo spremenjena v grad- 
bena zemljišča z možnostjo individualne gradnje. Ne delijo pa 
se večje nezaščitene kmetije, predvsem tiste, ki se nahajajo v 
bolj odročnih krajih. Dokaj visok odstotek zadev, v katerih so 
se zemljišča delila, je bil tudi na območju Temeljnega sodišča 
v Novi Gorici (skupno za vse enote 61 %), na območju Temelj- 
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nega sodišča v Novem mestu pa so se kmetijska zemljišča v 
naravi delila v 44% rešenih zadev. Na območju Temeljnega 
sodišča v Kranju je število zapuščinskih zadev, v katerih je 
prišlo do delitve kmetijskih zemljišč , sorazmerno nizko in to 
na vseh enotah (na Jesenicah v 27%, Radovljici 31%, Škofji 
Loki 23%). Po poroč ilu Temeljnega sodišča v Mariboru pri- 
haja tudi na njihovem območju v sorazmerno redkih primerih 
do drobitve kmetijskih površin (skupno za vse enote v 22%). 

Po poročilu sodišč  so eden izmed vzrokov, da zapuščine ne 
prevzame en dedič , ki druge izplača, tudi inflacijska gibanja. 
Zlasti v primerih, ko dedujejo nedoletni otroci in osebe pod 
skrbstvom, občinske skupnosti socialnega skrbstva zagovar- 
jajo takšen način dedovanja. 

V zvezi s podatki sodišč pa velja opozoriti, da navedeni 
podatki v procentih ne dajejo slike o tem, koliko kmetijskih 
zemljišč , ki niso sestavni del zaščitene kmetije, je predmet 
takega dedovanja ter koliko teh zemljišč prehaja v nekmečke 
roke kljub omejitvam glede zemljiškega maksimuma in tega, 
da nekmet tudi z dedovanjem ne more pridobiti tistih kmetij- 
skih zemljišč , ki so trajno namenjena za kmetijsko proizvod- 
njo. 

12.2.4. Odprava vzrokov dorbljenja teh kmetijskih površin 
in njihovo prehajanje v nekmečke roke presega okvir zakona 
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih go- 
spodarstev (kmetij) in je rešitev iskati predvsem v č imprejšnji 
določ itvi namembnosti zemljišč  za potrebe kmetijstva in goz- 
darstva ter razvrstitvi kmetijskih zemljišč v zemljišča, ki so 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, in druga kmetij- 
ska zemljišča v prostorskih delih družbenih planov občin. 
Temu bi pripomoglo tudi doslednejše izvajanje tistih določb 
zakona o kmetijskih zemljišč ih, ki urejajo dolžnost obdelova- 
nja kmetijskih zemljišč . 

12.3. Dedovanje kmetij 
12.3.1. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 

kmetijskih gospodarstev (kmetij) šč iti pred delitvijo v primeru 
dedovanja tiste kmetije, to je kmetijske in gozdne gospodar- 
ske enote, ki jih kot take z odlokom določ i občinska skup- 
šč ina na predlog kmetijske zemljiške skupnosti in krajevne 
skupnosti. V zakonu je kmetija tista kmetijska in gozdno- 
gospodarska enota, ki zagotavlja lastniku s kmetijsko in 
drugo z njo povezano dejavnostjo primerno preživljanje. Po- 
leg tega splošnega merila za določanje zaščitene kmetije pa 
zakon primeroma navaja še posebna merila, kot so: 

- ekonomskega značaja (ogroženost smotrnega izkorišča- 
nja kmetijskih in gozdnih zemljišč , ki bi nastala zaradi drobi- 
tve kmetije ter možnosti proizvodnega sodelovanja z organi- 
zacijami združenega dela), 

- prostorskega značaja (zaradi varstva krajine in s tem v 
zvezi potreb po urejenem prostoru posebej na območjih, ki so 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo) in 

- splošno družbenega značaja (če je podan d. užbeni inte- 
res na ohranitvi določenih kmetij zaradi potreb splošnega 
ljudskega odpora, zaradi zgodovinskih in kulturnih razlogov 
in podobno). 

Po podatkih iz občin (izvzeta je občina Ljubljana Center) so 
bili do septembra 1981 odloki o zaščitenih kmetijah sprejeti v 
53 občinah, v 4 občinah so ti odloki v izdelavi, v 2 občinah 
(Ribnica in Črnomelj) pa se odlok še niti rte pripravlja. S 
sprejetimi odloki je zaščitenih 40.125 kmetij s povprečno 
površino 5,91 hektara. 

Zakon tudi zavezuje občinske skupšč ine, da po potrebi, 
najmanj pa vsakih pet let odlok o zaščitenih kmetijah pregle- 
dajo in ga uskladijo s prostorskim delom družbenega plana 
občine ter z navedenimi merili za določanje zaščitenih kmetij. 

V postopku spreminjanja je tudi 10 odlokov občinskih skup- 
šč in, s katerimi bo predvidoma zaščitenih nadaljnjih 613 kme- 
tij. 

12.3.2. Praksa pa kaže, da občinske skupščine zelo različno 
vrednotijo merila za določitev zaščitene kmetije. Ponekod 
gredo z zašč ito široko, tako npr. v kranjski in tržiški občini 
zašč itijo vse kmetije, kjer je več kot 8 ha obdelovanja zemlje. 
Tudi po poroč ilu Temeljnega sodišča v Mariboru so z odloki 
večkrat zaščitene že več je parcele. Na območju Temeljnega 
sodišča Novo mesto, enote v Trebnjem, je zaščita široka zlasti 
v hribovitih predelih. Nasprotno pa Temeljno sodišče v Novi 
Gorici sporoča, da je na njihovem območju, zlasti v bližini 
državne meje, malo zaščitenih kmetij. Tudi na območju Te- 
meljnega sodišča v Novem mestu, enote v Krškem, niso v 

mnogih primerih zaščitene kmetije, ki presegajo 5 ha. Na 
splošno so kot primerne ocenile odloke enote Temeljnega 
sodišča v Kranju, medtem ko Temeljna sodišča v Mariboru, 
Novi Gorici, Ljubljani, Celju, menijo, da v odlokih na njihovem 
območju niso pravilno vrednoteni kriteriji, ki naj bodo vodilo 
za zaščito kmetij. Nekatera sodišča, npr. Koper in enota Te- 
meljnega sodišča Ljubljana v Trbovljah, sporočajo, da skup- 
šč ine občin ne usklajujejo odlokov, čeprav bi bilo to po- 
trebno. Kot formalno pomanjkljivost je nekaterim odlokom 
očitati, da lastnik kmetije ni dovolj natančno označen in da 
niso navedeni vsi zemljiškoknjižni vložki, v katerih so vpisane 
parcele, ki spadajo h kmetiji. Ponekod so bili odloki sprejeti 
po že izvedenem dedovanju, na podlagi katerega je bila kme- 
tija že razdeljena med dediče. Pojavili pa so se tudi primeri, ko 
je bila zašč itena kmetija, ki je že v izključni lasti več oseb. V 
primerih, ko občine še niso sprejele odlokov o zašč itenih 
kmetijah; mora sodišče, ki vodi zapuščinski postopek, po- 
drobneje ugotavljati, kakšna zemljišča so predmet zapuščine 
ter v primerih, ko bi bila umestna, pribaviti o tem mnenje 
kmetijske zemljiške skupnosti, kar postopek podaljšuje. 

12.3.3. Drug problem v zvezi z določanjem zaščitenih kmetij 
je pa neupoštevanje določbe, da tako kmetijo sestavljajo 
samo taka kmetijska zemljišča, ki niso s prostorskimi oziroma 
urbanističnimi dokumenti namenjena za graditev. Veliko je 
namreč primerov, ko je občinska skupščina sprejela odlok, s 
katerim je ob dedovanju zašč itila kmetijo, potem pa je spre- 
jela odlok o prenehanju lastninske pravice ali pa zazidalni 
načrt prav na kmetijskih zemljišč ih take kmetije. Kmetijska 
zemljišča zaščitenih kmetij bi morala biti v prostorskem delu 
družbenega plana občine razvrščena vsaj v svojem več jem 
delu med zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko 
proizvodnjo. 

12.3.4 Da bi se realiziralo načelo nedeljivosti zašč itene 
kmetije ob dedovanju, deduje tako kmetijo praviloma samo en 
dedič , ki se mu s tem zagotavlja tudi materialna in socialna 
varnost. Zakon odstopa od tega načela samo v treh primerih: 

- če je več dedičev kmetov po zakonu o kmetijskih zemlji- 
šč ih in ni dediča, ki bi sicer izpolnjeval pogoje za dedovanje 
zaščitene kmetije; 

- oporoč itelj lahko zapusti zaščiteno kmetijo zakoncema 
kot solastnikoma tako, da ni prizadeta fizična integriteta za- 
šč itene kmetije; 

- če noben izmed dedičev ne izpolnjuje pogojev za dedo- 
vanje zaščitene kmetije ter kmetijska zemljiška skupnost ne 
ddbi drugega prevzemnika kmetije, pa je delitev take kmetije v 
skladu s prostorskim delom družbenega plana občine (taka 
delitev je bila do sedaj uveljavljena samo v treh primerih in 
sicer na območju Kočevja). 

Zakon določa, da lahko kmetijo deduje samo tisti dedič , ki 
ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče z osebnim delom, 
pri tem pa ima prednost tisti, ki je ta svoj namen izkazal tako, 
da je bodisi na kmetiji delal oziroma se usposobil za obdelo- 
vanje kmetijskih zemljišč bodisi s svojim trudom, zaslužkom 
ali kako drugače prispeval k ohranitvi oziroma zboljšanju 
proizvodnih zmogljivosti kmetije. Dedič  - prevzemnik kmetije 
pridobi status kmeta s trenutkom, ko kmetijo deduje. Poleg 
strokovne usposobljenosti (gl. navodilo o tem, kdaj se šteje, 
da je občan ustrezno usposobljen za obdelovanje kmetij- 
skega zemljišča - Ur. I. SRS, št. 22/81), izpolnjuje tudi pogoj, 
da mu kmetijska dejavnost pomeni glavno oziroma dopol- 
nilno dejavnost, saj je gospodarska dejavnost že zajeta v 
pojmu zaščitene kmetije. 

Status kmeta pa je dediču - prevzemniku kmetije seveda 
priznan samo toliko časa, dokler izpolnjuje pogoje za ta 
status po zakonu o kmetijskih zemljišč ih. Dedič prevzemnik 
kmetije, ki bi tak status izgubil, pa mora prilagoditi obseg 
kmetijskih zemljišč zemljiškemu maksimumu, ki velja za nek- 
meta. 

12.3.5. Pri dedovanju na podlagi zakona ni bistvenih odsto- 
panj od splošnega sistema dedovanja; tako v prvi vrsti dedu- 
jejo zakonec in otroci, pri čemer daje zakon o dedovanju 
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij) v primeru, ko več  dedičev izpolnjuje pogoje za dedo- 
vanje (namen obdelovati kmetijsko zemljišče), prednost za- 
koncu. Če zakonca ni ali če se dedovanju odpove, dediča — 
prevzemnika soglasno določ ijo vsi dedič i oziroma, če se ti ne 
sporazumejo, sodišče. V največ primerih je kmetijo prevzel 
preživeli zakonec. 
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Pri razpolaganju s kmetijo na podlagi oporoke pa zakon v 
nasprotju s splošnim sistemom dedovanje dopušča oporoči- 
telju, da prosto izbira dediča, temveč ga mora praviloma 
izbrati iz kroga zakonitih dedičev (potomci, zakonce, starši 
oziroma dedi in babice). Torej je tudi pri oporočnem dedova- 
nju v zakonu zastopano stališče, naj kmetija ostane v rodu. 
Zoper takšno ureditev pa se v praksi pojavljajo pomisleki: 
zapustnik mora kmetijo zapustiti sorodnikom, čeprav z njimi 
nima nobenih vezi, ne sme pa je zapustiti nekomu, ki mu 
pomaga pri delu na kmetiji. 

Načelo, da s prevzemom kmetije ne bo ogrožen gospodar- 
ski obstoj prevzemnika, realizira zakon tako, da zakonec, 
otroci, posvojenci in starši, ki ne dedujejo kmetije, dedujejo 
denarno vrednost dednega deleža, ki ga mora prevzemnik 
izplačati v 5 oziroma 10 letih. Ta dedni delež je enak nujnemu 
deležu po splošnih predpisih o dedovanju (nujni delež po 
splošnih predpisih o dedovanju znaša pri prvem dednem redu 
- zakonec in potomci - polovico zakonitega deleža, upošteva- 
joč , da se po zakonu zapuščina med zakonca in potomce 
razdeli na enake dele). Ta dedni delež se pa zmanjša s tem, da 
se v njega obvezno vračuna poleg daril in volil tudi vse, kar je 
bilo porabljeno za dediča v zvezi z njegovim šolanjem in kar je 
bilo porabljeno za usposobitev dediča za samostojno življe- 
nje. Taka ureditev pomeni lahko v praksi težko obremenitev 
za prevzemnika, če mora več dedičem izplačati njihove de- 
leže, po drugi strani pa predstavlja za dediča, ki mu mora 
prevzemnik izplačati njegov delež v daljšem roku, zaradi infla- 
cijskih gibanj, prikrajšanje. 

12.3.6. Na splošno lahko rečemo, da sam zakon o dedova- 
nju kmetijskih zemljišč in kmetij ne spodbuja drobitve kmetij- 
skih zemljišč , saj se glede dedovanja nezaščitenih kmetij 
navezuje na druge zakone (zakon o dedovanju, zakon o kme- 
tijskih zemljišč ih); dedovanje zaščitenih kmetij pa ureja tako, 
da preprečuje njihovo drobitev. Zato ni potrebno, da bi se 
zakon spreminjal, razen mogoče v primeru, da bi oporoč itelj 
lahko v upravičenih primerih zapustil kmetijo tudi tistemu, ki 
ni zakonit dedič . Ugotavljamo pa, da se zakon pravilno ne 
izvaja in to glede določitve zaščitenih kmetij. Več sodišč 
namreč meni, da merila za zaščito kmetij niso pravilno upo- 
števana in da odloki niso usklajeni s prostorskimi deli družbe- 
nih planov občin, nekatere občinske skupščine pa odlokov še 
niso sprejele. Zato bo potrebno predvsem v tej smeri zakon 
dosledneje izvajati. Z določ itvijo zaščitenih kmetij se namreč 
glede na ugodnejše pogoje za prevzem kmetije ob dedovanju 
pospešuje tudi proces in možnost ponovne agrarizacije, saj 
se z njimi stimulife dedič , ki kmetijo prevzame. 

III. URESNIČEVANJE SAMOUPRAVNIH 
SOCIALISTIČNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 
V KMETIJSKEM ZADRUŽNIŠTVU 

Cilj združevanja kmetov je v povečanju in izboljševanju 
kmetijske proizvodnje, v povečanju storilnosti dela in racio- 
nalnejšem pridelovanju, v organiziranem vključevanju v bla- 
govno menjavo, v zagotavljanju trajnejših in stabilnejših po- 
gojev pridelovanja; na tej osnovi ustvarjajo kmetje materialno 
podlago za svoj ekonomski položaj, ki je v osnovi enak druž- 
benemu položaju, kot ga imajo delavci v združenem delu z 
družbenimi sredstvi, pogoje za zagotovitev svoje socialne 
varnosti ter pogoje za uveljavitev svojega položaja v celoti 
socialističnih družbenoekonomskih odnosov. 

Premagovanje razdrobljenosti zemljišč in drugih sredstev 
za proizvodnjo skozi proces združevanja dela, sredstev in 
zemlje kmetov je v SR Sloveniji glede na zelo neugodno 
parcelno in lastninsko strukturo temelj uresničevanja začrta- 
nih nalog na področju kmetijske proizvodnje. 

Za SR Slovenijo je značilna velika razparceliranost - pov- 
prečna velikost parcele (obdelovalnih površin) je nekaj nad 50 
arov; povprečna velikost kmetijskih zemljišč na kmetijskih 
gospodarstvih znaša le 3,6 ha. Ob tem pa je pomembno 
dejstvo, da je pretežni del zemljišč in drugih produkcijskih 
faktorjev v lasti kmetov. 

Produkcijski faktorji kmetijstva v SR Sloveniji 
Vrsta Skupaj V družbeni 

lastnini 
Kmet. zemljišča 
Živina: 
govedo 
prašič i 
ovce 
Stroji: 
traktorji 
mot. kosilnice 
pobiral, prikolice 
sejalnice 
kombajni 

872.733 ha 129.331 ha 743.402 ha 

V lasti Delež sred. v 
kmetov lasti kmetov 

85,2% 
558.114 gl. 
467.108 gl. 

14.320 gl. 
54.308 
47.561 
5.422 
3.586 

59.619 gl. 
129.284 gl. 

41 gl. 
1.445 

412 
261 
281 

428.525 gl. 
337.824 gl. 

14.279 gl. 
52.863 
47.249 

5.161 
3.305 

76,8% 
72,3% 
98,7% 
97,3% 
99,3% 
95,1% 
92,1% 

Ti podatki dokazujejo, da je uresnič itev srednjeročnega 
programa razvoja kmetijstva v največ ji meri odvisna od ure- 
sničevanja začrtanih ciljev na področju kmetijskega zadruž- 
ništva, to je od povečevanja obsega družbeno organizirane 
kmetijske proizvodnje z vključevanjem čim več kmečkih go- 
spodarstev v različne oblike združevanja dela, sredstev in 
zemlje. Zato je bila v obdobju po sprejetju zakona o združe- 
nem delu in zakona o združevanju kmetov aktivnost zadruž- 
nih organizacij, kakor tudi družbenopolitičnih skupnosti in 
organizacij usmerjena v dejansko spreminjanje obstoječih 
odnosov in organiziranost v smislu ustvarjanja možnosti in 
pogojev za uveljavljanje samoupravljanja kmetov in delavcev 
v zadružnih organizacijah s ciljem krepitve njihovega gospo- 
darskega položaja. 

1. Oblike združevanja kmetov 
Zakon o združevanju kmetov opredeljuje kot osnovo prav- 

noorganizacijske zgradbe naslednje oblike združevanja: te- 
meljno zadružno organizacijo, temeljno organizacijo koope- 
rantov in temeljno organizacijo združenega dela. Pri organizi- 
ranju teh oblik velja načelo prostovoljnosti, kar pomeni, da 
imajo člani in delavci dela kmetijske zadruge (KZ) in delovne 
organizacije kooperantov (DOK) samo neodtujljivo pravico, 
ne pa tudi dolžnost, da organizirajo temeljno zadružno orga- 
nizacijo (TZO) oziroma temeljno organizacijo kooperantov 
(TOK). 

Poleg institucionalnih oblik združevanja (v organizacijah 
združenih kmetov) je možno tudi neinstitucionalno združeva- 
nje dela in sredstev. V tem primeru ima združeni kmet status 
kooperanta organizacije združenih kmetov ali druge organi- 
zacije združenega dela. 

1.1. Sedanje stanje zadružne organiziranosti 
1.1.1. Po letu 1977 so bile izvedene naslednje statusne 

spremembe zadružnih organizacij (po sprejemu zakona o 
združenem delu in združevanju kmetov): 

Stanje v Enovite KZ KZ s TZO 
začetku leta 

TZO TOZDv 
sestavi KZ 

TOK DOK 

1977 
1978 
1679 
1980 
1981 

37 
20 
22 
21 
22 

4 
21 
20 
22 
22 

10 
42 
62 
65 
65 

1 
22 
22 
28 
30 

36' 
26' 
23 
21 
21 

Vir: Letna poročila Zadružne zveze Slovenije za leto 1977, 1978, 1979, 
1980 in 1981 
* tedaj še: obrati za kooperacijo 

Podatki kažejo, da so bile spremembe oziroma novosti v 
zadružni organiziranosti usmerjene predvsem v oblikovanje 
novih temeljnih organizacij(predvsem TZO in TOZD v sestavi 
KZ, pa tudi TOK v sestavi DO), saj se je tako v štirih letih število 
TZO povečalo za več kot šestkrat, število TOZD v sestavi KZ pa 
kar potridesetorilo. Temu ustrezno se je v istem obdobju 
povečalo število KZ s TZO v svoji sestavi za več kot petkrat, 
število enovitih zadrug pa se je zmanjšalo skoraj za polovico. 

Del temeljnih obratov za kooperacijo se je preoblikoval v 
TOK, del pa v kmetijske zadruge ali temeljne zadružne organi- 
zacije v sestavi KZ. 

V vsem obdobju po sprejemu zakona o združenem delu je 
bila v sestavi sestavljene organizacije združenega dela usta- 
novljena le ena, in sicer enovita delovna organizacija koope- 
rantov. 
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V praksi so se kmetijske TZO in TOK v veliki več ini organizi- 
rale po teritorialnem načelu (kot teritorialno zaokrožene 
enote znotraj KZ oziroma DO), tako da pokrivajo celotno 
območje SR Slovenije. Po funkcionalnem (proizvodnem) 
principu sta se organizirali samo dve specializirani (čebelar- 
ski) zadrugi ter 3 perutninarske TOK. 

Po teritorialnem principu so organizirane tudi gozdarske 
TOK. V 14 gozdnogospodarskih organizacijah, ki v skladu z 
odlokom IS Skupščine SR Slovenije pokrivajo enako število 
gozdnogospodrskih območij, je danes organiziranih 41 goz- 
darskih TOK. Z gozdovi na kraškem gozdnogospodarskem 
območju gospodarijo delavci in združeni kmetje - lastniki 
gozdov v Zavodu za pogozdovanje in melioracijo Krasa. 

Število gozdarskih temeljnih organizacij kooperantov v ob- 
dobju 1978-1981: 
leto število TOK 

Vrsta skupnosti število s č lani 

1978 
1979 
1980 
1981 

36 
40 
41 
41 

Vir: Poroč ila Zadružne zveze Slovenije 

V zasebnem sektorju gozdarstva prevladujejo temeljne or- 
ganizacije kooperantov, ki v nekaterih primerih zajemajo pre- 
velike površine. Temeljne organizacije kooperantov so še 
vedno organizirane za celotno gozdnogospodarsko območje 
(ki pokriva območje več občin) v Tolminu, na Bledu in v 
Zavodu za pogozdovanje Krasa v Sežani. 

V kmetijskih TZO, TOK, enovitih KZ in DOK, v TOZD in 
delovnih skupnostih skupnih služb v sestavi KZ je v začetku 
leta 1981 združevalo delo 5.725 delavcev. Za zadružne te- 
meljne organizacije v sestavi KZ je konec leta 1980 opravljalo 
administrativno-strokovna, pomožna in podobna dela skup- 
nega pomena 22 delovnih skupnosti, se pravi, da ima vsaka 
KZ, v kateri so organizirane temeljne organizacije (TZO in 
TOZD), delovno skupnost skupnih,služb; pač pa ni bila doslej 
delovna skupnost organizirana v nobeni enoviti KZ, čeprav se 
mora po 105. členu ZZK delovna skupnost organizirati tudi v 
enovitih KZ oziroma DOK, če so za to dani pogoji. 

V gozdarskih TOK je v začetku leta 1981 združevalo delo 
1.186 delavcev. 

1.1.2. Zadružne in delovne enote 
V skladu z zakonom o združevanju kmetov lahko člani in 

delavci organizacije združenih kmetov oblikujejo v sestavi 
svoje organizacije zadružne enote, samo delavci pa delovne 
enote. 

Med pomembnejšimi pristojnostmi teh enot je sprejemanje 
(v okviru plana organizacije) planov proizvodnje in naložb, 
odločanje o delitvi sredstev za osebne dohodkovne in uporabi 
sredstev za skupno porabo, skrb za povečevanje č lanstva ipd. 

V organizacijah združenih kmetov ter v TOZD v sestavi KZ je 
bilo leta 1980 oblikovanih 344 zadružnih in 242 delovnih enot. 
Ugotavljamo, da v nekaterih zadružnih organizacijah teh enot 
niso oblikovali, kar pomeni - glede na to, da so to oblike, ki 
omogočajo neposredno odločanje kmetov in delavcev ter da 
so te enote temelj delegatskega sistema, da gre v teh primerih 
za stanje, ki v osnovi ne omogoča ustreznega razvoja samou- 
pravljanja in uveljavljanja ciljev združevanja kmetov v teh 
organizacijah. 

1.1.3. Skupnosti na podlagi pogodbe in skupna vlaganja 
Zakon o združevanju kmetov opredeljuje dve vrsti skupno- 

sti na podlagi pogodbe in sicer skupnosti, ki jih ustanovijo 
(dva ali več) združeni kmetje - te skupnosti se ne vpisujejo v 
poseben občinski register, temveč vodi to evidenco organiza- 
cija združenih kmetov, in skupnosti, ki jih ustanovijo kmetje, 
kateri nimajo lastnost združenih kmetov. Te skupnosti se 
vpisujejo v register, ki ga vodi za kmetijstvo pristojni obč inski 
upravni organ. 

Skupnosti na podlagi pogodbe predstavljajo obliko proi- 
zvodnega združevanja, kjer dvoje ali več kmetov neposredno 
(fizično) združuje svoje delo, zemljišča in druga sredstva za 
proizvodnjo. 

V začetku leta 1981 je bilo v Sloveniji 5.241 skupnosti na 
podlagi pogodbe s 46.919 kmeti. Ob tem je tr^ba dodati, da so 
nekateri kmetje združeni v dve ali več skupnosti. 

Skupnosti na podlagi pogodbe v začetku leta 1981 

poljedelske 
hlevske (z združenimi zemljišč i 
in skupnimi objekti) 
pašne 
strojne 
melioracijske 
mlekarske 

260 

46 
118 

4.132 
57 

628 

4.842 

505 
2.173 

13.219 
2.583 

23 590 
Skupaj 5.241 46.919 

Po nepopolnih podatkih kmetijske pospeševalne službe je 
bilo v različnih oblikah sadjarskih, vinogradniških, poljedel- 
skih in drugih pogodbenih skupnosti v začetku 1981 zadruže- 
nih že več kot 7.600 ha kmetijskih zemljišč . Vendar bi tudi 
med različnimi pogodbenimi skupnostmi lahko loč ili več  tipov 
glede ne obseg, intenzivnost in trajnost združevanja sredstev. 
Najhitreje in v največ jem obsegu se uveljavljajo enostavnejše 
oblike skupnosti (strojne, mlekarske ipd ), prepočasi pa se 
uveljavljajo višje in zahtevnejše oblike, kot so skupni hlevi, 
združevanje kmetijskih zemljišč v komplekse zaradi skupne 
obdelave, skupni nasadi, sovlaganja v investicije zadružne 
organizacije in kmeta ipd. Ob vrsti pomembnih objektivnih 
dejavnikov, ki vplivajo na počasno uveljavljanje teh skupnosti 
(razvitost proizvodnje, odnosi med ljudmi, nerazumevanje 
bistva združevanja, bojazen pred izgubo lastništva itd.) ugo- 
tavljamo, da je ovira zlasti v premajhni načrtnosti in dolgoroč- 
nosti pristopa zadružnih organizacij k pripravi pogojev za 
ustanovitev skupnosti, v prešibki kadrovski usposobljenosti 
za te zahtevne naloge ter v pomanjkanju strokovnih proizvo- 
dno-ekonomskih modelov (rešitev) za posamezne oblike proi- 
zvodnega združevanja. Več ji usposobljenosti in aktivnosti od- 
govornih nosilcev plana za razvijanje višjih oblik združevanja 
pa morajo slediti tudi ustreznejši pogoji naložb v skupnosti. 
Dosedanja udeležba sredstev, za katara združeni kmet ni nosil 
obveznosti vrač ila, je bila prenizka ob sorazmerno zahtevnih 
pogojih za pridobitev teh sredstev. 

2. Status združenega kmeta 
Zakon o združevanju kmetov določa, da lahko postane 

združeni kmet vsak občan, ki opravlja kmetijsko dejavnost ne 
glede na lastništvo zemljišč in drugih proizvajalnih sredstev, 
če se odloč i za trajnejšo skupno proizvodnjo. Ta odločitev 
temelji na povsem prostovoljni osnovi in ni pogojena z obse- 
gom proizvodne zmogljivosti kmetije. S tem je omogočeno, 
da tudi najmanjši proizvajalci v različnih oblikah združevanja 
razširijo materialno osnovo svojega dela in postanejo bla- 
govni proizvajalci in na ta način izboljšujejo svojo ekonomsko 
in socialno varnost. 

2.1. Število združenih kmetov 
Po letu 1976 se je štvilo članov zadružnih organizacij v SR 

Sloveniji gibalo takole:* 
Leto Število združenih 

kmetov 
Od tega 

žensk 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

56.709 
50.125 
46.586 
52.050 
54.091 

(ni podatka) 
11.078 
9.775 

10.377 
13.691 

'Poročila Zadružne zveze Slovenije za leto 1978, 1979, 1980 
in 1981. 

Poleg teh pa sodeluje z zadružnimi organizacijami še cca 
30 - 38.000 kmetov. 

Kljub povečevanju števila zadružnih organizacij smo po letu 
1976 beležili rahlo zmanjšanje števila članov. Vzrok temu je 
predvsem v spremembi zadevnih določb v zakonu o združeva- 
nju kmetov, ki merila oziroma pogoje, katere mora izpolnje- 
vati član, nekoliko zaostrujejo. V zadnjih treh letih pa se 
članstvo povečuje. 

Doseženo število članov ni zadovoljivo tako v pogledu ab- 
solutnega števila, kakor tudi po strukturi. Odločanje kmetov 
za trajnejšo skupno proizvodnjo je močno pogojeno s stopnjo 
razvitosti celotnega družbenega in gospodarskega razvoja v 
posameznih sredinah (regija, občina) in razvitosti kmetijstva 
samega, od programsko-razvojne naravnanosti in usposob- 
ljenosti zadružnih organizacij za uresničevanje skupnih nalog 
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in interesov združenih kmetov v zadružnih organizacijah ter 
od uspešnosti vključevanja drugih dejavnosti in nosilcev od- 
govornosti za celovit družbeno gospodarski razvoj v občini v 
ustvarjanje pogojev (posredno) za hitrejše uresničevanje na- 
log na področju razvoja kmetijstva in vasi (razvoj infrastruk- 
ture, izobraževanje, vključevanje kmetov v aktivnost, DPO, 
DPS, ipd.). Tako ugotavljamo na nekaterih območjih v SR 
Sloveniji, da je sorazmerno velik del kmetov zunaj organizi- 
rane proizvodnje. Še zlasti prepočasi se uveljavlja tim. de- 
lovni, nelastninski družbeno-ekonomski položaj združenega 
kmeta. Z ene kmetije je navadno postal član samo en član 
gospodarstva (v veliki več ini primerov lastnik), ne pa tudi 
ostali člani, čeprav jim je kmetijstvo edina oziroma glavna 
zaposlitev. 

Kljub temu, da se število združenih kmetic - č lanic zadruž- 
nih organizacij v zadnjih letih relativno hitreje povečuje od 
celotnega oziroma skupnega števila združenih kmetov, pa z 
doseženimi premiki še posebej ne moremo biti zadovoljni. 

Statistični podatki namreč kažejo na izrazito feminizacijo 
aktivnega kmečkega prebivalstva: več kot polovico kmetijske 
delovne sile predstavljajo ženske. Kmečke žene so v mnogih 
primerih, zlasti na mešanih kmetijah, glavni nosilec in organi- 
zator proizvodnje. 

Prav tako so tudi neugodne ocene o številu mladih kmetov, 
ki so pridobili status člana zadružne organizacije. 

Ob že navedenih vzrokih za premajhen, interes kmetov za 
trajnejšo skupno proizvodnjo ugotavljamo, da je eden pogla- 
vitnih vzrokov v neustreznem družbeno ekonomskem polo- 
žaju združenega kmeta — č lana, zlasti v primerjavi z nezdruže- 
nim kmetom, ki ne prevzema trajnejših obveznosti giede 
skupne proizvodnje in skupnega rizika v zadružni organiza- 
ciji. Prednosti združenega kmeta - člana, ki dosedaj gotovo 
še niso dovolj materialno podprte in konkretno izražene, pa 
so v marsikateri zadružni organizaciji tudi v okviru obstoječ ih 
možnosti premalo uveljavljene. Zaradi tega je dejanska razlika 
(v pogledu dohodka, plasmana, itd.) med združenim kmetom 
in kmetom, ki občasno sodeluje, minimalna, kar kaže na 
nerazvitost notranjih odnosov v teh organizacijah. 

Pri tem je treba opozoriti še na eno težavo, ki se pojavlja v 
praktičnem izvajanju zakonske določbe, da so združeni 
kmetje »č lani in kooperanti«. 

Med člani in kooperanti v načinu ter pogojih trajnejšega 
proizvodnega sodelovanja ni nobenih razlik; po zakonu so 
med njimi razlike le v štirih vidikih njihovega statusa: 

a) Pri č lanstvu gre za institucionalno obliko združevanja, ki 
ima za posledico nastanek in obstoj določene organizacije 
0"ZO, TOK ter enoviti KZ in DOK brez članov ne morejo 
obstajati), medtem ko kooperanti združujejo svoje delo, zem- 
ljišča, delovna in druga sredstva z organizacijo združenih 
kmetov ali drugo OZD na neinstitucionalen nač in. 

b) Člani odločajo o vseh zadevah svoje organizacije, koope- 
ranti pa le o zadevah svojega sodelovanja. 

c) Člani jamčijo za obveznosti organizacije združenih kme- 
tov (omejeno in subsidiarno), medtem ko kooperanti te dolž- 
nosti nimajo. 

d) č lani imajo pred kooperanti določene prednostne pra- 
vice, ki jih določ i samoupravni sporazum o združevanju (npr. 
glede storitev pospeševalne službe, oskrbe z repromateria- 
lom, odobravanja kreditov). 

Problem je zlasti v tem, da z obstojem članov in kooperan- 
tov v isti organizaciji sistem samoupravnega odločanja po- 
stane bistveno bolj zapleten, zato pa navadno tudi počasnejši 
in manj uč inkovit. Ni v vsakem primeru lahko določ iti, ali gre 
za zadevo skupnega sodelovanja ali za drugo vprašanje. Po- 
leg tega je za odločanje o posebnih, v republiški ustavi dolo- 
čenih pravicah združenih kmetov že sicer predpisan poseben 
nač in odločanja v organizacijah združenih kmetov. 

Ker med člani in kooperanti glede obsega ter intenzivnosti 
oziroma kvalitete združevanja dela zemljišč  in drugih sredstev 
ni nobenih razlik, bi bržkone kazalo prouč iti utemeljenost 
delitve združenih kmetov na člane in kooperante, ki dejansko 
temelji le na nebistvenih elementih formalne narave (še pose- 
bej, če upoštevamo, da ima jamstvo predvsem prihološko 
veljavo in da bi bila njegova realizacija izjemen, malo verjeten 
ukrep, da je v mnogih primerih praktično nemogoče ostro 
razmejiti zadeve skupnega sodelovanja od drugih zadev ter, 
da prednostne pravice članov istovrstnih pravic kooperantov 
ne izključujejo). 

2.1.1. Pomembna novost, ki jo je uveljavil zakon o združeva- 
nju kmetov, je prostovoljno združevanje kmetov - lastnikov 
gozdov v temeljne organizacije kooperantov v sestavi goz- 
dnogospodarskih organizacij; poprej so bili namreč vsi 
kmetje-lastniki gozdov obvezno člani gozdarskih obratov za 
kooperacijo. Tako je tudi na področ ju gozdarstva dosledno 
izpeljano ustavno načelo popolne prostovoljnosti združeva- 
nja kmetov, ob upoštevanju ustavnega in zakonskega načela, 
da je gospodarjenje z družbenimi in zasebnimi gozdovi 
skupno in se izvaja po obveznih gozdnogospodarskih načrtih. 

Število članov v gozdarskih obratih za kooperacijo je v letu 
1976 znašalo 79.800 (obvezno članstvo kmetov - lastnikov 
gozdov), konec leta 1980 pa 15.496 članov (prostovoljno član- 
stvo kmetov - lastnikov gozdov). To število članov je združe- 
nih v 41 gozdarskih TOK. Največ je težave pri prostovoljnem 
vč lanjevanju v gozdarske TOK so bile zlasti glede sklepanja 
dolgoročnih pogodb o članstvu in trajnejšem proizvodnem 
sodelovanju ter glede jamstva. Čeprav ni za podcenjevati 
doseženega števila č lanstva v TOK gozdarstva, je treba ugoto- 
viti, da je to število prenizko. Na to je vplivalo tudi omejevanje 
članstva s tem, da so v nekaterih TOK postavljali kot pogoj 
določeno večjo površino gozda (5 ali 10 ha). To pa je v 
nasprotju z zakonom. Posledica tega je izloč itev pomemb- 
nega števila kmetov - lastnikov gozdov iz sistema enotnega 
gospodarjenja z gozdovi, kar je v razmerah, ko uresničevanje 
planov poseka lesa najbolj zaostaja prav v gozdovih v lastnini, 
še zlasti nesprejemljivo, ker ti kmetje tako nimajo možnosti 
uresničevanja svojih samoupravnih pravic. Prav tu zato pri- 
haja do »črnega prometa« z lesom. 

Med vzroke pa je šteti tudi sorazmerno zaostajanje kadrov- 
ske, strokovne in tehnične usposobljenosti TOK za gozdar- 
stvo za njihovo deklarirano vlogo in odgovornostjo. V te- 
meljne organizacije se prepočasi vključujejo ustrezni stro- 
kovni kadri, ki bi pripomogli k temu, da bi delavci in kmetje 
odgovorno in celovito prevzeli naloge pri skupnem gospodar- 
jenju z gozdovi. V bodoče si je potrebno prizadevati, da se bo 
v TOK gozdarstva vključ ilo najmanj okrog 70 % vseh kmetov- 
lastnikov gozdov. Z uveljavljanjem samoupravnega družbeno- 
ekonomskega položaja kmeta - kooperanta pa je potrebno 
tudi na področju gozdarstva uveljaviti večjo produktivnost na 
podlagi skupno organizirane in dohodkovno povezane proi- 
zvodnje in na tej podlagi krepiti materialni in socialni položaj 
kmetov. Prav pri notranji dohodkovni povezanosti in samou- 
pravni organiziranosti TOK so še največ ji zastoji. 

3. Združevanje in povezovanje organizacij 
združenih kmetov 

3.1. Proces združevanja organizacij združenih kmetov (KZ, 
TZO, TOK in DOK) v sestavljene organizacije združenega dela, 
v poslovne skupnosti, bančne organizacije in druge oblike 
združevanja dela in sredstev je v zadnjih letih potekal zelo 
intenzivno. 

V sestavljene organizacije združenega dela kot širše repro- 
dukcijske celote, ki združujejo tudi organizacije združenega 
dela na ppdročju predelave in trgovine, je združenih že več 
kot tričetrt kmetijskih zadrug. Nadomeščanje tržnih in zgolj 
obligacijskih odnosov s samoupravnim združevanjem dela in 
sredstev, skupno delitvijo rizika in skupnim planiranjem proi- 
zvodnje in razvoja med članicami se v sestavljenih organizaci- 
jah prepočasi uveljavlja. 

Kmetijske zadruge in druge organizacije združenih kmetov 
v sestavljenih organizacijah pa že uspešno uresničujejo spe- 
cifične interese združevanja, na primer glede opravljanja kre- 
ditnih in bančnih poslov (interne banke), plasmana in tehno- 
loškega razvoja, za kar same zadruge nimajo zadostnih ka- 
drovskih, materialnih in drugih pogojev. 

Po sprejemu zakona o združenem delu oziroma o združeva- 
nju kmetov ni bila organizirana nobena sestavljena kmetijska 
zadruga. 

3.2. Zadružne organizacije so povezane tudi v ustreznih 
poslovnih skupnostih s področja kmetijstva. Ugotavljajo pa, 
da sorazmerno veliko število teh skupnosti mnogokrat ote- 
žuje hitro in uč inkovito razreševanje vprašanj oziroma nalog, 
zaradi katerih se zadružne organizacije v njih povezujejo. 
Mnogokrat delovna področja in odgovornost med posamez- 
nimi skupnostmi niso dovolj natančno razmejena. Zato je 
nujno zagotoviti večjo racionalnost pri delu poslovnih skup- 
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nosti, še zlasti pa zaostriti odgovornost pri izvajanju nalog. 
Obstaja tudi vprašanje, ali ne bi kazalo njihovo število racio- 
nalizirati. 

3.3. Pomembno mesto v razvoju kmetijskega zadružništva 
zavzema hranilno-kreditna služba, ki je organizirana v vseh 
kmetijskih organizacijah in v več ini gozdarskih TOK. Vseh 
HKS je v Sloveniji 71, ki so povezane v Zvezi hranilno-kredit- 
nih služb Slovenije. Hranilne vloge so se izredno hitro pove- 
čevale tako, da je bilo v letu 1980 zbranih 2.133 milijonov 
dinarjev hranilnih vlog. Ta sredstva se uporabljajo prven- 
stveno za vlaganja v proizvodnjo, s tem pa predstavljajo 
pomemben materialni temelj kmetijskega zadružništva ozi- 
roma kmetijstva nasploh. 

Hranilno kreditne službe so se po sprejetju novega zakona 
o hranilno-kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoč i v 
skladu z zakonom ustrezno preoblikovale in nastopajo kot 
samostojne družbene pravne osebe. 

V zvezi z delovanjem HKS po letu 1980 je potrebno opozoriti 
na še vedno nerazrešeni problem, kako zagotoviti pokrivanje 
negativne razlike v obrestni meri za kredite, ki jih HKS daje 
združenim kmetom pod enakimi pogoji, kot jih dajejo te- 
meljne banke za naložbe v osnovna sredstva v kmetijstvu. Ta 
negativna razlika je bila v preteklih letih pokrita iz republi- 
škega in občinskih Rroračunov. Da bi razrešili ta problem v 
bodoče, so bile temeljne banke in zveza HKS Slovenije zadol- 
žene, da ugotovijo možen način prenosa pokrivanja teh razlik 
na temeljne banke. Ker niso uspeli najti ustrezne rešitve, ki bi 
hkrati zagotavljala tudi samostojnost HKS, je podan predlog, 
da se pokrivanje negativnih razlik v obrestni meri za kredite, ki 
jih odobrava HKS združenim kmetom, zagotovi v okviru sred- 
stev za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane za obdobje 
1982-1985. 

4. Ocena uresničevanja samoupravnega 
družbeno-ekonomskega položaja združenih 
kmetov v zadružnih organizacijah 

4.1. V dosedanjem procesu uresničevanja temeljnih ciljev in 
nalog na področju razvoja zadružništva v smislu zakona o 
združenem delu in zakona o združevanju kmetov, je bil dose- 
žen nesporen napredek v institucionalni izgradnji - prilagaja- 
nju zadružnih organizacij. Število in velikost zlasti temeljnih 
zadružnih organizacij in TOK ter zadružnih enot pomeni, da 
so ustvarjeni sorazmerno ustrezni pogoji za uresničevanje 
samoupravnih in proizvodnih interesov združenih kmetov. Ta 
»približanost« je tudi pomembna podlaga za vključevanje č im 
večjega števila kmetov v proces združevanja, so pa še vedno 
primeri, kjer je prilagoditev zadružne organiziranosti izvedena 
nedosledno ali formalistično, kar zahteva intenzivno akcijo in 
pomoč zlasti s strani skupščin obč in in družbenopolitičnih 
organizacij. 

4.2. Formalno-pravne organiziranosti kmetov v zadružnih 
organizacijah pa praviloma ne spremlja adekvaten proces 
dejanskega uveljavljanja samoupravnih družbeno-gospodar- 
skih odnosov v teh organizacijah. To se kaže zlasti v nasled- 
njem: 

4.2.1. Struktura članstva oziroma združenih kmetov ni za- 
dovoljiva glede na strukturo nosilcev kmetijske proizvodnje; 
še vedno se soočamo z nerazumevanjem (odpori) pri vključe- 
vanju kmečkih žena in mladine kot nosilcev proizvodnje; 
slaba struktura je pogojena tudi s premajhno osveščenostjo 
in slabim poznavanjem prednosti pridobitve statusa združe- 
nega kmeta. 

4.2.2. Organi upravljanja v zadružnih organizacijah so glede 
na zastopanost delavcev in kmetov večinoma ustrezno se- 
stavljeni; to pa ne moremo trditi za strukturo kmetov, kjer je 
bistveno premalo kmečkih žena in mladih kmetov. 

4.2.3. Sistem samoupravnega odločanja v zadružnih orga- 
nizacijah je pogojen z vrsto posebnosti (glede na ostalo 
združeno deto), zaradi katerih je ta sistem bistveno zahtev- 
nejši in težavnejši. Prisotna je izredna zahtevnost in komplici- 
ranost v informiranju (oddaljenost, različen nivo usposoblje- 
nosti ipd.), sorazmerno majhna možnost ustrezno pogost- 
nega osebnega kontaktiranja; izvajanje treh nivojev upravlja- 
nja (za člane, kooperante in delavce) ipd. To zahteva izjemne 
napore, pripravljenost in odgovornost delavcev v zadružnih 
organizacijah (vodilnih, vodstvenih in strokovnih). Ob tem, da 
niso vse organizacije ustrezno usposobljene za izvajanje tudi 

teh nalog, je potrebno ugotoviti, da niso tako redki primeri, ko 
tudi ni ustrezne pripravljenosti in interesa, da bi združeni 
kmetje dejansko uveljavljali svoje pravice, obveznosti in od- 
govornosti. V takih primerih, kjer ni zagotovljen vpliv kmetov 
(ali je premajhen) na odločanje o bistvenih dolgoročnih in 
tekočih vprašanjih razvoja zadružne proizvodnje, kaj hitro 
pride do odtujevanja »zadruge« od dejanskega kmetovega 
interesa, kar ima za posledico stagnacijo v razvoju odnosov 
znotraj organizacije in kot posledico tega, kar je bistveno, 
stagnacijo v razvoju organizirane proizvodnje in plasman 
pridelkov mimo organizacij. 

Ocene doseženega na tem področju nikakor ni mogoče 
posploševati. Nujno pa je, da v vsaki konkretni sredini samou- 
pravni organi in odgovorni dejavniki analizirajo stanje na 
svojem področju in temu primerno ukrepajo. 

4.2.4. Kupoprodajni odnosi se prepočasi spreminjajo v do- 
hodkovne. To je znač ilno tako za odnos med zadružno orga- 
nizacijo in OZD predelave in trgovine, kakor tudi za delitev 
skupnega prihodka in dohodka v okviru zadružne organiza- 
cije. 

Najvišji nivo dohodkovnih odnosov je dosežen v hmeljar- 
stvu, perutninarstvu in v manjšem delu v vinogradništvu. V 
drugih panogah (meso, mleko, sadje ipd.) se dohodkovni 
odnosi le počasi uveljavljajo. Temeljni vzrok je v še vedno 
prisotnem odporu v OZD predelave in trgovine in nepriprav- 
ljenosti za tesnejše plansko-dohodkovno povezovanje s pri- 
marno proizvodnjo s prevzemanjem skupnega rizika. Pri tem 
pa si tudi zadružne organizacije mnogokrat premalo prizade- 
vajo za vzpostavitev dohodkovne povezanosti (zlasti v prime- 
rih, ko jim je proizvodnja bolj drugotnega pomena). Gre torej 
pogosto za premajhno aktivnost in prizadevanje v okviru 
celotne reprodukcijske verige oziroma za tendenco ohranja- 
nja preživelih proizvodnih in poslovnih odnosov. Zadružne 
organizacije bi zato morale biti odločnejši pobudnik in nosi- 
lec akcije za trdnejšo in trajnejšo povezanost z ostalimi fazami 
proizvodnje, saj je to temelj za načrtnost in dolgoročnost v 
razvijanju družbeno organizirane kmetijske proizvodnje. 

Zakon o združevanju kmetov odpravlja kupoprodajne 
odnose med organizacijo in kmetom s tem, da uvaja akonta- 
cije za prevzete kmetijske pridelke iz skupne proizvodnje, 
tako da združenim kmetom glede na njihov prispevek v delu 
in sredstvih ter doseženi dohodek organizacije pripada še 
ustrezen del dohodka organizacije. 

Uveljavljanje tega načela znotraj zadružnih organizacij po- 
teka zelo počasi (razen pri tistih vejah proizvodnje, kjer se 
cene oblikujejo prosto, in ki so dohpdkovno donosnejše). Za 
proizvode, za katere so cene določene, pa je uveljavljeno 
prepričanje, da v takih primerih ni mogoče uveljavljati dohod- 
kovnega odnosa. To pa ni v skladu z zadevnimi rešitvami 
zakona o združenem delu in zakona o sistemu cen in niti ne v 
skladu z edino možnim načinom združevanja sredstev zdru- 
ženih kmetov za financiranje izvajanja skupnih nalog na ni- 
voju njihove organizacije. Upoštevati je treba, da imajo zdru- 
ženi kmetje in delavci neodtujljivo pravico odločanja o delitvi 
skupno ustvarjenega dohodka. Res je, da nizka akumulativ- 
nost kmetijstva povzroča težave pri delitvi, ne more pa biti 
ovira, da ob danih sistemskih možnostih ne bi prišlo v zadruž- 
nih organizacijah do delitve skupno ustvarjenega dohodka v 
skladu z vloženim delom. 

Opozoriti pa velja na nekatera praktična tolmačenja in ukre- 
panja inšpekcij v zvezi z vzpostavljanjem dohodkovnih odno- 
sov v okviru zadružnih organizacij za proizvode, kjer so cene 
določene, namreč , da je nezakonito, če se kmetje v okviru 
organizacije dogovorijo (samoupravno) o združevanju dela 
prihodka za izvajanje skupnih nalog. Takšno tolmačenje ob- 
stoječ ih predpisov škoduje uveljavljanju dohodkovnih odno- 
sov v okviru zadružnih organizacij in sili v neposredno mate- 
rialno intervencijo države. 

4.2.5. V uveljavljenem načinu razporejanja celotnega pri- 
hodka, dohodka in čistega dohodka v zadružnih organizaci- 
jah se praviloma nameni za razširitev materialne osnove dela 
sorazmerno majhen del sredstev, kar omogoča le manjše 
skupne posege (združevanje sredstev za izgradnjo zbiralnic 
mleka, skladišč , za razne skupne aktivnosti kot so izobraževa- 
nje, štipendiranje ipd.). Praviloma se zadružne organizacije 
tako niso sposobne z lastnimi sredstvi pomembneje vključe- 
vati v združevanje sredstev za naložbe v skupne objekte za 
proizvodnjo, predelavo in prodajo kmetijskih proizvodov, s 
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čemer bi si ustvarjale pogoje za večjo produktivnost, večjo 
stabilnost proizvodnje in doseganje večjega dohodka. 

Čeprav je to pogojeno v veliki meri z majhnim dohodkom (v 
kmetijskih zadrugah, kjer prevladujejo donosnejše dejavnosti 
- vinogradništvo, hmeljarstvo - je delitev bistveno bolj ugo- 
dna) pa ocenjujemo, da bi morale zadružne organizacije v 
sistemu delitve dohodka vendarle namenjati več sredstev za 
razširitev skupne materialne osnove dela združenih kmetov, 
kar bi morale upoštevati že pri oblikovanju akontacijskih cen. 

4.2.6. Zakon o združevanju kmetov določa, da lahko zdru- 
ženi kmetje s samoupravnim sporazumom določ ijo, da iz dela 
dohodka, ki jim pripada nad izplačanimi akontacijami, obliku- 
jejo sklad rizika. Ta sredstva so namenjena za kritje izpada 
dohodka združenih kmetov zaradi objektivnih dogodkov, 
proti katerim se ni mogoče vnaprej zavarovati in za skupno 
zavarovanje zoper škodo, ki nastopa v kmetijski proizvodnji. 
Tovrstnih rizičnih skladov praktično ni v nobeni organizaciji. 
Do sedaj so se ponekod uveljavili rizični skladi za posamezne 
vrste proizvodnje (prašičerejo, perutninarstvo ipd.), njihove 
funkcije pa so bistveno ožje, kot je predvideno za skupen 
rizični sklad na nivoju zadružne organizacije. 

Zaradi pomena rizičnega sklada v ustvarjanju pogojev za 
stabilno proizvodnjo, kar je še zlasti pomembno v zadružni- 
štvu, je nujno, da zadružne organizacije č imprej pristopijo k 
oblikovanju teh skladov. To je tudi pomemben element za 
uveljavljanje prednosti združevanja. Razume se, da pa to 
zahteva drugačno politiko delitve. 

V zadnjih nekaj letih so potekala intenzivna prizadevanja za 
povečanje obsega in kvalitete zavarovanja družbeno organizi- 
rane kmetijske proizvodnje. V letu 1979 je bil med Zadružno 
zvezo in Zavarovalno skupnostjo Triglav sklenjen samou- 
pravni sporazum o osnovah, merilih in pogojih za izvajanje, 
skupnega zavarovanja v kmetijski proizvodnji. Pomembni re- 
zultati so doseženi pri zavarovanju živine, vinogradništvu in 
delno v sadjarstvu. Pri poljšč inah je v celoti zavarovana proi- 
zvodnja sladkorne pese in hmelja; močno pa se širi obseg 
zavarovanja koruze. V letu 1981 pa bo stekla akcija za kolek- 
tivno zavarovanje pšenice, ki bo v pogodbeni proizvodnji. 
Omeniti velja, da poteka v letošnjem letu široka akcija za 
povečanje obsega zavarovanja, katere cilj je zavarovanje vse 
družbeno organizirane proizvodnje (in tudi neorganizirane). 

Zakon o združevanju kmetov namreč omogoča, da se v 
skupno zavarovanje lahko pod enakimi pogoji kot združeni 
kmetje vključ ijo tudi kmetje, ki niso združeni, če vplačajo 
ustrezen prispevek v sklad rizika. Ta možnost se v praksi 
slabo uveljavlja, čeprav se s tem omogoča zavarovanje proi- 
zvodnje po bistveno ugodnejših pogojih kot v primeru indivi- 
dualnega zavarovanja. Ocenjujemo, da je glavni vzrok temu v 
premajhno usklajeni aktivnosti in odgovornosti zadružnih or- 
ganizacij in zavarovalnih skupnosti. Očitno je, da se podce- 
njujejo pomen zagotavljanja večje stabilnosti kmetijske proi- 
zvodnje in dohodka v celoti in njene funkcije pri širitvi obsega 
družbeno organizirane kmetijske proizvodnje. 

4.2.8. Ena temeljnih ovir za večjo produktivnost dela v 
združenem kmetijstvu je posestna in parcelna razdrobljenost 
kmetijskih zemljišč . Zategadelj je celovit proces združevanja 
kmetov v temelju odvisen od uspešnosti razreševanja nekate- 
rih ključnih nalog kmetijske zemljiške politike: združevanja 
zemljišč za skupno obdelavo, zložbe zemljišč (komasacija), 
usposabljanje manj kvalitetnih in pridobivanje novih zemljišč  
(melioracije), zagotovitev optimalne rabe (setveni načrti kme- 
tijskih zemljišč ipd. V preteklem srednjeročnem obdobju smo 
meliorirali 2.195 ha zemljišč v lastnini, oblikovani so bili neka- 
teri kompleksi zemljišč za skupno obdelavo (hmeljski nasadi, 
vinogradniške skupnosti, sadjarska skupnost, skupnost za 
pridelovanje žit. To so vsekakor pomembni dosežki, še zlasti 
zato, ker je s tem ustvarjena pomembna podlaga za večje 
posege v tem srednjeročnem obdobju. Ocene kažejo, da je 
razvojno-programska usmerjenost zadružnih organizacij za 
izvajanje nalog zemljiške politike, ki neposredno zadevajo 
izvajanje njihovega plana, dokaj različna. Temu primerna pa 
je kadrovska zasedba in usposobljenost. Pri tem velja pouda- 
riti zlasti to, da je zadružna organizacija nosilec plana za- 
družne kmetijske proizvodnje in da so sestavni (najpomemb- 
nejši) del izvedbe tega plana tudi naloge v zvezi z urejanjem 
zemljišč . Marsikje se to delo podcenjuje, ker ne daje takojš- 
njih rezultatov poleg tega pa je to izredno strokovno in druž- 
beno-politično zahtevno in odgovorno delo. Pri dosedanjem 

izvajanju agrarnih operacij na zemljišč ih v lastnini je najbolj 
zaskrbljujoče dejstvo, da ni bila oledno vzpostavljena takšna 
proizvodnja na teh zemljišč ih, kot je bilo s programi predvi- 
deno oziroma kot urejeni zemljiški kompleksi dejansko tudi 
omogočajo. • 

4.2.9. Zakon o združevanju kmetov določa (43. člen), da 
organizacije združenega dela, ki na istem območju sodelujejo 
s kmeti, s sarnoupravnim sporazumom uredijo nekatera vpra- 
šanja uresničevanja skupnih interesov (usklajenost planov, 
skupne strokovne službe, skupno financiranje planov in pro- 
gramov v krajevni skupnosti, skupni programi izobraževanja 
ipd.). Do sedaj je ta sporazum sprejelo le nekaj organizacij, v 
več ini pa je postopek za sprejem pričet. Gre torej za izredno 
počasno sporazumevanje med zainteresiranimi organizaci- 
jami združenega dela. Zakon je bil namreč  sprejet v letu 1979. 
Glede na to, da je opredelitev skupnih ciljev in nalog organi- 
zacij, ki so nosilci razvoja družbeno-organizirane kmetijske in 
gozdne proizvodnje na določenem območju izredno po- 
membna za enotnost pristopa in ukrepov (kar je še zlasti 
pomembno v zadružništvu), morajo zainteresirane in odgo- 
vorne organizacije to nalogo čimprej uresnič iti. 

4.2.10. Struktura celotnega prihodka kmetijskih zadružnih 
organizacij po dejavnostih kaže (glej tabelo), da je trajnejše 
proizvodno sodelovanje z združenimi kmeti glavna dejavnost 
teh organizacij glede na stranske dejavnosti: lastna kmetijska 
proizvodnja, predelava, domača obrt, kmečki turizem trgo- 
vina. 

Struktura celotnega prihodka kmetijskih zadružnih organi- 
zacij (v letu 1979): 
Dejavnost Delež (v %) 
Prodaja pridelkov iz trajnejšega 
proizvodnega sodelovanja 50 
Prodaja pridelkov iz lastne proizvodnje 2 
Oskrba združenih kmetov z 
reprodukcijskim materialom 20 
Trgovska dejavnost 16 
Predelava 6 
Storitve 2 
Drugo 2 
SKUPAJ 100 
Vir: Poslovno poroč ilo Zadružne zveze za leto 1980 

Zakon o združevanju kmetov namreč opredeljuje, da je 
glavna dejavnost kmetijskih organizacij združenih kmetov 
pridelovanje kmetijskih pridelkov v različnih oblikah medse- 
bojnega sodelovanja, skupno vnovčevanje teh pridelkov in 
organizirana preskrba z reprodukcijskim materialom. Vse to 
je sestavni del skupne proizvodnje. 

Manjše število zadružnih organizacij (v letu 1980 jih je bilo 
5) pa skupno vnovčevanje pridelkov iz pogodbene proizvod- 
nje in oskrbo z repromaterialom še vedno (nepravilno) izka- 
zuje kot trgovsko dejavnost. Zaradi tega so te organizacije 
statistično tudi nepravilno razvrščene: iz teh razlogov mar- 
sikje prihaja do očitkov, da se zadružne organizacije preveč  
ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo. 

4.2.11. Obseg strokovne službe v zadružništvu se v prete- 
klih nekaj letih ni bistveno spreminjal. Na območnih kmetij- 
skih zavodih deluje 31 strokovnjakov, v zadružnih organizaci- 
jah pa je »č istih« pospeševalcev samo 82 od 352 vseh zapo- 
slenih kmetijskih strokovnjakov (od 120 tehnikov jih dela 
izključno na pospeševanju 16, od 85 inženirjev samo 40 in od 
47 diplomiranih inženirjev samo 26); v republiškem centru za 
pospeševanje kmetijstva pri Zadružni zvezi Slovenije so zapo- 
sleni štirje diplomirani inženirji agronomije. 

To drugače povedano pomeni, da odpade na enega diplo- 
miranega inženirja 0,6 kmetijskega tehnika in 1,5 inženirja I. 
stopnje skrb za strokovni del proizvodnega plana na cca 
28.000 ha kmetijskih zamljišč . Takšno stanje zahteva ukrepa- 
nje zlasti v naslednjih smereh: 

- zagotoviti smotrnejšo zaposlitev kmetijskih strokovnja- 
kov v zadružnih organizacijah (za neproizvodne naloge je 
treba zaposliti druge kadre) in jih usmerjati v proizvodnjo; 

- na osnovi razvojnih planov morajo zadružne organizacije 
izdelati plan zaposlovanja strokovnjakov, v obč inskih samou- 
pravnih skladih za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane pa 
je krepitvi strokovne usposobljenosti organizacij za izvajanje 
plana potrebno zagotoviti prioriteto; 
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- sedanje odnose v pogledu razmerij pri nagrajevanju med 
kmetijskimi strokovnjaki in med drugimi zaposlenimi znotraj 
zadružnih organizacij je nujno izboljšati na osnovi dejan- 
skega prispevka pri uresničevanju tekočih in dolgoročnih 
nalog pri razvoju družbeno organizirane kmetijske proizvod- 
nje; 

- izboljšati povezanost strokovnjakov v OZD, zavodih in 
republiških strokovnih in znanstveno-raziskovalnih organiza- 
cij; te orgahizacije morajo postati soodgovorne, da se po 
posameznih vejah proizvodnje uveljavi timsko delo; 

- temelj kvalitetnejšemu in uč inkovitejšemu strokovnemu 
delu je tudi v racionalnejši, potrebam izvajanja plana bolj 
prilagojeni in približani strokovni nadgradnji v kmetijstvu 
(kmetijski institut, Biotehniška fakulteta, Višja agronomska 
šola). Te organizacije so odgovorne za izdelavo skupnih - na 
podlagi medsebojne delitve dela na strokovnem, znanstve- 
nem, pedagoškem in pospeševalnem področju - usklajenih 
programov lastnega in skupnega razvoja, predvsem z vidika 
večje uprtosti teh programov v uresničovanje planskih nalog. 

4.2.12. V dosedanjem uresničevanju nalog na področju za- 
družništva so doseženi nekateri spodbudni začetni rezultati 
pri razvijanju (uveljavljanju) dopolnilnih dejavosti. Pri tem 
zavzema najpomembnejše mesto kmečki turizem kot dopol- 
nilna dejavnost v smislu racionalnejše zaposlitve razpoložljive 
delovne sile in ustvarjanja dodatnega vira dohodka združenih 
kmetov. V letu 1981 je bil sprejet tudi družbeni dogovor o 
razvoju kmečkega turizma v SR Sloveniji. 

4.2.13. Dejavnost zadružnih organizacij vključuje tudi ne- 
katere aktivnosti, ki niso neposredno povezane s proizvodnjo, 
imajo pa posredne, zlasti dolgoročnejše uč inke na razvijanje 
zadružne proizvodnje in uveljavljanje samoupravljanja zdru- 
ženih kmetov. Med te aktivnosti spada zlasti delo s kmečkimi 
ženami in mladimi zadružniki. V zadnjih nekaj letih beležimo 
povečan interes kmečkih žena za delo v aktivih v okviru 
zadružnih organizacij. Programi dela v teh aktivih so prilago- 
jeni njihovim potrebam in interesom. Tako pomenijo temeljno 
obliko usposabljanja za proizvodnjo, hkrati pa tudi šolo sa- 
moupravljanja. Enako velja tudi za aktive mladih zadružnikov. 

Pri tem ugotavljamo, da je aktivnost v teh oblikah skoraj 
povsem odvisna od aktivnosti strokovnjakov in odgovornih 
delavcev v zadružni organizaciji in da so pri tem zelo redko in 
le v manjši meri prisotne druge za razvijanje te dejavosti 
primerno odgovorne organizacije. Zato je nujno, da se na 
področju izobraževanja, kulture, družbeno politične aktivno- 
sti ipd. bolj neposredno in odgovorno vključ ijo v izvajanje 
nalog za to odgovorne organizacije. Tako naj bi zadružne 
organizacijo bolj razbremenili s temi »posrednimi« nalogami 
in jim tako ustvarili pogoje, da postanejo predvsem proizvo- 
dne orgahizacije. 

IV. SOCIALNA VARNOST KMETOV 

1. Starostno zavarovanje kmetov 
1.1 V letu 1972 je bilo z zakonom o starostnem zavarova- 

nju kmetov uvedeno obvezno starostno zavarovanje kmetov 
kot posebna oblika socialne varnosti ostarelih kmetov. 

Obvezno starostno zavarovanje kmetov je zagotovljeno mi- 
nimalnemu krogu upravičencev ob minimalni pokojnini in je 
zasnovano na načelu, da pripada eni kmetiji le ena starostna 
pokojnina. Navedena načela so hkrati temelji sistema starost- 
nega zavarovanja kmetov, ki s posebnim načinom financira- 
nja - delno kmetov samih, delno združenega dela, predstav- 
ljajo v temeljih celovito podobo tega zavarovanja. 

Takšna oblika zavarovanja je bila predvidena le za preho- 
dno obdobje, dokler se realne ekonomske zmogljivosti kme- 
tov samih toliko ne povečajo, da bi tudi za njihovo zavarova- 
nje bilo mogoče uveljaviti načelo samofinanciranja ob načelu 
vzajemnosti in solidarnosti. Končni cilj naj bi bila vključ itev v 
delavsko zavarovanje in s tem izenač itev pravic ter dolžnosti 
delavcev in kmetov v pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju. 

1.2. Konec leta 1980 je bilo 71.821 zavarovancev starost- 
nega zavarovanja kmetov, uživalcev pokojnin pa je bilo 
41.982. Od skupnega števila kmetov borcev NOV pred 
9.9.1943 oziroma 13.10.1943, ki jih je bilo 2.940 jih je kar 
2.830 prejemalo poleg pokojnine še vairstveni dodatek. Sta- 

rostna pokojnina se je zvišala od 35% v letu 1979 na 40% 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz prete- 
klega leta (po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju), tako da je znašala leta 1979 840 din, leta 1980 pa 
1.280 din oziroma 52,4% več kot predhodno leto. Po načelu 
vzajemnosti in solidarnosti so 29,2% potrebnih sredstev za 
pokojnine po splošnih predpisih in za stroške izvajanja zava- 
rovanja prispevali kmetje - zavezanci, 70,8% pa delavci in 
drugi delovni ljudje. V letu 1979 je to razmerje znašalo 
24,7%:75,3%, v letu 1981 pa je planirani delež solidarnostne 
udeležbe združenega dela 70%, 30% pa kmetov samih. 

število čistih kmetov - zavarovancev tega zavarovanja iz 
leta v leto pada, raste pa število kmetov - delavcev, tj. tistih, ki 
ne opravljajo kmetijske dejavnosti kot edini ali glavni poklic. 
Iz podatkov o starostni strukturi zavarovancev je razvidno", da 
gre v tem zavarovanju za generacijo, ki iz objektivnih razlogov 
ni sposobna za združevanje oziroma kooperantska razmerja 
zaradi starosti, bolehnosti in nesposobnosti za delo. 

1.3. Leta 1974 je bila sprejeta nova republiška ustava in 
nato leta 1976 zakon o združenem delu. Glede na to in zaradi 
pomanjkljivosti, ki so se kazale v praksi ob izvajanju zakona,, 
je bilo vse bolj oč itno, da je treba sistem starostnega zavaro- 
vanja kmetov postaviti na nove osnove v skladu s temelji 
ustave in zakona o združenem delu. Kmetje in č lani njihovega 
gospodarstva imajo namreč v načelu enak družbeno-eko- 
nomski položaj ter v osnovi enake pravice in obveznosti kot 
delavci v združenem delu in v skladu s tem si delovni č lovek 
zagotavlja socialno varnost na podlagi dela in rezultatov dela. 

Po odloč itvi o protiustavnosti 2. odstavka 17. č lena zakona 
o starostnem zavarovanju kmetov ter na podlagi analize celot- 
nega sistema starostnega zavarovanja kmetov, v kateri je 
ustavno sodišče opozorilo na vrsto nepravilnosti, je Skup- 
šč ina SR Slovenije sprejela sklep, da je potrebno opraviti 
širšo revizijo sistema starostnega zavarovanja kmetov 

V zvezi z odprtimi vprašanji, kako,revidirati obstoječ i sistem 
pokojninskega zavarovanja kmetov, so se izoblikovala na- 
slednja družbena izhodišča, na podlagi katerih je potrebno 
nadaljevati in pospešiti delo na preobrazbi sistema starost- 
nega zavarovanja kmetov: 

- Revizijo sistema starostnega zavarovanja kmetov je po- 
trebno opraviti v skladu z ustavo in zakonom o združenem 
delu z vzpostavitvijo novih družbeno ekonomskih odnosov na 
tem področ ju. 

Zato je potrebno pripraviti takšen koncept sistema, ki bo na 
delovnih in dohodkovnih principih omogočal združitev sta- 
rostnega zavarovanja kmetov s pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem delavcev in na tej podlagi izenač itev pravic in 
obveznosti združenih kmetov z delavci. 

2. Zdravstveno in otroško varstvo 
2.1. V zdravstvenem varstvu so kmetje izenačeni z delavci 

glede oblik neposrednega zdravstvenega varstva od leta 1971 
dalje. Pojavljajo pa se predlogi, naj bi imeli kmetje tudi pra- 
vico do nadomestila osebnega dohodka za čas odsotnosti z 
dela zaradi bolezni. Vendar pa bo treba to pravico vezati na 
obseg sredstev, ki naj bi jih združili tudi sami kmetje v ta 
namen. 

V letu 1973 je bil uveden otroški dodatek za otroke kmetov, 
ki imajo manjše dohodke Leta 1980 je ta dodatek prejemalo 
18.807 otrok. Dodatek je bil nižji od dodatka za otroke delav- 
cev in je v letu 1980 znašal 300,00 din, sredstva pa so združe- 
vali delavci na osnovi solidarnosti. Število prejemnikov se 
nekoliko zmanjšuje, v glavnem na račun otrok kmetov zadruž- 
nikov, ki so z vključ itvijo v zadružne organizacije pridobili nov 
vir dohodka 

2.2. Po 1. 5. 1981, ko so bile v celoti prenesene družbene 
denarne pomoč i v občine, pa pridobijo (tako kot vse ostale) 
tudi kmečke družine pravico do otroškega dodatka na podlagi 
ugtovitve dejanskih življenjskih razmer. Tako so kmečke dru- 
žine po novem sistemu uresničevanja družbenih denarnih 
pomoč i za otroke formalno izenačene z ostalimi. Višina te 

"80% kmetov zavarovancev je starih nad 50 let, od tega 46% nad 65 let; le 2% je starih do 30 let, 4% do 40 in le 18% manj kot 50 let. 
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pomoč i pa je odvisna od obsega združevanja sredstev v 
obinah in znaša od 350 din naprej, odvisno od materialnega 
položaja kmečke družine. 

Otroci kmečkih družin so v celoti izenačeni pri vključevanju 
v organizirane oblike vzgoje in varstva, tako glede cenzusov 
za doplačevanje stroškov vzgoje in varstva v vzgojno-varstve- 
nih organizacijah kot tudi glede kriterijev za sprejem. Vsi 
kmečki otroci so tudi vključeni v minimalni program pred 
vstopom v šolo. Vzgojnovarstvene organizacije pa organizi- 
rajo tudi srajšane vzgojne programe za otroke, ki imajo mož- 
nosti varstva doma. 

2.3. V skladu z dogovorom o,temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, samoupravni sporazumi o 
temeljih planov republiških SIS za družbene dejavnosti za 
obdobje 1981-85 ne spreminjajo obsega socialnih pravic in 
tudi ne uvajajo novih, razen uvedbe nadomestila kmečki ma- 
teri ob porodu. 

Skupnost otroškega varstva pa pripravlja v sodelovanju z 
Zadružno zvezo Slovenije osnutek samoupravnega spora- 
zuma o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z 
uresničevanjem pravice do porodniškega dopusta. Šele po 
končani javni razpravi bo mogoče ugotoviti, za kolikšen ob- 
seg pravic so se odloč ili združeni kmetje. Posamezne določbe 
osnutka samoupravnega sporazuma so namreč izdelane v več  
variantah, in sicer od najmanjšega obsega pravice do poro- 
dniškega dopusta v trajanju 105 dni do izenač itve z delavko v 
združenem delu. Podobne rešitve se predvidevajo tudi glede 
višine nadomestila osebnega dohodka kakor tudi glede osnov 
za plačevanje prispevkov. 

3. Izvajanje zakona o preživninskem varstvu 
kmetov 

Z zakonom o preživninskem varstvu kmetov je bila uveljav- 
ljena možnost, da ostareli oziroma za delo nezmožni kmetje 
lahko oddajo svoja kmetijska zemljišča in gozdove zainteresi- 
ranim družbenim pravnim osebam, v zameno pa pridobijo ob 
določenih pogojih preživnino. Poleg razreševanja socialnih 
problemov zakon zasleduje tudi cilj podružbljanja zasebnih 
kmetijskih zemljišč in s tem njihovo vključ itev v intenzivno 
obdelavo. 

V letu 1979 in 1980 je bilo izvajanje tega zakona omejeno na 
območja, kjer obstaja interes za zemljo s strani družbenega 
sekotrja kmetijstva, v letu 1981 pa je izvajanje mogoče tudi na 
drugih območjih (hribovskih). 

V času od uvedbe zakona do danes je bilo realiziranih 28 
primerov preživnin. Povprečna preživnina znaša 4.922,12 din. 
Povprečna starost oddajalcev zemljišč je 67 let. Pri vseh 
navedenih preživninah gre za oddajo zemljišča po 2. členu 
zakona o preživninskem varstvu kmetov v interesu družbene 
pravne osebe, ki zagotovi za prevzem zemljišča kupnino. 

Po podatkih kmetijskih zemljiških skupnosti je še precej 
nerešenih zahtevkov (69). To kaže, da je pričakovati po letu 
1981 več ji interes za oddajo zemljišč in so v občinah premalo 
pripravljeni na izvajanje zakona. 

Ugotavljamo, da so občani slabo seznanjeni z zakonom o 
preživninskem varstvu in da ni usklajenega pristopa med 
kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi, kmetijskimi organizaci- 
jami in skupnostmi socialnega varstva v občini pri izvajanju 
tega zakona. Še vedno se pojavljajo trditve, da ni interesa 
občanov za uveljavitev preživninskega varstva kmetov ob tem, 
da se pojavljajo tudi primeri, ko ni prišlo do izvedbe zahtevkov 
zato, ker so bile odgovorne službe preveč pasivne. 

Glede finančnih sredstev za izvajanje zakona ne bi smelo 
biti problema. Za prevzem - nakup zemljišč  s strani družbene 
pravne osebe so sredstva zagotovljena v okviru plana odkupa 
kmetijskih zemljišč v srednjeročnem obdobju 1981-85 (plan 
je 10.000 ha). V primerih, ko družbeno pravna oseba nima 
interesa za nakup zemljišč , to je v primeru, ko kmetijska 
zemljiška skupnost prevzame zemljišče v začasno upravlja- 
nje, pa sredstva za nakup zemljišč niso potrebna. V teh 
primerih se sredstva za preživnine zagotavljajo v okviru sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih planov ustreznih samou- 
pravnih interesnih skupnosti v skladu z dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. Te skupnosti pa so za to 
srednjeročno obdobje v okviru svojih planov zagotovile 
ustrezna sredstva. Zato je za izvajanje zakona potrebna 
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predvsem več ja in bolj usklajena akcija kmetijskih zemljiških 
skupnosti, kmetijskih organizacij in skupnosti socialnega 
skrbstva v občini. 

Pri dosedanjem izvajanju nalog v zvezi s preživninskim 
varstvom kmetov so se pojavila nekatera pomembna odprta 
vprašanja: 

- preživnine se povečjujejo vsako leto sorazmerno s pove- 
čanjem starostnih pokojnin kmetov. Pri izjemni valorizaciji 
starostnih pokojnin kmetov v letih 1980 in 1981 (več  kot 50%), 
so se tudi preživnine povečale za takšen odstotek. Ob tem pa 
se postavlja vprašanje utemljenosti takšnega povečanja. Zato 
je potrebno prouč iti možnost, da se valorizacija preživnin 
veže na valorizacijo prejemkov iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja delavcev; 

- v primeru smrti enega od oddajalcev - uživalcev preživ- 
nine se postavlja vprašanje upravičenosti do uživanja celot- 
nega zneska preživnine. V takem primeru naj bi preživelemu 
upravičencu pripadal le delež, ki po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju pripada preživelemu za- 
koncu iz naslova družinske pokojnine; 

- pri izvajanju zakona velja posebej opozoriti na vlogo 
kmetijskih zemljiških skupnosti pri uveljavljanju preživnin- 
skega varstva v primerih, kjer ni interesa druge družbeno- 
pravne osebe za nakup zemljišč oziroma, kjer je potrebno 
speljati poseben postopek. Ta je v tem, da mora KZS potem, 
ko je bila s strani lastnika dana iniciativa za uveljavitev preživ- 
nine, in ko so se o tem izjasnili tudi potencialni dedič i, 
poskrbeti za začasno upravljanje s temi zemljišč i. Po smrti 
lastnika oziroma uživalca preživnine pa je po zakonu dana 
možnost, da se dedič i odloč ijo ali prevzemajo »dolg« iz na- 
slova preživnine, ali pa se za vrednost »dolga« ustrezni del 
zemljišča prenese v družbeno lastnino - v zemljiški sklad. K 
tej odloč itvi daje svoje soglasje tudi KZS. Pri tem bi KZS 
morale upoštevati dejanske uč inke ene in druge rešitve v 
pogledu zagotovitve enotnejše obdelave teh zemljišč in vklju- 
čenosti v družbeno organizirano proizvodnjo. 

Zakon o preživninskem varstvu kmetov se sorazmerno po- 
časi uveljavlja. Deloma zaradi omejene možnosti izvajanja v 
letu 1979 in 1980, deloma zaradi slabe seznanjenosti občanov 
in premajhne aktivnosti kmetijskih zemljiških skupnosti, ob- 
činskih služb socialnega varstva, kmetijskih organizacij in 
krajevnih skupnosti pri izvajanju zakona. V samem sistemu, 
kot je urejen v zakonu, ni pomembnejših ovir za izvajanje 
preživninskega varstva kmetov. Zato je temeljni pogoj za 
hitrejše, predvsem pa doslednejše uveljavljanje preživnin- 
skega varstva povsod, kjer so za to podani pogoji, izdelava in 
dosledno izvajanje skupnega programa aktivnosti vseh nave- 
denih nosilcev uresničevanja preživninskega varstva kmetov. 

4. Nadaljnji razvoj sistema socialne varnosti 
kmetov 

V nadaljnjem procesu razvijanja sistema socialne varnosti 
kmetov moramo upoštevati sprejete sistemske odloč itve o 
statusu in položaju kmeta, ki bodo temeljile na pravici, da 
kmetje lahko združujejo svoje delo, zemljišča in delovna sred- 
stva oziroma druga sredstva, ki so njihova lastnina, v kmetij- 
ske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, ali pa jih 
združujejo z delom delavcev in z družbenimi sredstvi v organi- 
zacijah združenega dela v odnosih trajnejše medsebojne po- 
vezanosti ali trajnejšega medsebojnega poslovnega sodelo- 
vanja, da izboljšajo kmetijsko proizvodnjo, se organizirano 
vključujejo v blagovno menjavo, ustvarjajo pogoje za zagoto- 
vitev in zboljšanje zdravstvenega, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in drugih oblik socialne varnosti in drugih 
interesov, ter da skupaj uresničujejo samoupravni položaj v 
socialističnih družbeno ekonomskih odnosih. Kmet in član 
njegovega gospodinjstva, ki se ukvarja s kmetovanjem, imata 
na podlagi svojega dela v načelu enak položaj in v osnovi 
enake pravice in obveznosti, kot jih imajo delavci v združe- 
nem delu z družbenimi sredstvi. 

Drugo izhodišče pa mora biti dosežena stopnja družbenega 
in gospodarskega razvoja v celoti in v kmetijstvu, za katero 
ocenjujemo, da je doseglo raven, ki vse bolj terja vključ itev 
kmetov v celoten sistem socialne varnosti na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev ter svobodne menjave dela ob ustrezni 
vključ itvi medsebojne solidarnosti in vzajemnosti kmetov sa- 
mih in delavcev v združenem delu. 



V. POVZETEK IN TEMELJNE 
UGOTOVITVE 

1. Zaostrovanje razmer v kmetijstvu v zadnjih letih in naraščajoč 
pomen zmanjševanja odvisnosti pri oskrbi s hrano zahteva v okviru 
stabilizacijske politike čim bolj racionalno, uč inkovito in dolgoročno 
družbeno gospodarno izkoriščanje razpoložljivih produkcijskih mož- 
nosti za kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo hrane v SR Sloveniji. Le 
na tej podlagi bo mogoče uresnič iti temeljne naloge in cilje družbe- 
nega plana SR Slovenije na področju kmetijstva in zagotoviti, da bo do 
leta 1985 zagotovljeno najmanj 85% pokrivanje prehranskih potreb iz 
kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji, 

Osnovna podlaga za dosego ciljev kmetijske zemljiške politike je 
določ itev namena rabe zemljišč v prostorskih delih družbenih planov 
občin in znotraj tega v razvrstitvi kmetijskih zemljišč na tista, ki so 
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, in v druga kmetijska 
zemljišča. 

Zaostajanje sprejemanja prostorskih delov družbenih planov in ne- 
zadostna usklajenost interesov glede rabe prostora tudi v primerih, ko 
so že sprejeti prostorski deli družbenih planov, kaže, da neodgovorno 
razpolaganje z zemljo v preteklosti še ni premagano. Takšno stanje 
pomeni možnost nadaljevanja nesmotrnega razpolaganja z zemljo, kar 
bi imelo dolgoročne negativne posledice v celotnem družbenogospo- 
darskem razvoju in še zlasti pri uresničevanju dolgoročnih nalog v 
kmetijski proizvodnji in proizvodnji hrane v SR Sloveniji. To še zlasti 
zaradi tega, ker nepripravljeni ali slabo usklajeni prostorski deli druž- 
benih planov občin onemogočajo oziroma ovirajo izvajanje nekaterih 
temeljnih nalog in ciljev na področju kmetijske zemljiške politike, še 
zlasti pa v pogledu spreminjanja neustrezne zemljiške in posestne 
strukture. 

Izhajajoč iz teh ugotovHev je potrebno, da skupščine občin v skladu 
s sistemom planiranja sprejmejo prostorske dele družbenih planov 
(tam kjer tega še niso storili), oziroma analizirajo že sprejete družbene 
plane oziroma njihove prostorske dele glede ustreznosti upoštevanja 
kriterijev iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-85 v zvezi z izvajanjem sprejete politike varstva kmetij- 
skih zemljišč in da na tej podlagi prostorske dele družbenih planov 
ustrezno dopolnijo Pri tem naj bi še zlasti zagotovile, da bodo pri 
razvrščanju kmetijskih zemljišč v prostorskem delu družbenega plana 
na zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo (1. 
območje) in druga kmetijska zemljišča (2. območje), dosledno upošte- 
vana navodila za razvrščanje kmetijskih zemljišč v prostorskem delu 
družbenega plana občine. Pri oblikovanju in sprejemanju prostorskih 
delov družbenih planov občin naj bi izvršni sveti skupščin občin 
zagotovili dosledno uveljavitev določb zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenemu planu SR Slovenije, zlasti pa načela 
sočasnega in kontinuiranega planiranja ter medsebojnega usklajeva- 
nja med nosilci planov. 

Da bi zagotovili dosledno izvajanje nalog in usmeritev na področ ju 
varstva kmetijskih zemljišč , je potrebno, da pristojni republiški upravni 
organi v primerih, ko v občini ne izvajajo sprejetih nalog in usmeritev 
na tem področju, prouč ijo možnost intervencije republike. 

2 V SR Sloveniji dosegamo premajhno stopnjo intenzivnosti izkori- 
ščanja kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Ob sorazmerno 
veliki intenzivnosti pridelovanja v družbenih kmetijskih organizacijah 
in pomembnem napredku v družbeno organizirani zadružni kmetijski 
proizvodnji, ki je dosežen zlasti v zadnjih nekaj letih, pa je dejstvo, da je 
intenzivnost obdelave kmetijskih zemljišč  v lastnini, ki niso vključena v 
družbeno organizirano proizvodnjo, nizka. Poleg približno 5.000 ha 
neobdelanih obdelovalnih zemljišč in skoraj 240.000 ha kmetijskih 
zemljišč v hribovitem območju v različni stopnji opuščanja in zarašča- 
nja, je v pogledu izkoriščanja kmetijskih zemljišč temeljni problem v 
njihovi slabi obdelavi. 

Vzrok takšnemu stanju je v izraziti tendenci zmanjševanja poseljeno- 
sti, predvsem v za delo in življenje najbolj težavnih hribovskih območ- 
jih, opuščanju obdelave zemlje zaradi ostorelosti in zaposlovanja dru- 
gih dejavnostih Prav gotovo pa je vzrok takšnemu stanju pri obdelavi 
kmetijskih zemljišč tudi vnedoslednem izvajanju ukrepov, ki jih zakon 
o kmetijskih zemljišč ih določa za primer, ko kmetijska zemljišča niso 
primerno odbelana. 

Prav tako zaostaja oblikovanje in sprejemanje samoupravnih spora- 
zumov med zainteresiranimi organizacijami in skupnostmi glede ukre- 
pov za zmanjševanje zaraščanja oziroma o ukrepih za ohranitev prvot- 
nih ali uvajanje novih, družbeno dogovorjenih funkcij zemljišč , ki se 
zaraščajo z gozdnim drevjem 

To pa dokazuje, da so v pogledu nadaljnje intenzifikacije rabe 
kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo še velike rezerve 

Za izboljšanje rabe kmetijskih zemljišč  za kmetijsko proizvodnjo, na 
čemer temelji tudi načrtovana rast obsega in sprememba strukture 
kmetijske proizvodnje v srednjeročnem družbenem planu SR Slove- 
nije, je pot.ebna realizacija zlasti naslednjih nalog: 

2.1. Občinski upravni organi, pristojni za kmetijstvo in kmetijsko 
inšpekcijo, naj bi v sodelovanju s kmetijskimi organizacijami združe- 
nega dela in s kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi izdelali do konca 
leta 1981 evidenco neobdelanih in neustrezno obdelanih kmetijskih 
zemljišč V družbeni lastnini in zemljišč v lastnini ter proti lastnikom 
oziroma uporabnikom, ki zemljišča ne obdelujejo ali slabo obdelujejo, 
v skladu s sprejeto politiko in predpisi ukrepali. Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa naj bi ob sodelovanju pristojnih 
republiških upravnih organov in Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti 

za preprečevanje in za odpravo neobdelanih kmetijskih zemljišč v 
družbeni lastnim iri zemljišč v lastnini, ugotovil tudi možnost uvedbe 
posebnega davka na premoženje za neobdelano kmetijsko zemljišče in 
možnost uvedbe drugih ukrepov za zmanjšanje obsega neobdelanih 
kmetijskih zemljišč . 

2.2. Zadružna zveza Slovenije, Splošno združenje kmetijstva in živil- 
ske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter izvršni sveti skup- 
šč in občin naj bi zagotovili, da bodo kmetijske organizacije združe- 
nega dela sprejele in izvajale v skladu s svojimi srednjeročnimi plani 
letne setvene načrte in druge ukrepe za povečevanje intenzivnosti rabe 
kmetijskih zemljišč . Pri tem naj bi izvršni sveti skupščin občin preko 
svojih koordinacijskih odborov za intenzivno rastlinsko proizvodnjo 
zagotovili stalno in z vsemi odgovornimi nosilci izvajanja plana kmetij- 
ske proizvodnje v občini usklajeno načrtovanje, usmerjanje in sprem- 
ljanje izvajanja kratkoročnih in dolgoročnih nalog. 

2.3. V vseh obč inah, kjer še ni sprejet z zakonom predvideni samou- 
pravni sporazum o ukrepih za zmanjševanje zaraščanja oziroma ukre- 
pih za ohranitev prvotnih ali uvajanje novih, družbeno dogovorjenih 
funkcij zemljišč , ki se zaraščajo z gozdnim drevjem, naj bi območne 
samoupravne interesne skupnosti za gqzdarstvo, kmetijske zemljiške 
skupnosti in druge zainteresirane samoupravne organizacije in skup- 
nosti tak sporazum čimprej sklenile. Ta zemljišča pa je v skladu z 
zakonom dolžan občinski upravni organ, pristojen za planiranje, v 
prostorskem delu družbenega plana posebej označiti. 

Izvršni sveti skupščin občin naj bi v okviru prizadevanj za oživljanje 
gospodarskega razvoja na hribovitem območju sprejeli ukrepe, ki 
bodo pomagali pri izvajanju s samoupravnim sporazumom dogovorje- 
nih nalog oziroma ukrepov. 

2.4. Izvršni sveti skupščin občin naj bi v sodelovanju s kmetijskimi 
zemljiškimi skupnostmi in kmetijskimi organizacijami združenega dela 
čimprej pričeli postopek za izdelavo agrokarte v obč inah. 

3. Določbe zakona o kmetijskih zemljišč ih o statusu kmeta se pre- 
malo uč inkovito in premalo dosledno izvajajo. To se kaže zlasti v tem, 
da prvostopni organ v postopkih ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za 
status kmeta nedosledno iivaja zakonska merila in da se v večini občin 
slabo izvaja redno preverjanje izpolnjevanja pogojev tistih občanov, ki 
so že pridobili status kmeta. To pa povzroča, da pridobijo status kmeta 
tudi tisti občani, ki kmetijskih zemljišč  ne nameravajo intenzivno obde- 
lovati in jim je temeljni cilj ohranitev oziroma pridobitev lastninske 
pravice na zemljišč ih. 

Izvajanje teh določb zakona pa je otežkočeno tudi zaradi zaostajanja 
pri sprejemanju prostorskih delov družbenih planov v občinah in v 
okviru le-teh razvrstive kmetijskih zemljišč , saj so merila za pridobitev 
statusa kmeta pri zemljišč ih, ki so trajno namenjena za kmetijsko 
proizvodnjo (1. območje) drugačna kot pri drugih zemljišč ih (2. ob- 
močje). 

Posledice nedoslednega izvajanja zakonskih meril za določanje sta- 
tusa kmeta so, da kmetijskih zemljišč ne pridobijo tisti obdelovalci, ki 
zemljo obdelujejo in jim predstavlja sredstvo za pridobivanje dohodka 
na podlagi združenega ali osebnega dela. S tem pa je oviran tudi 
proces zmanjševanja razdrobljenosti zemljišč in odpravljanje nezako- 
nitega posedovanja zemlje. 

Na podlagi izvajanja zakonskih določb ureditve statusa kmeta ni 
potrebno ponovno odpirati razprave o novi definiciji kmeta v smislu 
izključnega ukvarjanja s kmetijstvom. Ta vprašanja se v nasprotju s 
sprejeto politiko ponekod postavljajo v zvezi z vlogo polkmetov pri 
uresničevanju temeljnih nalog in ciljev na področ ju kmetijske proi- 
zvodnje. V naslednjem obdobju je za dosledno uresnič itev ciljev uredi- 
tve statusa kmeta potrebno zagotoviti zlasti zaostritev uveljavljanja z 
zakonom določenih kriterijev in meril. V ta namen naj občinski upravni 
organi, pristojni za kmetijstvo, pri ugotavljanju pogojev za pridobitev 
statusa.kmeta dosledno upoštevajo zakonska merila. Pri tem pa naj bi 
se tudi kmetijske zemljiške skupnosti bolj aktivno vključ ile v ocenjeva- 
nje in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa kmeta, 
zlasti še v spornih primerih. 

Zakon tudi določa, naj skupščine obč in sprejmejo tudi merila za 
določanje vrednosti proizvodnje in storitev ter vlaganj v kmetijstvo kot 
eneqa od pomožnih meril za pridobitev statusa kmeta. 

4. Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč  določbam zakona o kme- 
tijskih zemljišč ih se v občinah, razen v nekaj primerih, ni izvajalo. 
Organizacije združenih kmetov, kmetijske zemfjiške skupnosti in goz- 
dnogospodarske organizacije v svojih planih niso mogle zagotoviti 
potrebnih sredstev za odkup zemljišč , ki se zaradi prilagajanja povr- 
šine zemljišč v lastnini določbam zakona, sproščajo. Poudariti je, da 
mora usmerjanje teh zemljišč načrtno potekati v družbeno lastnino, da 
bi zagotovili nadaljno krepitev družbenih kmetijskih organizacij in 
oblikovanje kompleksov zemljiš za skupno obdelavo, kar je pomemben 
pogoj napredovanja procesa združevanja dela, sredstev in zemlje 
kmetov. Izvajanje nalog v zvezi s prilagajanjem obsega zemljišč  glede 
na določbe zakona o kmetijskih zemljišč ih o zemljiškem maksimumu, 
zato terja organiziran in usklajen pristop med vsemi nosilci izvajanja te 
naloge v občinah V skladu z izvedbenimi navodili za izvajanje 143. 
člena zakona o kmetijskih zemljišč ih, naj bi odgovorni nosilci izvajanja 
te naloge, to je občinski upravni organi, pristojni za kmetijstvo, kmetij- 
ske in gozdnogospodarske organizacije združenega dela, kmetijske 
zemljiške skupnosti v sodelovanju z občinskimi upravnimi organi, 
pristojnimi za geodetske zadeve, upravami za družbene prihodke, 
zemljiško knjigo in katastrom, pristopili k izvajanju postopka uskladi- 
tve obsega zemljišč , tako bo lahko končan do konca leta 1982 za 
gozdove; glede hribovskih kmetijskih območij pa bo čas prilagoditve 
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daljši, ker za prenos zemljišč v družbeno lastnino ni sredstev. 
5. Pri izvajanju prostorsko ureditvenih operacij so doseženi po- 

membni rezultati. Planiranje in izvajanje melioracij oziroma komasacij 
je postalo sestavni del planov družbenih kmetijskih organizacij in 
organizacij združenih kmetov. Bolj dosledno pa bo treba na mellorlra- 
nih in komasiranlh zemljišč ih realizirati programe pridelovanja, ki so 
bili podlaga za Izvedbo melioracij In komasacij, 

Zato naj bi zlasti kmetijske organizacije združenega dela In kmetij- 
ske "zemljiške skupnosti kot neposredno odgovorni nosilci izvajanja 
agrarno-prostorskih operacij In programov pridelovanja s svojo aktiv- 
nostjo zagotovile dosledno realizacijo sprejetih programov pridelova- 
nja. Za primere, ko tega ne bi bilo mogoče zagotoviti na samoupravni 
podlagi, pa naj bi občinske skupščine v bodoče v skladu z veljavnim 
zakonom (104, član v povezavi s 101. členom ZKZ) z odloki predpisale 
izvedbo ustreznega programa pridelovanja na teh zemljišč ih. Meliorl- 
rana in komasirana kmetijska zemljišča so namreč podlaga za bolj 
produktivno kmetijsko proizvodnjo, v katero se z usposobitvijo tih 
zemljišč vlagajo velika družbena sredstva. Prav zaradi tega je potrebno 
tudi uveljavljati možnost, da bi zemljišča lastnikov, ki v nobenem 
primeru ne izvajajo sprejetega programa proizvodnje, preidejo v zača- 
sno upravljanje ustrezni družbeno-pravni osebi. 

5.1. Izvajanje melioracij v letu 1981 zaostaja za planom zaradi Izpada 
finančnih sredstev iz naslova odškodnin zaradi spremembe namemb- 
nostl kmetijskih zemljišč in zaradi nezagotovljenega dela sredstev, ki 
so predvidena v dogovoru o temeljih družbenega plana SRS za ob- 
dobje 1981-85 namensko za Infrastrukturne naložbe v kmetijstvu iz 
sredstev za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. Prav tako pa Je 
bilo v prvem polletju 1981 zagotovljenih za agrarne operacije tudi manj 
bančnih sredstev kot je bilo načrtovano. Ta Izpad sredstev je potrebno 
nadomestiti v naslednjih letih, tako da bo plan melioracij za to srednje- 
ročno obdobje uresničen. 

5.2. Glede na dejstvo, da se tudi na komasiranih kmetijskih zemlji- 
šč ih pogosto ne izvajajo programi pridelovanja, ki so bili podlaga za 
izvedbo komasacij, se vse bolj pogosto pojavljajo predlogi, da so po 
izvedbi komasacije ponovna fizična delitev prepove. Zato bi bilo ko- 
ristno med kmetijske prostorsko-ureditvene operacije, urejene z zako- 
nom o kmetijskih zemljišč ih, vključ iti tudi novo obliko komasacije v 
smislu posebnega pravnega instituta. S tem bi zagotovili, da bi se v 
intenzivno obdelavo vključ ila vsa kmetijska zemljišča na takem ob- 
močju; naložbe družbenih sredstev v usposabljanje zemljišč pa bi bile 
upravičene le ob tem pogoju. 

Ob upoštevanju dosedanjih slabosti pri izvajanju komasacij, ki so 
zlasti v premajhni in premalo odgovorni vključenosti udeležencev in 
občinskih upravnih organov v izvedbo komasacij, naj bi občinske 
komisije za izvedbo komasacije in komasacijski odbori bolj poglob- 
ljeno in učinkovito izvajali svojo funkcijo. Poleg tega pa naj bi tudi 
kmetijske organizacije združenega dela, kmetijske zemljiške skupnosti 
in pristojni obč inski upravni organi zagotovili svojo večjo aktivnost ih 
odgovornost pri izvajanju komasacij. 

Prav tako je potrebno prouč iti možnost za skrajšanje in poenostavi- 
tev administrativnih in upravnih postopkov pri izvajanju komasacij, 
zaradi česar naj bi Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z Republiško geodetsko upravo pripravil pred- 
log ustrezne dopolnitve oziroma spremembe zakona o kmetijskih 
zemljišč ih. 

6. Sedanja ureditev prometa s kmetijskimi zemljišč i je znatno prispe- 
vala k povečevanju površine kmetijskih zemljišč  v družbeni lastnini in s 
tem h krepitvi družbenih kmetijskih organizacij. To pa ni bilo doseženo 
na območjih, kjer ni družbenih kmetijskih organizacij, ker zadružne 
organizacije po večini nakupa zemljišč ne izvajajo. Uresničevanje 
nalog, ki jih veljavna ureditev prometa s kmetijskimi zemljišč i zasle- 
duje, pa je bistveno otežkočeno, ker v mnogih občinah še niso sprejeti 
prostorski deli družbenih planov oziroma so interesi uporabnikov 
prostora premalo usklajeni. Zato pa tudi najboljša kmetijska zemljišča, 
ki bi morala biti trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, prehajajo 
v last nekmetov. K temu prispeva ponekod tudi nedosledno uveljavlja- 
nje prednostne pravice do nakupa zemljišč , kar povzroča tudi, da se 
povečuje število nekmetov - lastnikov kmetijskih zemljišč . Zaradi tega 
in dejstva, da tudi promet s kmetijskimi zemljišč i med sorodniki vpliva 
na drobljenje zemljišč in to v sorazmerno pomembnem obsegu, naj bi 
predlog ustreznih sprmemb in dopolnitev zakona o kmetijskih zemlji- 
šč ih pripravil Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

7. Prenos kmetijskih zemljišč , s katerimi razpolagajo družbene 
pravne osebe, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški 
sklad poteka zadnji dve leti pospešeno. Prenos zemljišč v kmetijski 
zemljiški sklad ni izveden v približno polovici občin. Razlog za takšno 
stanje je poleg stanja v občinskih upravnih organih tudi v pomanjkanju 
zemljišč za gradnjo (kar tudi za kmetijstvo primerna in z družbenim 
planom določena zemljišča zadržuje v upravljanju družbenih pravnih 
oseb, ki niso kmetijske organizacije) in v zaostajanju pri sprejemanju 
prostorskih delov družbenihplanov v obč ini. Zato naj družbene pravne 
osebe, ki po zakonu niso kmetijske organizacije, pa prenosa zemljišč  v 
kmetijski zemljiški sklad še niso izvršile, to v skladu z zakonom čimprej 
storijo. Kmetijske zemljiške skupnosti pa naj bi v primerih, ko do te 
uskladitve v najkrajšem času ne bo prišlo, odločneje vztrajale1 na 
izvedbi prenosa teh zemljišč v kmetijski zemljiški sklad v skladu s 
predpisanimi postopki. 

8: Pri dosedanjem izvajanju nalog na področju kmetijske zemljiške 
politike so kmetijske zemljiške skupnosti odigrale pomembno vlogo. 
Za njihovo dosedanje delo je zlasti značilno, da so veliko pozornosti 

posvečale varstvu kmetijskih zeml|išč . Glede na zakonsko določene 
naloge in'pristojnosti kmetijskih zemljiških skupnosti ter upoštevajoč 
naloge, ki so postavljene na področju kmetijske zemljiške politike pri 
uresničevanju srednjeročnega plana kmetijstva v obdobju 1981-85 kot 
prednostne, je potrebno, da se delo kmetijskih zemljiških skupnosti 
usmeri predvsem k izvajanju nalog, ki pomenijo zmanjšanje rzadrob- 
Ijene parcelne In lastninske zemljiške strukture. Upoštevati je treba, da 
je to podlaga povečevanja produktivnosti delavcev v kmetijstvu In 
združenih kmetov, Uresnič itev takšne vloge kmetijske zemljiške skup- 
nosti pa je odvisna od večje aktivnosti njenih članic pri oblikovanju In 
izvajanju nalog na področju celotne kmetijske zemljiške politike 

Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti je bila - podobno kot kmetij- 
ske zemljiške skupnosti - preveč usmerjena na področje varstva kme- 
tijskih zemljišč In se doslej nI uspela uveljaviti zlasti kot spodbujevalka 
Izvajanja plana razvoja kmetijstva (združevanja zemlje, skrb za 
ustrezno obdelavo, melioracije, komasacije). Tudi sporazumevanje v 
zvezi z združevanjem sredstev kmetijskih zemljiških skupnosti poteka 
zelo počasi, kar lahko povzroč i, da sprejetega plana melioracije ne bo 
mogoče uresnič iti. 

Zato naj bi se kmetijske zemljiške skupnosti in Zveza kmetijskih 
zemljiških skupnosti Slovenije bolj intenzivno kot doslej povezale s 
kmetijskimi organizacijami združenega dela pri pospeševanju boljše 
obdelave kmetijskih zemljišč , pripravi setvenih, načrtov, urejanja in 
Izboljševanja ter pridobivanja novih obdelovalnih zemljišč , da bi bilo 
tako zagotpvljeno uspešnejše uresničevanje sprejetih planov kmetij- 
ske proizvodnje; prav tako pa naj bi kmetijske zemljiške skupnosti In 
njihova zveza pospešile združevanje sredstev za izvajanje, agrarno- 
prostorskih operacij. 

Glede na dejstvo, da so v vrsti občin primeri, da upravni delavci 
istočasno opravljajo tudi strokovno delo v kmetijskih zemljiških skup- 
nostih Je potrebno v vseh občinah čimprej urediti delo strokovne 
službe kmetijskih zemljiških skupnosti tako, da bo zagotovljeno bolj 
uč inkovito izvajanje nalog In vloge kmetijskih zemljiških skupnosti 

9. Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev (kmetij) se v praksi še ne izvaja v vseh občinah V dveh 
občinah (Ribnica in Črnomelj) še sploh ni začet postopek za sprejem 
odloka o zaščitenih kmetijah, v štirih občinah (Kočevje, Ljubljana 
Bežigrad, Koper in Izola) je odlok v postopku sprejemanja, v drugih 
obč inah pa so odlok o zaščitenih kmetijah sprejeli. Vendar pa se v 
sprejetih odlokih vse premalo upoštevajo zakonska merila za določitev 
zašč itenih kmetij. Tudi usklajevanje veljavnih odlokov o zaščitenih 
kmetijah v več ini občin ne poteka skladno z družbenim razvojem 

Tako neurejeno stanje pa v več ini občin povzroča nadaljnjo drobitev 
kmetijskih zemljišč in omogoča njihov prenos na nekmete in to ne 
samo v primeru dedovanja, temveč še zlasti v prometu med živimi. 

Za ureditev navedenega naj bi občinske skupščine do sredine leta 
1982 sprejele odloke o zašč itenih kmetijah; v občinah, kjer pa so odloki 
že sprejeti, naj bi, se le-ti v skladu z zakonom sprotno prilagajali 
dejanskemu stanju in prostorskemu delu družbenega plana občine. Pri 
tem pa naj se dosledno uporabljajo zakonske usmeritve in kriteriji za 
določ itev zašč itenih kmetij. 

9.1. Načelo nedeljivosti zašč itenih kmetij se v zapuščinskih postop- 
kih primerno izvaja. Krog možnih prevzemnikov zaščitene kmetije je 
sicer širok, saj so to lahko vsi zakoniti dedič i (potomci, posvojenci, 
njihovi potomci, zakonec, starši, babipe in dedi), če izpolnjujejo zakon- 
ske pogoje za dedovanje zaščitene kmetije. Takšna določitev prevze- 
mnikov pa je v nekaterih primerih preozka, saj le-ti pogosto ne živijo na 
kmetiji in z zapustniki pogosto nimajo nikakršnih odnosov. V takih 
primerih bi bilo treba dopustiti, da zšpusthik z oporoko lahko zapusti 
zaščiteno kmetijo tudi osebi, ki sicer ni zakoniti dedič , pomaga pa 
oporočitelju pri delu na kmetiji z osebnim delom. 

Glede na to naj bi pristojni republiški upravni organi preuč ili spre- 
membe zakona tako. da bi oporočitelj lahko zapustil zaščiteno kmetijo 
tudi osebi, ki sicer ni zakoniti dedič , pomaga pa oporočitelju pri delu 
na kmetiji z osebnim delom. 

Zakonsko načelo, da s prevzemom zaščitene kmetije ne bo ogrožen 
gospodarski obstoj prevzemnika, predstavlja v praksi precejšen pro- 
blem, Čeprav drugi dedič i, ki kmetije ne dedujejo, dedujejo le denarno 
vrednost nujnega deleža, lahko predstavlja uveljavitev tega načela 
preveliko obremenitev za prevzemnika. 
Rok za izplač ilo nujnega deleža, določen s sklepom o dedovanju, 
večkrat ni prilagojen gospodarski moč i zaščitene kmetije in s tem 
prevzemnika; premalo pa se v nujni delež tudi vštevajo vrednosti daril 
in volil ter sredstva, porabljena za dediča v zvezi z njegovim šolanjem 
in usposabljanjem za samostojno življenje. 

Republiški sekretariat za pravosodje, upravo in proračun naj bi se 
Skupaj z Vrhovnim sodiščem SRS in z višjimi sodišč i zavzemal za 
enotnejšo sodno prakso ob dedovanju kmetijskih zemljišč  v postopkih 
na temeljnih sodiščih, še posebej v smeri čim manjše drobitve teh 
zemljišč , 

10. Iz predhodne analize je razvidno, da je delo občinskih upravnih 
organov, pristojnih za kmetijsko inšpekcijo in občinskih upravnih 
organov, pristojnih za kmetijstvo - glede na njihovo organiziranost in 
zahtevnost nalog - potrebno izboljšati v smeri večje strokovne in 
agrarnopolitične usposobljenosti ter njihove uč inkovitosti. 

Ugotovljeno je tudi, da delavci, ki opravljajo te naloge, v več  primerih 
opravljajo tudi naloge, ki niso združljive z njihovim osnovnim delom 
(upravni delavci so obenem inšpektorji; tako upravni delavci kot tudi 
inšpektorji pa so v nekaterih primerih tudi tajniki kmetijskih zemljiških 
skupnosti), kar pa ni v skladu s predpisi o državni upravi. 
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Za uspešnejše in doslednejše izvajanje nalog teh organov pri izvaja- 
nju zakonov s področja kmetijstva naj bi občinske skupščine in njihovi 
izvršni sveti pregledali delovanje upravnih in inšpekcijskih organov, 
pristojnih za kmetijstvo, gozdarstvo in veterino, ter sprejeli ukrepe za 
njihovo kadrovsko izpopolnitev, bolj uč inkovito in pravočasno ukrepa- 
nje ter za skladno nagrajevanje vseh upravnih in inšpekcijskih orga- 
nov. 

11- Uresničevanje temeljnih nalog in ciljev skozi proces združevanja 
dela, sredstev in zemlje kmetov, to je povečanja in izboljšanja kmetij- 
ske proizvodnje, povečanja stabilnosti dela in zagotavljanja cenejše 
proizvodnje, organiziranega vključevanja v blagovno menjavo, zago- 
tavljanja trajnejših in stabilnejših pogojev pridelovanja hrane na zem- 
ljišč ih v lastnini ter na tej podlagi krepitve materialne podlage za 
zboljšanje ekonomske in socialne varnosti združenih kmetov, je bilo 
zlasti v obdobju po sprejemu zakona o združenem delu in zakona o 
združevanju kmetov, posvečeno veliko pozornosti. To še zlasti zaradi 
dejstva, da je uresnič itev srednjeročnega in dolgoročnega programa 
razvoja kmetijstva v Sloveniji v največ ji meri odvisna od uresničevanja 
začrtanih nalog in ciljev na področju kmetijskega zadružništva, ob 
upoštevanju, da je v Sloveniji skoraj 86% vseh kmetijskih zemljišč v 
lastnini ter da je še vedno prisotna izredno velika razdrobljenost 
kmetijskih zemljišč . 

11.1. Pri uresničevanju samoupravnih socialističnih družbeno-eko- 
nomskih odnosov v zadružnih organizacijah je dosežen znaten napre- 
dek, še zlasti v obdobju po sprejemu zakona o združenem delu in 
novega zakona o združevanju kmetov Ta napredek je dosežen zlasti v 
institucionalnem prilagajanju zadružnih organizacij zakona o združe- 
nem delu in zakonu o združevanju kmetov. Napredek se kaže tudi v 
ponovnem večanju števila članov in postopni krepitvi njihovega sa- 
moupravnega položaja v zadružnih organizacijah ter v povečevanju 
obsega družbeno organizirane proizvodnje. 

S tem je ustvarjena pomembna podlaga za nadaljnji razvoj in uve- 
ljavljanje različnih oblik združevanja dela, sredstev in zemlje kmetov 
ter za nadaljnjo krepitev njihovega samoupravnega družbeno-eko- 
nomskega položaja v zadružnih organizacijah. 

Institucionalne organiziranosti organizacij pa praviloma ne spremlja 
ustrezno uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
Sestav članstva v zadružnih organizacijah ni zadovoljiv glede na struk- 
turo nosilcev kmetijske proizvodnje To se odraža tudi v strukturi 
delegatov kmetov v samoupravnih organih zadružnih organizacij, kjer 
je zlasti premalo mladih kmetov in žensk. 

Samoupravno odločanje združenih kmetov v zadružnih organizaci- 
jah se sorazmerno počasi uveljavlja. Za kvalitetnejše delo številne 
zadružne organizacije tudi niso ustrezno strokovno usposobljene. 
Poleg tega pa so ponekod še vedno prisotne tudi razJične oblike 
odpora proti hitrejšemu uveljavljanju samoupravnih pravic združenih 
kmetov, kar ima za posledico stagnacijo odnosov znotraj organizacije 
in s tem stagnacijo v razvoju organizirane kmetijske proizvodnje. 

11.2. Uveljavljanje dohodkovnih odnosov v zadružnih organizacijah 
poteka prepočasi. Primerna kvaliteta samoupravnega razporejanja in 
delitve dohodka je dosežena v hmeljarstvu, perutninarstvu in vinogra- 
dništvu. Temeljni vzrok zastoja pri uveljavljanju dohodkovnih odnosov 
pri drugih vrstah proizvodnje je zlasti v tem, da še niso odpravljeni 
odpori s strani organizacij združenega dela predelave in trgovine 
oziroma v njihovi nepripravljenosti za tesnejše plansko-dohodkovno 
povezovanje s primarno proizvodnjo ob prevzemanju skupnega rizika 

še vedno pretežni del medsebojnih družbeno-ekonomskih odnosov 
temelji na obligacijskih in kreditnih odnosih in se zato prepočasi 
uveljavljajo in uresničujejo naloge, ki predstavljajo kvalitetnejšo pod- 
lago združevanja dela, sredstev In zemlje kmetov Tako se do sedaj 
praktično niso uveljavili rizični skladi v zadružnih organizacijah, pre- 
počasi se uveljavlja sistem skupnega zavarovanja družbeno organizi- 
rane kmetijske proizvodnje, prav tako si prepočasi utirajo pot skupna 
vlaganja zadružnih organizacij in združenih kmetov itd , kljub temu, da 
so bili doseženi znatni rezultati. 

11.3. Eno od temeljnih ovir za več jo produktivnost dela v zadružnem 
kmetijstvu predstavlja posestna in parcelna razdrobljenost kmetijskih 
zemljišč . Zaradi tega je temelj združevanja kmetov prav v hitrejšem 
izvajanju nalog v zvezi z združevanjem zemljišč za skupno obdelavo, 
komasacijami zemljišč , usposabljanjem manj kvalitetnih kmetijskih 
zemljišč itd. Dosežki na tem področju v preteklem srednjeročnem 
obdobju pomenijo ustrezno podlago za izvajanje planiranih nalog v 
tem srednjeročnem obdobju. Zlasti je potrebno v večjem obsegu 
uveljaviti neposredne oblike združevanja dela, sredstev in zemlje 
(skupni nasadi, poljedelske skupnosti, skupni hlevi ipd.) kot podlage 
za večjo produktivnost dela in več ji dohodek združenih kmetov Iz teh 
razlogov je potrebno razvojno-programskp usmerjenost zadružnih or- 
ganizacij in kadrovsko usposobljenost bolj kot doslej usmerjati v 
izvajanje prav teh nalog, ki pomenijo dolgoročno in kvalitetnejšo 
podlago združevanja kmetov. 

11.4. Strokovna usposobljenost delavcev in pospeševalcev zadruž- 
nih organizacij je prešibka glede na planskp naloge in zahtevnost 
strokovnega dela Skupno število kmetijskih strokovnjakov v zadružnih 
organizacijah sicer ni majhno; problem je v tem, da več ji del teh 
strokovnjakov opravlja dela in naloge, ki niso neposrddno vezane na 
kmetijsko proizvodnjo Tako ostaja le majhno število strokovnjakov, ki 

- se ukvarjajo izključno s pospeševanjem kmetijske proizvodnje. Poleg 
tega ni zadostne povezanosti pospeševalcev s strokovno nadgradnjo 
oziroma dovolj uč inkovitega prenosa strokovnih dosežkov v proizvod- 
njo. 

11. 5. Na podlagi navedenih ugotovitev o uresničevanju samouprav- 
nih socialističnih družbeno-ekonomskih odnosov v kmetijskem za- 
družništvu in s ciljem, da se zagotovi hitrejše in uč inkovitejše uresniče- 
vanje nalog na tem področju, je potrebno, da bi organizacije združenih 
kmetov: 

- same in v sodelovanju s podpisniki dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-85 s področja kmetijstva 
preučile v luč i ugotovitev te analize izvajanje kmetijskih zakonov na 
svojem območju in sicer predvsem z vidika lastne uč inkovitosti in 
doslednosti ter da bi na tej podlagi sprejele ustrezne ukrepeza pospe- 
šitev njihovega izvajanja; 

- skupaj z izvršnimi sveti skupščn občin ocenile uveljavljanje druž- 
beno-ekonomskega položaja kmetov zlasti z vidika njihove poslovne in 
dohodkovne povezanosti v reprodukcijiskih verigah in kvalitete njiho- 
vih odnosov, ki morajo zagotoviti zlasti pospešeno združevanje dela, 
sredstev in zemlje ter krepitev reprodukcijske sposobnosti organizacij 
združenih kmetov; na tej podlagi naj bi sprejele konkretne ukrepe in 
aktivnosti za doslednejše in hitrejše izvajanje teh nalog: 

- izdelale konkretne programe za izboljšanje obdelave zemlje, za 
odkup zemljišč , melioracije, komasacije in oblikovanje skupnih zemlji- 
ških kompleksov združenih kmetov ter programe za povečanje kvali- 
tete in trdnosti notranjih proizvodnih in dohodkovnih odnosov v orga- 
nizacijah združenih kmetov; 

- pristopile k oblikovanju rizičnih skladov in skupaj z Zavarovalno 
skupnostjo Triglav pospešile izvajanje skupnega zavarovanja druž- 
beno-organizirane kmetijske proizvodnje; 

- skupno z drugimi organizacijami združenega dela, ki na istem 
območju sodelujejo s kmeti, pospešile sprejemanje samoupravnega 
sporazuma o uresničevanju skupnih interesov (usklajevanje planov, 
skupne strokovne službe, skupni programi izobraževanja); 

- skupno z izvršnimi sveti skupščin obč in posvetile posebno skrb 
nalogi, da se bo na območju vsake občine organizirala vsaj ena 
zadružna organizacija in da se bodo uredili odnosi in članstvo v 
temeljnih organizacijah kooperantov in v gozdnogospodarskih organi- 
zacijah združenega dela; 

- analizirale kadrovsko sestavo delovnih skupnosti in zagotovile, da 
se bo število administrativnih delavcev, delavcev v pomožnih in dopol- 
nilnih dejavnostih ter v trgovini zmanjševalo, in da se bo povečevalo 
število strokovnih delavcev, ki bodo delali v pospeševanju kmetijske 
proizvodnje. 

12. Za uresničevanje planskih nalog in ciljev na področju kmetijstva, 
zlasti pa še za hitrejše in stalno uveljavljanje procesa združevanja dela, 
sredstev in zemlje kmetov med seboj in z delom delavcev in za 
uveljavljanje dohodkovnih odnosov, je zelo pomembna stabilnost in 
dolgoročna usmeritev ukrepov ekonomske politike na področju kme- 
tijstva, tako da bodo le-ti tudi v bodoče usmerjali kmete in delavce v 
združevanje dela, sredstev in zemlje ter družbeno organiziranje ce- 
lotne kmetijske proizvodnje. 

13. Na podlagi dosedanjih razprav naj bi se revizija sistema starost- 
nega zavarovanja kmetov opravila v smeri oblikovnaja takšnega si- 
stema, ki bo na podlagi delovnih in dohodkovnih rezultatov združenih 
kmetov omogočal združitev starostnega zavarovanja kmetov s pokoj- 
ninskim in invalidskim zavarovanjem delavcev in na tej podlagi, izena- 
čitev pravic in obveznosti združenih kmetov in delavcev 

Pristojni republiški upravni organ (Republiški komite za delo) naj bi 
za izvedbo te naloge pospešil priprave za revizijo sistema starostnega 
zavarovanja kmetov 

14. V zdravstvenem varstvu so kmetje izenačeni z delavci glede 
neposrednih oblik zdravstvenega varstva; druge oblike varstva (nado- 
mestilo za čas bolezni, izenačitev otroškega dodatka, nadomestilo 
kmečki materi ob porodu, pravice do porodniškega dopusta) pa bi bilo 
potrebno ob upoštevanju ekonomske moč i kmetov in družbe kot 
celote razvijati in postopno izenačevati s pravicami iz zdravstvenega in 
socialnega varstva delavcev v združenem delu ob neposrednem pri- 
spevku kmetov samih. • 

15. Zakon o preživninskem varstvu kmetov, ki sorazmerno dobro 
ureja zadevno problematiko, se doslej v praksi še ni uvejavil v več jem 
obsegu. Temu je delno razlog v globoko zakoreninjenem lastniškem 
odnosu do zemlje. Z zakonom je bila tudi omejena možnost uveljavlja- 
nja pravic na hribovskih območjih v letih 1979 in 1980. Tudi pristop 
občin, kmetijskih, gozdnogospodarskih in drugih organizacij združe- 
nega dela, kmetijskih zemljiških skupnosti in skupnosti socialnega 
varstva pri izvajanju tega zakona ni bil dovolj načrten 

Da bi se zakon v bodoče hitreje izvajal in bi bilo s tem zagotovljeno 
smotrno usmerjanje kmetijskih zemljišč  v družbeno in družbeno-orga- 
nizirano proizvodnjo, naj bi kmetijske zemljiške skupnosti, kmetijske, 
gozdnogospodarske in druge organizacije združenega dela ter skup- 
nosti socialnega varstva v vsaki občini izdelale skupni program aktiv- 
nosti na tem področju. Pri tem pa naj bi sodelovali tudi s Skupnostjo 
starostnega zavarovanja kmetov SRS. 

Glede na ugotovitve v poročilu naj bi Republiški komite za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z Republiškim komitejem za delo, 
Republiškim komitejem za zakonodajo in Skupnostjo starostnega za- 
varovanja kmetov SRS preuč ili možnost, da bi se valorizacija preživnin 
vezala na valorizacijo prejemkov iz invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja delavcev in ne več na valorizacijo prejemkov iz starost- 
nega zavarovanja kmetov, kot je to urejeno v veljavnem zakonu; da se v 
primeru smrti enega uživalca preživnine preživelemu upravičencu ne 
bi izplačevalo več  celotne preživinine, temveč bi se le-ta zmanjšala, kot 
je to urejeno pri izplačevanju družinske pokojnine po predpisih o 
invalidskem in pokojninskem zavarovanju delavcev 



PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

zborov Skupšč ine SR Slovenije 

za IV. trimesečje 1981 

UVOD 
Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR 

Slovenije za IV. trimesečje 1981, ki so ga sprejeli 
zbori Skupščine SR Slovenije na sejah 30. septem- 
bra 1981, vsefcuje tele prioritetne naloge: 

- naloge, ki si jih je Skupščina SR Slovenije začr- 
tala s stališč i in sklepi, sprejetimi ob obravnavi po- 
roč ila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 ter resolucije o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981; 

- resolucijo o izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 z glo- 
balno oceno izvajanja družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985; 

- zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 
ter zakon o izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije 
do sklada federacije za kreditiranje gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo; 

- spremembe in dopolnitve poslovnika Skup- 
šč ine SR Slovenije in volilno zakonodajo; 

- zakone, ki jih je potrebno sprejeti, da bi uredili 
sistemsko zakonodajo, ki se nanaša na samou- 
pravne interesne skupnosti s področja materialne 
proizvodnje in nekatere druge sistemske ih važ- 
nejše zakone, ki so že dalj časa obravnavani v Skup- 
šč ini SR Slovenije (na primer: o stanovanjskih ra- 
zmerjih; o urejanju prostora; o razpolaganju s 
stavbnimi zemljišč i; o graditvi objektov; o davkih 
občanov); 

- zakone, ki so v drugi oziroma tretji fazi obrav- 

nave in pri katerih naj bi se zakonodajni postopek 
končal do izteka mandata; 

- nekatere naloge, ki izhajajo iz spremljanja ure- 
sničevanja sprejete politike in aktov,-da bi dali pou- 
darek tudi tej aktivnosti skupščine (na primer: ure- 
sničevanja zakonov s področja kmetijstva; uresni- 
čevanje zdravstvenega varstva v SR Sloveniji; ure- 
sničevanje zakona o raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalnih skupnostih). 

Seje zborov naj bi bile 21. in 28. oktobra, 10. in 18. 
novembra, 16. decembra in 25. decembra 1981. 

V prilogi I. so naštete naloge, ki jih vsebuje letni 
program dela Skupščine SR Slovenije za leto 1981, 
ki niso bile opravljene in ki tudi niso upoštevane v 
periodičnem delovnem načrtu za IV. trimesečje 
1981. Te naloge bodo, kolikor bo to še racionalno, 
po dogovoru s predlagateljem, sestavni del pro- 
grama zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1982. 
V program dela zborov Skupščine SR Slovenije za 
prihodnje leto bodo vključeni tudi zakoni, ki jih je 
potrebno uskladiti z ustavnimi amandmaji, in sicer 
tako, da bodo ti zakoni sprejeti do 31. marca 1982. 
Prilogi je dodan tudi okvirni dnevni red za seje 
zborov v januarju 1982. 

Programu je dodana tudi priloga II., ki predstavlja 
periodični delovni načrt Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ za obdobje september-december 
1982. Naloge iz tega programa bodo vključene v 
dnevne rede sej delovnih teles oziroma sej zborov, 
ko bodo predložene Skupščini SR Slovenije zaradi 
obravnave (tematske zadeve) ali zaradi soglasja (za- 
koni). 

priloga poročevalca I 



SEJE ZBOROV V OKTOBRU 1981 
21. oktobra 1981 

1. Predlog zakona o dodatnem prispevku 
solidarnosti v letih 1982-1985 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
V obravnavi sodeluje: 
RK SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora obč in Silva Jereb 

2. Predlog odloka o financiranju graditve 
stanovanj za nosilce družbenih funkcij v SR 
Sloveniji v letih 1982 do 1985 

3. Predlog odloka o sofinanciranju programa 
gradnje družbenih najemnih stanovanj za 
delavce republiških organov v obdobju 
1982-1985 in zagotovitvi sredstev za 
odplač ilo posojil, najetih za stanovanja, 
zgrajena v obdobju 1975-1981 

4. Predlog odloka o sofinanciranju programa 
zagotavljanja stanovanj delavcem organov 
za notranje zadeve v obdobju 1982-1985 
Pristojna za akte od 2-4: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

5. Statut odvetniške zbornice Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojno delovno telo: 
komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije 
Koordinator: 
predsednik Komisije za pravosodje Miro Gošnik 

6. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

7. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 

8. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o 
postopku za izdajo uvoznih dovoljenj 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

9. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
med socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in kraljevino Dansko o 

II 

izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
dohodka in premoženja 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

10. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o 
uporabi VI. splošnega sporazuma o carinah 
in trgovini 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 

11. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o 
odobritvi začasnega kredita socialistični 
republiki Bosni in Hercegovini za obnovo 
objektov, ki jih je poškodoval potres 26. in 
27. oktobra 1969 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

12. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev 
železniškim transportnim organizacijam 
združenega dela za nakup tirnih vozil 
domače proizvodnje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

13. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o 
gospodarskem in tehničnem sodelovanju 
pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih in 
drugih objektov v SFRJ, sklenjenega med 
zveznim izvršnim svetom skupščine SFRJ in 
vlado zveze sovjetskih socialističnih 
republik 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

14. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic potresa v letu 1979 na 
območju posameznih občin v socialistični 
republiki Bosni in Hercegovini in 
socialistični republiki Hrvatski 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Koordinator: 
za zakone od točke 6. do 14: vodja delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ Marko Bule 

28. oktober 1981 

1. Predlog zakona o energetskem 
gospodarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor - kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, skupina delegatov za prouč itev zakonskih aktov s 
področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje 
V obravnavi sodelujejo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna intere- 
sna skupnost elektrogospodarstva Slovenije 
Koordinator: 
predsednica skupine delegatov Tina Tomlje 
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2. Uresničevanje zakonov s področja 
kmetijstva 
(združevanje kmetov, kmetijska zemljišča, dedovanje 
kmetijskih zemljišč , starostno zavarovanje kmetov, pre- 
živninsko varstvo kmetov) 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in odbor za 
agrarno politiko Zbora združenega dela 
V obravnavi sodelujejo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slove- 
nije 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

3. Uresničevanje nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
Gradivo pripravi: 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose 
s tujino v sodelovanju z Narodno banko Slovenije in 
Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati poroča o 
uč inkih, sprejetih in uveljavljenih dodatnih ukrepov na 
tem področju. 
Ob obravnavi te naloge poročajo Izvršni svet, Gospodar- 
ska zbornica in koordinacijski odbori za organizacije 
združenega dela o uresničevanju nalog iz sklepa, ki gaje 
sprejel Zbor"združenega dela ob obravnavi poroč ila o 
izvajanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o 
temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanje- 
trgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in 
v tujini. 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor - kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Skupina delegatov za prouč itev poročila o uresničevanju 
nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino in 
Komisija za mednarodne odnose 
Koordinator: 
predsednik skupine delegatov za prouč itev poročila o 
uresničevarfju nalog na področju ekonomskih odnosov s 
tujino 

4. Poročilo o izgubah v združenem delu 
Gradivo pripravijo: 
Splošna združenja, Sklad skupnih rezerv v gospodarstvu 
SR Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva SR Slo- 
venije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor - kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

5. Poročilo o uresničevanju zakona o družbeni 
kontroli cen in politiki ceh 

Gradivo pripravijo: 
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve v sodelovanju z Republiško skupnostjo za cene, 
občinskimi skupnostmi za cene in Gospodarsko zborni- 
co Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor - kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za prouč itev poroč ila o uresničevanju 
zakona o družbeni kontroli cen in politike cen 

Koordinator: 
predsednik skupine delegatov za proučitev poroč ila o 
uresničevanju zakona o družbeni kontroli cen in politiki 
cen 

SEJE ZBOROV V NOVEMBRU 1981 

10. november 1981 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
predsedstva Socialistične republike 
Slovenije z osnutkom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednik komisij za pravosodje in za družbeno nad- 
zorstvo Miro Gošnik 

2. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o določ itvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih in 
okoliših za zbor združenega dela skupščine 
SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
V razpravi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik komisij za pravosodje in za družbena nad- 
zorstva Miro Gošnik 

3. Poročilo o uresničevanju zdravstvenega 
varstva v SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

4. Poročilo o aktivnostih za odpravljanje 
vzrokov stagnacije prozvodnje s predlogi 
ukrepov 
Gradivo pripravijo: 
Gospodarska zbornica Slovenije, Splošna združenja v 
sodelovanju z Zavodom SRS za družbeno planiranje 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Pristojno delovno telo: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik 
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5. Poročilo o samoupravnem sporazumevanju 
in dohodkovnem povezovanju na ključnih 
področ jih družbene reprodukcije 
Gradivo pripravijo: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Splošna združenja 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor 
Pristojno delovno telo: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik 

6. Poroč ilo o uresničevanju kreditno- 
monetarne politika 
Poroč ilo pripravi: 
Narodna banka Slovenije, ki skupaj z Izvršnim svetom 
predlaga ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ za uresnič itev do- 
govorjene kreditno-monetarne politike 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
Odbor za finance 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

7. Poroč ilo o uresničevanju politike delitve 
sredstev za osebne dohodke in politike 
skupne in splošne porabe 
Poročila pripravijo: 
Odbor podpisnikov dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka, pristojne samoupravne 
interesne skupnosti in Izvršni svet 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor 
Pristojno delovno telo: 
skupina delegatov za proučitev poroč ila o uresničevanju 
politike delitve sredstev za osebne dohodke in politike 
skupne in splošne porabe 
V obravnavi sodeluje: 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik skupine delegatov za prouč itev poroč ila o 
uresničevanju politike sredstev za osebne dohodke in 
politike splošne in skupne porabe. 

8. Poročilo o uresničevanju socialne politike 
Poročilo pripravi: 
Izvršni svet v sodelovanju s Skupnostjo socialnega var- 
stva Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
skupina delegatov za prouč itev poročila o uresničevanju 
socialne politike. 
Koordinator: 
predsednik skupine delegatov za prouč itev poroč ila o 
uresničevanju socialne politike. 

9. Poroč ilo o medrepubliškem dogovarjanju in 
ukrepih za investiranje v gospodarsko manj 
razvite republike in pokrajine in SAP 
Kosovo 
Poroč ilo pripravi: 
Izvršni svet Skupščine SRS 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
podpredsednik skupščine SR Slovenije Jože Globačnik 

18. november 1981 

1. Osnutek resolucije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1982 z 

- globalno oceno izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter 
resolucije o družbenoekonomski politiki in 
razvoju SR Slovenije v letu 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj ter Sku- 
pina delegatov za prouč itev poroč il o uresničevanju re- 
solucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 
Obravnavajo tudi: 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področ- 
ja družbenih dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, samoupravne interesne skupnosti s področja 
materialne proizvodnje 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik 

2. Predlog izhodišč  za pripravo zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

3. Predlog zakona o izpolnjevanju obveznosti 
SR Slovenije do sklada federacije za 
kreditiranje gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SRS Jože Globačnik 

4. Osnutek zakona o zajamčenih osebnih 
dohodkih 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  
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5. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981-1985 v letu 1982 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj ter sku- 
pina delegatov za prouč itev poroč il o uresničevanju re- 
solucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1981 
Obravnavajo tudi: 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področ- 
ja družbenih dejavnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, samoupravne interesne skupnosti s področja 
materialne proizvodnje 
Koordinator: 
vodja delegatov v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Marko Bule 

6. Osnutek odloka o skupni devizni politiki 
Jugoslavije za leto 1982 

7. Osnutek odloka o ciljih in nalogah emisijske 
denarne politike in skupnih temeljih 
kreditne politike za leto 1982 

8. Osnutek projekcije plač ilne bilance za leto 
1982 

9. Osnutek projekcije devizne bilance za leto 
1982 

10. Osnutek zakona o skupnih proračunskih 
odhodkih federacije za leto 1982 

11. Osnutek odloka o določ itvi prihodka od 
deviz in drugih uvoznih davšč in, ki se v letu 
1982 odstopajo ustrezni skupnosti 
Jugoslavile za ekonomske odnose s tujino 

12. Osnutek odloka o določ itvi celotnega 
zneska deviz za potrebe federacije za leto 
1982 
Pristojna za akte od 6 do 12: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator:   
vodja delegatov v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ Marko Bule 

SEJE ZBOROV V DECEMBRU 1981 

16. december 1981 

1. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika 
skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob 

2. Poroč ilo o izvajanju zakona o usmerjenem 
izobraževanju v šolskem letu 1981^1982 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona 
o usmerjenem izobraževanju 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik skupine delegatov za spremljanje uresniče- 
vanja zakona o usmerjenem izobraževanju 

3. Predlog zakona o javnih cestah 
Pristojni: 
Zbor združenega dela » 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, skupina delegatov za proučitev zakonskih aktov s 
področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Republiška skupnost 
za ceste x Koordinator: 
predsednica skupine delegatov Tina Tomlje 

4. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vodah 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, skupine delegatov za prouč itev zakonskih aktov s 
področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije 
Koordinator: 
predsednica skupine delegatov Tina Tomlje 

5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o komunalnih 
dejavnostih posebnega družbenega 
pomena 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot zainteresiran zbor 
Pristojna delovna telesa: 
komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, skupina delegatov za prouč itev zakonskih aktov s 
področja samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje 
V obravnavi sodelu|eta: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza komunalnih 
skupnosti Slovenije 
Koordinator: 
predsednica skupine delegatov Tina Tomlje 
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6. Osnutek zakona o urejanju prostora 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja ter Odbor za družbenoekonomske odnose Druž- 
benopolitičnega zbora 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

7. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljanju in 
razpolaganju s stavbnimi zemljišč i 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojno delovno telo: 
posebno delovno telo Skupščine SR Slovenije in Izvrš- 
nega sveta za proučitev vprašanj v pripravah osnutka 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravlja- 
nju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem 
Koordinator: 
predsednica skupine delegatov Silva Jereb 

8. Osnutek zakona o graditvi objektov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja 
Koordinator: 
predsednica Zbora obč in Silva Jereb 

9. Uresničevanje sklepov in stališč  skupščine 
SR Slovenije o pospeševanju ekonomskega 
položaja slovenske narodnostne skupnosti 
v zamejstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija za mednarodne odnose 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednik Komisije za mednarodne odnose Bojan 
Lubej 

10. Osnutek zakona o uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, komisija za naro- 
dnosti 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora obč in Silva Jereb 

11. Predlog zakona o Prešernovih nagradah 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

VI 

Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

25. decembra 1981 

1. Predlog resolucije o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 
v letu 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 

2. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije 
za leto 1982 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 

3. Predlog odloka o določ itvi in razdelitvi 
skupnega zneska deviz za potrebe 
republiških organov in organizacij in ožjih 
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji 
za leto 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Za akte od 1 do 3 veljajo iste navedbe, kakor za osnutke 
teh aktov. 

4. Predlog zakona o davkih občanov 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za finance 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

5. Predlog zagona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
predsedstva Socialistične republike 
Slovenije z osnutkom zakona 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednik Komisije za pravosodje in za družbeno nad- 
zorstvo Miro Gošnik 
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6. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o določ itvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih in 
okoliših za Zbor združenega dela skupščine 
SR Slovenije 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 

V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 

Koordinator: 
predsednik komisije za pravosodje in za družbeno nad- 
zorstvo Miro Gošnik 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih z 
osnutkom zakona 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor kot zainteresirani zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in družbenopoli- 
tični sistem 
V obravnavi sodelujejo: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  
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NALOGE, KI JIH VSEBUJE LETNI PROGRAM Priloga I 

DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1981, 

KI NISO BILE OPRAVLJENE IN KI TUDI NISO 

UPOŠTEVANE V PERIODIČNEM DELOVNEM NAČRTU 

ZA IV. TRIMESEČJE 1981 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Uresničevanje družbene preobrazbe 
uprave 
- Z informacijo o izvajanju predpisov o upravnem po- 
stopku pred upravnimi organi ter pooblaščenimi organi- 
zacijami združenega dela in drugimi samoupravnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi 
in z : 
- zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o si- 
stemu državne uprave in Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upranih organih 
- zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o or- 
ganizaciji in delu republiških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij 
Naloga iz II. trimesečja 

2. Uresničevanje sklepov, stališč  in priporoč il 
skupščine SR Slovenije o nadaljnjem 
razvoju krajevnih skupnosti 
Naloga iz III. trimeseč ja. 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sanitarni inšpekciji 
Zakon bi moral biti obravnavan v II. (osnutek) in III. 
trimesečju (predlog). Predložen bo po sprejemu zakona 
o urejanju prostora. 

4. Zakon o ustanovitvi družbenih svetov za 
posamezna upravna področja oziroma za 
posamezne republiške upravne organe 
Naloga iz III. trimeseč ja. Izvršni svet bo predlog predvi- 
doma obravnaval v decembru 1981. 

I , 
5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o varnosti cestnega prometa 
Naloga iz IV. trimesečja. Izvršni svet bo predlog predvi- 
doma obravnaval v decembru 1981. 

6. Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti s poročilom o uresničevanju 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite pri krepitvi samozaščitnega in 
obrambnega delovanja delovnih ljudi in 
občanov 
Naloga iz IV. trimesečja. Zakon ne more biti pripravljen 
zaradi sprememb zvezne zakonodaje, ki je v teku. 

7. Uresničevanje sklepov skupščine SR 
Slovenije v zvezi z delovanjem enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primerih naravnih in drugih 
nesreč  v SR Sloveniji 
Naloga iz IV. trimesečja. 

8. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih in resolucije o 
načrtovanju družine in družbenih 
prizadevanjih za njen nastanek in varnost in 
zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravic do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok 
Naloga iz I. trimeseč ja. Parcialna poroč ila so bila sicer 
predložena, pa jih skupina delegatov ni sprejela in jih 
vrnila v dopolnitev. 

II. DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI 

9. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih 
Naloga iz II. trimesečja 

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoupravnih interesnih 
skupnostih za PTT promet 
Predlog za izdajo zakona naj bi bil obravnavan v II., 
osnutek v III., predlog pa v IV. trimeseč ju. Doslej je bila 
obravnavana le pobuda za izdajo zakona. 

11. Poročilo o uresničevanju nalog in ciljev 
glede skladnejšega regionalnega razvoja 
SR Slovenije 
Naloga iz sklepov in stališč , ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije na seji 28. julija 1981. 

★ 

NA SEJE ZBOROV V JANUARJU 1982 
NAJ BI PREDVIDOMA UVRSTILI 
NASLEDNJE AKTE: 

1. Uresničevanje sistema družbenega 
planiranja 
Naloga iz IV. trimeseč ja. Izvršni svet bo predvidoma v 
decembru 1981 obravnaval analizo uresničevanja sa- 
moupravnega sistema družbenega planiranja v SR Slo- 
veniji s predlogom stališč Izvršnega sveta k analizi in za 
pripravo družbenih planov za obdobje 1981-1985 

2. Uresničevanje varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine 
Predlagatelj: 
Komisja za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slove- 
nije 
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Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem in odbori za družbe- 
noekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednik Komisije za družbeno nadzorstvo Miro Goš- 
nik 

3. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor obč in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in odbor Družbenopolitičnega zbora za družbe- 
noekonomske odnose 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

4. Predlog za izdajo zakona o katastru stavb 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

5. Poročilo o izvajanju zakona o 
samoprispevku 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 

6. Uresničevanje zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič  

7. Predlog zakona o samostojnih kulturnih 
delavcih 

Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodeluje: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Koordinator: 
predsednica Zbora občin Silva Jereb 
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SKUPŠČINA SFRJ 
ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 

PRILOGA II 

DELOVNI NAČRT 

Zbora republik in pokrajin za obdobje 

september-december 1981 

Predlog delovnega načrta Zbora republik In pokrajin za 
obdobje september - december 1981 je bil pripravljen v 
skladu z Delovnim načrtom Zbora za leto 1981 in 
pripravljenostjo gradiv za vprašanja, katerih obravnavanje 
je predvideno v tem obdobju. 

I. Seje Zbora 30. septembra (sreda) 1981 

1. Analiza o izvajanju sistema družbenega planiranja. 
2. Poročilo o delu pri pripravi in sprejetju Družbenega 

plana Jugoslavije za obdobje od leta 1986 do 1995 oziroma 
za določena področja do leta 2000 

3. Merila In kazalci za določanje stopnje gospodarske 
razvitosti republik in avtonomnih pokrajin in izdelava si- 
stema spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin 

4. Analiza paritete cen s posebnim poudarkom na pariteto 
cen v energetiki. 

5. Izvajanje sklepov VI. konference šefov držav in vlad 
neuvrščenih držav v Havani. 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financi- 
ranju federacije 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega za- 
kona 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski 
tarifi 

9. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za delež SFRJ 
v I. dopolnitvi sredstev Mednarodnega sklada za razvoj 
kmetijstva (IFAD) za obdobje 1981-1983 

10. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in 
kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju do- 
hodka in premoženja 

11. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi 
Afriške banke za razvoj od 4. avgusta 1963 z amandmaji 
splošnih pravil, ki urejajo sprejem neregionalnih držav v 
članstvo banke 

12. Zakon o spremembah zakona o Skladu federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin 

13. Finančni načrt Narodne banke Jugoslavije za leto 
1981— zaradi potrditve 

II. Seja Zbora 28. oktobra (sreda) 1981 

1. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 in osnutki 
aktov, ki se sprejemajo istočasno z resolucijo in proraču- 
nom federacije za leto 1982 

2. Informacija o oblikovanju in financiranju materialnih 
rezerv ter program rezerv v obdobju od leta 1981 do 1985 

3. Določanje programa negospodarskih investicij zveznih 
organov in zveznih organizacij za obdobje od leta 1981 do 
1OT5 

4. Analiza odnosov v primarni delitvi 
5. Zakon o zagotavljanju sredstev za financiranje pro- 

grama graditve Proste cone, oblikovane s sporazumom o 
pospeševanju gospodarskega sodelovanja med SFRJ in 
republiko Italijo 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviz- 
nem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravlja- 
nju gospodarskih dejavnosti v tujini 

9. Družbeni dogovor o spremembah in dopolnitvah druž- 
benega dogovora o kadrovski politiki v federaciji 

10. Osnutek delovnega načrta Zbora republik in pokrajin 
za leto 1982 

III. Seja Zbora 25. novembra (sreda) 1981) 

1. Analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP 
Kosova v obdobju od leta 1981 do 1985 v letu 1981 

2. Delovanje monetarno-kreditnega in bančnega sistema 
s predlogom ukrepov za njihovo hitrejšo družbenoekonom- 
sko transformacijo 

3. Poroč ilo o izvajanju zakonov s katerimi so urejeni eko- 
nomski odnosi s tujino 

4. Dosedanji rezultati in aktivnosti pri prenašanju državne 
regulative iz pristojnosti federacije na združeno delo s po- 
dročja ekonomskih odnosov s tujino 

5. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
6. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tarifi 

zveznih administrativnih taks 
7. Spremembe in dopolnitve poslovnika Skupšč ine SFRJ 
8. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Zbora republik in 

pokrajin 
9. Odlok o organizaciji in delu služb Skupščine SFRJ 

IV. Seja Zbora 23. decembra (sreda) 1981 

1. Predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega, 
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 1985 v letu 
1982 

2. Predlog odloka o skupni devizni politiki Jugoslavije za 
leto 1982 

3. Predlog odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike in skupnih temeljev kreditne politike za leto 
1982 

4. Predlog projekcije plač ilne bilance Jugoslavije za leto 
1982 

5. Predlog projekcije devizne bilance Jugoslavije za leto 
1982 

6. Predlog zakona o določanju skupnega obsega izdatkov 
proračuna federacije za leto 1982 

7. Predlog odloka o določanju prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davšč in, ki bodo v letu 1982 odstopljene Interesni 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 

8. Predlog odloka o določanju skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije v letu 1982 

9. Merila in kazalci za določanje stopnje gospodarske 
razvitosti republik in avtonomnih pokrajin in izdelava si- 
stema spodbujanja hitrejšega razvoja manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin 
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10. Zakon o dopolnitvi zakona o dolgoročni proizvodni 
kooperaciji, poslovno-tehničnem sodelovanju ter pridobiva- 
nju in odstopanju materialnih pravic do tehnologije med 
domač imi organizacijami združenega dela in tujimi ose- 
bami. 

11. Predlog delovnega načrta Zbora republik in pokrajin 
za leto 1982, s predlogom delovnega načrta Zbora za ob- 
dobje januar-marec 1982 

★ ★ ★ 
Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi: 
- zakone iz delovnega načrta Zveznega zbora za leto 

1981 o katerih mora dati Zbor svoje mnenje Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ po dinamiki dela Zveznega zbora; 

- druge akte in gradiva, ki jih bodo medtem poslali poo- 
blaščeni predlagatelji in o katerih bodo usklajena stališča 
republiških in pokrajinskih skupščin. 

★ ★ ★ 
Zbor republik in pokrajin bo poleg vprašanj za katere je z 

delovnim načrtom Zbora za leto 1981 predvideno, da se o 
njih izvede predhodni postopek (Resolucija o politiki uresni- 
čevanja družbenoekonomskega razvoja v letu 1982 in akti, 
ki se sprejemajo skupaj z resolucijo) izvedel predhodni 
postopek tudi o zakonu o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino, 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju 
gospodarskih dejavnosti v tujini in zakonu o spremembah in 
dopolnitvah o prometu blaga in storitev s tujino. 

V zvezi s tem bo Zvezni izvršni svet poslal osnutke teh 
gradiv Skupšč ini SFRJ istočasno kot članom Zveznega 
izvršnega sveta. 

Zvezni izvršni svet bo gradiva, ki jih bo obravnaval Zbor, 
poslal Skupšč ini SFRJ najmanj 30 dni pred sejami Zbora na 
katerih je predvideno obravnavanje, da bi se v obravnavo 
lahko vključ ile tudi republiške in pokrajinske skupščine. 

i 
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