SKUPŠČINE SR

SLO/ENIJE

IN

Ljubljana, 15. junija 1988

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik XIV, štev. 18

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 400

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora občin
pa je razširjen še z obravnavo:
- predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1989 s predloaom
zakona
- predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti
v depozit pri Narodni banki Slovenije.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
22. in 23. junija 1988
Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, ki so sklicane za sredo in četrtek 22.
in 23. junija 1988 je razširjen z obravnavo:

Dnevni red seje Zbora združenega dela je razširjen še z:
- osnutkom odloka o predračunu prihodkov in odhodkov
deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije od 28. maja
1988 do 30. septembra 1988.

- predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o rednih sodiščih s predlogom zakona.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu juliju
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PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvah zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji
(ESA-437)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 9.
6. 1988 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA
O POSPEŠEVANJU SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA
RAZVOJA V SR SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
V zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/
75, 30/80 in 33/85) se v 14. členu dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ukrepi iz prejšnjega odstavka se uporablajo tudi za gospodarske naložbe na lokacijah v krajevnih skupnostih, ki mejijo
na manj razvita geografska območja iz 4. člena tega zakona,
manj razvita obmejna območja iz 5. člena tega zakona in
območja s statusom prehodnega obdobja iz 14. b člena tega
zakona, če vplivajo na razvoj teh območij, zlasti z vidika
zaposlovanja oziroma razvoja kmetijstva.
O upravičenosti uporabe pospeševalnih ukrepov za posaZbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR Slovenije
sta na sejah 25. maja 1988 obravnavala in sprejela predlog za
izdajo zakona o dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji,
z osnutkom zakona. V sprejetem sklepu sta opredelila, da naj
predlog zakona pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Zbora Skupščine SR Slovenije sta ugotovila, da se je
v postopku obravnave dopolnitev zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji pokazalo,
da v tej fazi ni potrebno bistveno spreminjati zakona, temveč
v nekaterih podrobnostih. Hkrati sta ugotovila, da so problemi
izvajanja zakona širšega značaja in izhajajo iz prepočasnega
uresničevanja sprejetih nalog v zvezi s pospeševanjem skladnejšega
razvoja
manj
razvitih
območij.
Na predlog za izdajo zakona in osnutek zakona ni bilo
pripomb, niti dodatnih predlogov, zato je besedilo predloga
zakona enako besedilu osnutka zakona.
Upoštevaje razpravo delegatov, zbora v sprejetem sklepu
menita, da je treba uporabo pospeševalnih ukrepov za gospodarske naložbe na lokacijah v krajevnih skupnostih, ki mejijo
na manj razvita geografska, manj razvita obmejna in območja
v prehodnem obdobju omejiti tako, da širitev pravic ne bi
postala splošno pravilo ter da se olajšave ne bi širile še na
druga območja,-saj bi to pomenilo še večje drobljenje sredstev in skromnejšo pomoč manj razvitim območjem. Tega se
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, upoštevaje tudi omejen
obseg pospeševalnih ukrepov, v celoti zaveda ob predlagani
dopolnitvi zakona, ki ga pooblašča, da v konkretnih primerih
o upravičenosti uporabe pospeševalnih ukrepov odloča in bo
zato tudi zelo selektiven. V politiki pospeševanja skladnejšega
regionalnega razvoja se z dopolnitvijo v 1. členu predloga
zakona ne oddaljujemo od osnovnega izhodišča, da je nujen
hitrejši gospodarski razvoj predvsem na manj razvitih območjih samih. V posameznih primerih pa imajo lahko pomemben
razvojni vpliv tudi naložbe v bližini teh območij, upoštevaje
tudi večjo ekonomsko upravičenost. V praksi se večkrat tudi
npr. zaradi naravnih danosti posamezni projekti ne morejo
prestaviti na drugo lokacijo.
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Franc RAZDEVŠEK, predsednik Komisije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji,
- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec in član Komisije
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji in
- Lojze RATAJC, tajnik Komisije Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji.
mezno naložbo iz prejšnjega odstavka odloča Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na podlagi strokone ocene predinvesticijske študije (investicijske zasnove) naložbe, ki jo poda
komisija iz 18. člena tega zakona.«
2. člen
Ne glede na določbo 14. b člena zakona se šteje, da traja
v obdobju 1986-1990 prehodno obdobje pet let.
3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

V predlogu zakona sta v 1. členu poleg vpliva naložbe na
razvoj manj razvitih območij poudarjeni merili glede vpliva na
zaposlovanje oziroma na razvoj kmetijstva, kar so delegati
v razpravi o osnutku zakona podprli.
V sklepu Skupščine SR Slovenije je poudarjeno, da mora
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zvezi s presojo o upravičenosti uporabe pospeševalnih ukrepov razdelati kriterije, ki
bodo zagotavljali, da bo sistem izjemne uporabe pospeševalnih ukrepov v funkciji pospeševanja manj razvitih območij. Pri
presoji bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije upošteval pri
merilu o vplivu zaposlovanja na razvoj manj razvitih območij
le tiste gospodarske naložbe, na podalgi katerih bo med novo
zaposlenimi delavci najmanj polovico delavcev iz manj razvitih območij, v primerih modernizacij in rekonstrukcij objektov, ko ne gre za povečanje števila delovnih mest, pa če je že
zaposlenih najmanj dve tretjini delavcev iz manj razvitih
območij. Pri merilu o vplivu naložbe na razvoj kmetijstva na
manj razvitih območjih bodo izpolnjevale pogoje tiste naložbe
v nove objekte ali razširitve obstoječih zmnogljivosti, kjer bo
v skupnih zmogljivostih za predelavo, dodelavo in skladiščenje kmetijskih proizvodov delež kmetijskih prozvodov iz manj
razvitih območij najmanj tretjina, pri proizvodnji kmetijskega
repromateriala (npr. močnih krmil) najmanj tretjina namenjena za potrebe kmetijstva na manj razvitih območjih. Podlago za presojo bo moral zagotoviti investitor v predinvesticijski študiji (investicijski zasnovi).
S podaljšanjem statusa območij v prehodnem obdobju od
treh na pet let v tekočem srednjeročnem obdobju (2. člen
predloga zakona), bo dana možnost, da se nadoknadi dosedanje zaostajanje pri uresničevanju dogovorjenih nalog na
teh območjih. Na podlagi te dopolnitve bodo lahko posamezni nosilci razvoja na manj razvitih območjih, zlasti samou-.
pravne interesne skupnosti materialne proizvodnje, primerno
razporedili izvajanje planskih nalog na celotni teritorij manj
razvitih območij v tekočem srednjeročnem obdobju.
Komisija za narodnosti Skupščine SR Slovenije je podprla
predlagane dopolnitve zakona in hkrati priporočila, da se tako
poročevalec

kot doslej, upošteva vidik narodnostno mešanega območja,
ker skladnejši regionalni razvoj omogoča obstoj in razvoj
narodnosti, ki živijo na teh območjih. Med manj razvitimi
območji in območji v prehodnem obdobju so tudi območja,
kjer živi madžarska narodnost. Zato predlagane dopolnitve
vplivajo tudi na razvoj teh območij.
V razpravah o predlogu za izdajo zakona z osnutkom
zakona so delegati iz manj razvitih območij kritično ocenili
uresničevanje politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v tekočem srednjeročnem obdobju, še posebej

BESEDILO DOLOČB VELJAVNEGA
ZAKONA O POSPEŠEVANJU
SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA
RAZVOJA V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI
SLOVENIJI (Ur. I. SRS, št. 29/75, 30/80
in 33/85), KI SE DOPOLNJUJETA
14. člen
Socialistična republika Slovenija sodeluje pri pospeševanju
razvoja manj razvitih območij iz 3., 4. in 5. člena tega zakona:
— z opredeljevanjem usmeritev v okviru samoupravnega
sistema družbenega planiranja,
- z ukrepi davčne politike in z drugimi ukrepi, določenimi
s posebnimi predpisi,

na področju izgradnje gospodarske infrastrukture. Zato sta
zbora Skupščine SR Slovenije menila, da je treba pospešiti
pripravo poročila, ki bo celovito ocenilo uresničevanje planskih usmeritev in nalog, realne možnosti obogatitve pospeševalnih ukrepov in v zvezi s tem eventualne dopolnitve zakonskih predpisov in planskih aktov. Zaradi zahtevane kvalitetne
celovite ocene in predlaganih rešitev bo tako poročilo Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije pripravil za obravnavo v Skupščini SR Slovenije ob obravnavi jesenske analize.

- s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih programov oziroma inicialnih razvojnih načrtov na manj razvitih
območjih.
14. b člen
Manj razvito območje, ki po preteku srednjeročnega
obdobja ne izpolnjuje več kriterijev in kazalcev iz 3., 4. in 5.
člena tega zakona in območje, ki ne šteje več za manj razvito
območje na podlagi tretjega odstavka 6. člena tega zakona,
šteje v naslednjih treh letih za območje v prehodnem
obdobju, v katerem se pospeševalni ukrepi iz 11. do 14. člena
tega zakona postopno zmanjšujejo, pri čemer je postopno
zmanjševanje pospeševalnih ukrepov manjše na tistih
področjih razvoja, na katerih območje najbolj zaostaja. Obseg
in vrsta ukrepov se določa z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije, ki opredeljuje tudi ukrepe za dokončanje objektov, začetih v obdobju, ko je območje štelo za
manj razvito območje.

URESNIČEVANJE
planskih ciljev na področju kmetijstva
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 117. seji dne 9.
6. 1988 obravnaval gradivo:
- URESNIČEVANJE PLANSKIH CILJEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika skupščine SR
UVOD
Skupščina SR Slovenije je ob razpravi o resoluciji za letošnje leto zaradi izredno zaostrenih ekonomskih razmer v kmetijski proizvodnji zadolžila Republiški komite za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju s Splošnim združenjem kmetijstva, živilske industrije in prehrane ter Zadružno
zvezo Sovenije pripravi oceno razvoja kmetijstva v obdobju
1986-87. Hkrati je opredelila, da naj bo v analizi poudarek na
oceni ekonomskega položaja, učinkov ekonomske politike
(cene, kreditnomonetarna, intervencije) ter razvoja kmetijstva
na območjih z omenjenimi možnostmi proizvodnje in še posebej na hribovitem območju.
Na podlagi ugotovitev iz analize naj nato Izvršni svet
Skupščne SR Slovenije predlaga potrebne aktivnosti in
ukrepe za izboljšanje ekonomskega položaja in uresničevanje
planskih ciljev razvoja kmetijstva.
Srednjeročni in dolgoročni plan SR Slovenije opredeljuje
kmetijstvo kot eno temeljnih dejavnosti gospodarskega in
družbenega razvoja. Čeprav je njegov delež v družbenem
proizvodu razmeroma majhen, pomembno vpliva na razvoj
drugih gospodarskih dejavnosti in je odločilen dejavnik razvoja podeželja.
Razvojna usmeritev kmetijstva sloni na smotrnem izkoriščanju naravnih in drugih proizvodnih zmogljivosti in izboljševanju agrarne strukture ter izenačitvi pogojev gospodarjenja
v kmetijstvu z ostalimi gospodarskimi dejavnostmi. S tem naj
poročevalec

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Matija KOVAČIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
- Jože DULAR, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
bi povečali skupni obseg in tržnost kmetijske proizvodnje,
izboljšali usklajenost razvoja živilsko predelovalne industrije
s surovinsko osnovo ter okrepili ekonomski položaj kmetijskih delavcev in kmetov.
Za obdobje 1986-1990 smo v Sloveniji načrtovali 2,5%
letno raste kmetijske proizvodnje in okoli 87% pokritje potreb
po hrani. Predvideno rast bi dosegli z urejanjem in izboljševanjem kmetijskih zemljišč, intenziviranjem poljedelstva in travništva, razvojem živinoreje, vezane na lastne krmne vire,
izboljševanjem genetskega potenciala kmetijskih rastlin in
živali, prilagajanja ostale kmetijske proizvodnje naravnim in
tržnim pogojem ter povečevanjem delovne storilnosti.
Za dosego teh cijev smo v srednjeročnem planu SR Slovenije predvideli hitrejše uveljavljanje tržnih zakonitosti, prilagoditev pogojev kreditiranja posebnostim kmetijske proizvodnje in sistemsko zagotovili sredstva za pospeševanje pridelave hrane in urejanje kmetijskih zemljišč.
V prvih dveh letih uresničevanja srednjeročnega plana smo
sicer presegli načrtovani obseg kmetijske proizvodnje in
povečali njeno tržnost, hkrati pa se je močno poslabšal ekonomski položaj kmetijstva - zlasti živinoreje, kot naše najpomembnejše panoge, in osnovnih dejavnosti živilske industrije.
Tudi negativni procesi na področju agrarne strukture (zemljiška, posestna, demografska) se nadaljujejo, kar bo v naslednjih letih otežkočalo uresničevanje planskih ciljev.
Po letu 1983, ko se je začel naglo poslabševati ekonomski
položaj kmetijstva in tudi živilsko predelovalne industrije, je to
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že druga analiza uresničevanja razvoja kmetijstva in živilske
industrije, ki jo obravnava Skupščina SR Slovenije (prva aprila
1985). V zadnjih dveh letih so potekale intenzivne razprave
o položaju in smereh nadaljnjega razvoja kmetijstva v Sloveniji in Jugoslaviji. Ob razpravah o spremembah in dopolnitvah
gospodarskega sistema smo v Sloveniji v različnih družbenopolitičnih sredinah posebej ocenili sedanje razmere in opredelili strategijo razvoja kmetijstva.
Predvidene spremembe in dopolnitve zvezne in republiške
ustave se nanašajo tudi na področje kmetijstva, posebno še
na pomembna vprašanja nadaljnjega razvoja kmetijskega
zadružništva. Prav tako zvezni ukrepi za uresničevanje ekonomske politike v letu 1988 spreminjajo pogoje gospodarjenja v kmetijstvu v smeri uveljavljanja tržnih zakonitosti. Spremenjeni pogoji gospodarjenja, predvidene ustavne spremembe in opredeljena razvojna strategija zahtevajo oceno
možnosti uresničevanja celovitih planskih ciljev na področju
kmetijstva do leta 1990 in sprejem potrebnih aktivnosti in
ukrepov.
I. STRUKTURNA GIBANJA
V KMETIJSTVU
1. Prebivalstvo
Po podatkih popisa prebivalstva je v zadnjih dvajsetih letih
delež kmetijskega prebivalstva upadal po povprečni letni
stopnji -5,1%. V letu 1981 smo imeli v Sloveniji še 9,2%
kmetijskega prebivalstva. Ocenjujemo, da ta delež še vedno
upada in se bo po projekciji" do leta 2000 zmanjšal na 131.348
(tabela 1 v prilogi). Tudi starostna struktura se nenehno
slabša. Leta 1981 je bil delež starejših od 45 let 68,9% v aktivnem kmetijskem prebivalstvu, v skupnem aktivnem prebivalstvu pa 28,3%. Vzrok za prekomerno staranje kmetijskega
prebivalstva je odhajanje mladih iz kmetijstva, ki je ekonomsko in socialno pogojeno. Vzporedno s tem je potekal proces
praznjenja prostora, ki je bil najbolj intepziven v hribovitih in
odmaknjenih območjih. Projekcija starostne sestave kmetijskega prebivalstva kaže, da se bo stanje do leta 2000
izboljšalo, saj bo poraste! delež aktivnega kmetijskega prebivalstva, starega od 15—44 let, na 43,7% (leta 1981 31,0%
- tab. 2).
2. Socioekonomska in posestna struktura
Po popisu prebivalstva iz leta 1981 je bil delež čistih in
mešanih kmetij v skupnem številu gospodinjstev s kmečkim
gospodarstvom 39,3%, delež nekmečkih pa 60,7% (tab. 3).
Povprečna velikost kmetije z gozdom je bila 5,5 ha (od tega
2,6 ha obdelovalne) in je v primerjavi z letom 1960 manjša za
1,2 ha (tab. 4). Znotraj kmečkih gospodarstev prevladuje po
številu kategorija do 2 ha s 44,5%, ki ima 5,8 ha vseh kmetijskih zemljišč. Nad 10 ha velikih kmetij je bilo 16,4% in posedujejo skupno 57,6% vseh zemljišč. V primerjavi z letom 1969 se
je povečalo število in delež površin pri kategoriji do 2 ha,
delež vseh ostalih pa se je zmanjšal (tab 5). Medtem, ko
v Evropi skoraj ni več dežele z manjšo povprečno velikostjo
kmetije od 10 ha, se pri nas že tako majhna povprečna
velikost še zmanjšuje. Prav tako ima Slovenija 35 arov obdelovalnih površin na prebivalca in le 13,7 arov njiv. Neugodna je
tudi parcelna sestava, saj znaša povprečna velikost parcele
36,8 arov. Med najpomembnejšimi vzroki za takšno stanje so
težnje po zagotavljanju večje socialne varnosti podeželskega
zaposlenega prebivalstva, po ohranjanju in pridobivanju lastništva zemlje s strani nekmetov ter v dedni zakonodaji.
3. Zemljišča
Od leta 1970 do leta 1987 se je obseg kmetijskih zemljišč
zmanjšal za 7,6% (od 944.928 ha na 872.795 ha) s tem, da se je
v zadnjih letih proces zmanjševanja zaustavil. Ugodnejše je
stanje pri obdelovalnih zemljiščih, kjer po letu 1980 beležimo
povečevanje obsega (tab. 6). To je posledica uvajanja programa melioracij po letu 1981 in učinkov politike varstva
1) podatki Urbanističnega inštituta SRS
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kmetijskih zemljišč. Znotraj obdelovalnih zemljišč se povečuje obseg travnikov in vinogradov na račun njiv in vrtov.
Površina pašnikov se še vedno zmanjšuje v korist gozdov in
deloma travnikov (tab. 7).
4. Gibanje proizvodnje in tržnost
V zadnjih 15. letih beležimo stalno rast kmetijske proizvodnje. Povprečna letna stopnja rasti je bila najvišja v letih
1970-80 (4,0%), ko so bili tudi pogoji gospodarjenja najugodnejši (cene, kreditni pogoji). Najmanjše nihanje v rasti je bilo
v živinoreji, medtem ko je bila rastlinska proizvodnja v zadnjih
10. letih večkrat prizadeta po vremenskih ujmah (tab. 8).
V letih 1986-87 smo dosegli povprečno stopnjo rasti 4,9%,
kar je precej več kot smo načrtovali (2,5%).
Tržnost je po letu 1970 hitreje naraščala od skupne proizvodnje pri vseh pomembnejših kmetijskih proizvodih. Najbolj
se je povečala pri pšenici, mleku, mesu in grozdju (tab. 9 in
10). Doseženi rezultati so posledica organiziranega strokovno
pospeševalnega dela, ekonomskih vzpodbud za pridelavo
hrane, usposabljanja zemljišč in večjega vključevanja v mednarodno delitev dela.
11. KMETIJSKA PROIZVODNJA V LETIH
1986-1987
1. Rastlinska proizvodnja
1.1. Poljedelstvo in travništvo
V zadnjih dveh letih se je nadaljevalo spreminjanje rabe
zemljišč iz prejšnjega srednjeročnega obdobja, za katerega je
značilno, da se zmanjšuje površina pod krušnimi žiti, krompirjem in travniki v korist povečanja površine pod krmnimi in
industrijskimi kulturami (tab. 11). V povprečju smo v zadnjih
letih izraziteje povečali intenzivnost pridelave pri koruzi, industrijskih rastlinah in travinju. V družbenem kmetijstvu in
v organizirani zasebni proizvodnji dosegamo na enoto površine od 20-40% večje pridelke, kot znaša republiško povprečje, oziroma smo se ponekod že približali dosežkom kmetijsko razvitih držav.
Napredek je rezultat načrtnega pospeševalnega dela, ekonomskih vzpodbud in prizadevanj za naročeno tržno pridelavo poljščin in drugih pridelkov. Aktivnost pospeševalne
službe je bila usmerjena predvsem v uvajanje sodobne tehnologije (uporaba kakovostnega semena, pravočasna izvedba
agrotehničnih ukrepov, demonstracijska pridelava najbolj primernih pridelkov na posameznih proizvodnih območjih) in
v nadaljnji razvoj poročevalske službe za ugotavljanje pojava
rastlinskih bolezni in škodljivcev.
V letu 1987 smo porabili 242.427 ton mineralnih gnojil (od
tega v družbenem kmetijstvu okoli 30%) oziroma 375 kg/ha
obdelovalne zemlje (v povprečju v družbenem kmetijstvu nad
1.000 kg in v zasebnem le nekaj nad 200 kg/ha obdelovalne
zemlje), kar je le nekoliko več kot leto poprej. Iz primerjave
porabe čistih hranil je razvidno, da smo delno povečali
porabo čistega fosforja in kalija. Povečuje se, čeprav zelo
počasi, tudi zamenjava domačega semena s kakovostnim
sortnim semenom. V letu 1987 je bila poraba kakovostnega
semena in koruze okoli 2.100 ton (oziroma okoli 70% sklopne
porabe semena), pšenice oziroma belih žit okoli 7.600 ton
(okoli 50% skupne porabe) in krompirja okoli 3.000 ton (le
okoli 5% skupne porabe). Družbeni obrati in usmerjene kmetije v celoti uporabljajo kakovostno sortno seme, medtem ko
ostale, ki niso usmerjene v tržno pridelavo, uporabljajo
domače manj kakovostno seme. Pridelovalci industrijskih
rastlin in vrtnin kot izrazito tržnih posevkov pa uporabljajo
v celoti samo sortno seme.
Pri tržni pridelavi pšenice smo dosegli napredek v intenzivnosti, k čemer je pripomoglo tudi varstvo pred boleznimi in
škodljivci, ki se že izvaja na okoli 35% površin v zasebnem
kmetijstvu. K večji intenzivnosti pridelave koruze za zrnje in
silažo je pripomogla uporaba semena visokorodnih hibridov.
Pridelava sladkorne pese se je ustalila na približno enakih
površinah in pri tistih pridelovalcih, ki so osvojili tehnologijo
pridelave. Tržna pridelava krompirja je pod močnim vplivom
gibanj na trgu, kar otežuje tudi prizadevanja pospeševalne*
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službe za večjo uporabo semenskega krompirja, večje hektarske pridelke in hitrejše zmanjševanje površin, na katerih se
prideluje krompir. Tržna pridelava oljnic se iz družbenih obratov vse bolj razširja tudi v zasebno kmetijstvo, k čemer so
prispevali tudi veliki pridelki, ki ne zaostajajo za zahodnoevropskim povprečjem in ugodni odkupni pogoji. Po letu 1986
smo širili tudi pridelovanje buč golic. Tudi tržna pridelava
vrtnin se širi. V letu 1987 smo pridelovali vrtnine na okoli 1.200
ha v organizirani proizvodnji, kjer je pridelek odkupila predelovalna industrija in kjer že tudi uvajamo namakanje.
Pridelavo krme smo povečali v zadnjih letih tudi s širitvijo
pridelovanja krmnih dosevkov in posevkov (strniščni in prezimni). Le-te pridelujemo že na okrog 35.000 ha oziroma 60%
vseh strnišč, predvem na kmetijah in le v manjši meri na
družbenih posestvih. Travnati svet intenzivno izkoriščamo na
približno 30% travinja. Kljub znanim tehnološkim rešitvam le
počasi povečujemo pašno-kosno rabo, prevetrovanje sena in
siliranje, ki so pogoj za pravočasno in večkratno spravilo
pridelka.
1.2. Hmeljarstvo
Razmere na svetovnem trgu hmelja so povzročile padec
cen in povečanje zalog hmelja, zato pridelovalci hmelja ohranjajo proizvodnjo hmelja v obsegu 4.000-4.500 ton, kar je
pod načrtovano ravnijo za to srednjeročno obdobje (4.880
ton). Ob tem izboljšujejo sortno sestavo nasadov v korist
aromatičnega hmelja in tehnologijo pridelave, vključno
z vzgojo brezvirusnih sadik.
Kot pri ostalih trajnih nasadih, je tudi pri pridelavi hmelja
največji problem zagotavljanje sredstev za obnovo, saj vsakoletna obnova 4-5% celotnih površin (okoli 120 ha) ne
zadošča za vzdrževanje obstoječih površin pod hmeljem.
Zaradi starosti nasadov (od 15-20 let) bi morali letno krčiti
okoli 250 ha, sicer se bo v naslednjih letih močno zmanjšal
pridelek hmelja. Stroški obnove nasada 1 ha hmelja so biii po
cenažh iz decembra 1987 13,3 mio din.
Zaostrene ekonomske razmere so tudi v tej dejavnosti povzročile zmanjšanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti, saj prodajne cene v zadnjih letih ne pokrivajo v celoti
proizvodnih stroškov. Vse težji problem predstavljajo tudi
naraščajoče zaloge, ki jih pred letom 1987 hmeljarstvo ni
poznalo.
Izvoz hmelja je dosedaj potekal na podlagi večletne predprodaje, ki se v letošnjem letu zagotavlja le še za 50-60%
izvoznih količin. Nizke svetovne cene ne zagotavljajo več
ekonomske vzpodbude proizvajalcem za izvoz hmelja. Zaradi
nizkih cen hmelja na svetovnem tržišču vse bolj naraščajo
tudi težnje domače pivovarniške industrije za uvozom ekstrakta.
1.3. Sadjarstvo in vinogradništvo
V sadjarstvu prevladujejo stari ekstenzivni nasadi, saj imajo
od skupno nekaj nad 35.000 ha nasadov komaj okoli 3.200 ha
intenzivnih vendar na teh površinah pridelamo od 35-50%
vsega sadja in 60-80% tržnih količin. Stalne pridelke dajejo le
intenzivni sadovnjaki, kar je tudi eden izmed osnovnih pogojev za uspešno prodajo svežega sadja. Stari sadovnjaki, predvsem še jablane, imajo izmenično rodnost, kar v letih rodnosti
povzroča težave pri prodaji takozvanega »kmečkega sadja«.
Slovensko sadjarstvo ima v jugoslovanskem prostoru določene primerjalne prednosti, saj smo v celoti osvojili tehnologijo gostih nasadov. Ugodne rezultate dosegamo tudi
v izvozu, kar vse moramo v bodoče bolje izkoristiti.
Za obdobje 1986-1990 smo predvidevali ureditev okoli
3.700 ha novih nasadov po sistemu gostega sajenja, kar naj bi
omogočilo, da bi skupaj z izboljšanjem tehnologije pridelave
na obstoječih nasadih do leta 1990 pridelali okoli 90.000 ton
različnega sadja. V letu 1986 smo uredili 328,8 ha nasadov in
v letu 1987 393,5 ha, kar je pod planskimi predvidevanji,
predvsem jablan, breskev, hrušk, ribeza in leske.
Površina sadovnjakov
Skupaj
ha
1980
36.131
1986
35.825
198
7
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Intenzivnih
ha delež v %
4.275
11,8
3.524
9,8
35.567
3.527

Družbeni
ha
2.761
2.468
9,9

Pridelek sadja

Skupni pridelek
rodnih nasadov
84.315
177.148

(v ton)
Pridelek intenzivnih nasadov
23.080
55.001

1976-1980
1986
198
Predelovalna industrija pokriva iz domače proizvodnje
okoli 60% potreb po surovinah. Za boljšo oskrbo v zadnjih
letih sovlaga tudi v obnovo nasadov, predvsem v kooperacijsko proizvodnjo v Sloveniji in drugih območjih Jugoslavije.
Povprečna obnova v zadnjih 10 letih je bila 255 ha na leto in
ne dosega planskih površin (500 ha letno do leta 2000). Le
v letih 1986 in 1987 smo obnovili nekaj več nasadov zaradi
zimske pozebe, vendar smo v teh dveh letih izkrčili 372 ha
nasadov. Za leti 1988 in 1989 predvidevajo OZD zmanjšanje
obnove, zaradi poslabšanega ekonomskega položaja in naglo
rastočih stroškov obnove. Stroški obnove so bili v začetku
leta 1988 20-23 mio din/ha.
Skupna površina pod vinogradi že nekaj let stagnira (okrog
21.400 ha), čeprav je opazno rahlo izboljševanje sestave nasadov v korist povečanega deleža intenzivnih nasadov leta 1980
jih je bilo 35%, lani že 48%). K temu je pripomogla tudi obnova
nasadov. V obdobju 1981 -87 smo obnovili 3.070 ha vinogradov (od tega je bila skoraj polovica prizadetih po zimski
pozebi), kar pa je še vedno pod načrtovano dinamiko in ne
omogoča enostavne reprodukcije. Vsa obnova je usmerjena
v kakovostni sortni sestav iz domače proizvodnje visokoselekcioniranega sadilnega materiala.
Odkup grozdja
(v ton)
Skupaj
Družbeno
Zasebno
1986
56.928
20.621
36.307
1987
56.845
23.816
33.029
Pri odkupu grozdja je lani prišlo do velikih težav pri izplačilu akontacij proizvajalcem za oddano grozdje. Vzrok je
v neugodnem ekonomskem položaju vinarstva, dolgem vezanju obratnih sredstev in zastoju v prodaji predvsem rdečih vin.
Zmanjšana kupna moč in zadrževanje cen vina so najbolj
občutili ravno slovenski vinarji, zaradi velikega deleža kakovostnih vin, katerih proizvodnja je tudi dražja. Zadržane maloprodajne cene vina niso pokrivale proizvodnih stroškov, kar je
povzročilo velike izgube v vinarstvu. V takšnih razmerah predstavlja poseben problem urejanje odnosov v reprodukciji med
pridelavo, predelavo in trgovino na podlagi vloženih sredstev
in dela. Vse slabše ekonomske razmere v vinogradništvu so
močno omajale tudi program trsničarske proizvodnje, investicij v vinogradništvo in tudi v vinarstvo. Investicije v vinogradništvu in tudi vinarstvu bodo v letu 1988 najmanj polovico
manjše od načrtovanih, saj je predračunska vrednost nasada
po letošnjih cenah od 30-40 mio din/ha.
Ugoden začetek letošnjega razvoja v sadjarstvu in vinogradništvu je prekinila ohladitev, ki je povzročila spomladansko pozebo hrušk, sliv, češenj, orehov in zgodnjih sort jablan
in vinske trte v severovzhodni in osrednji Sloveniji. Po prvih
cenah znaša stopnja poškodovanosti okoli 50%, na nekaterih
izpostavljenih legah pa bodo pridelovalci ostali brez letošnjega pridelka.
1.4. Tržnost rastlinske proizvodnje
Obseg tržne rastlinske proizvodnje in cenovnih razmerij
med posameznimi kmetijskimi proizvodi. Kljub temu, da so
kmetijstvo v letih 1986—87 prizadele hude vremenske ujme, ki
so zmanjšale skupni pridelek, se je tržnost rastlinske proizvodnje povečala. Glede na planirani nivo tržnosti smo dosegli
v letih 1986-87 v povprečju že okoli 60% predvidenih količin
za leto 1990 (tab. 12).
2. Živinorejska proizvodnja
Pretežni del živinorejske proizvodnje se nahaja v zasebnem
kmetijstvu, razen prireje prašičjega in perutninskega mesa ter
ulova morskih in gojitev sladkovodnih rib. Poslašbani pogoji
gospodarjenja po letu 1983 so zavrli razvoj živinoreje, saj je
po tem letu poslovala skoraj vedno na robu rentabilnosti.
Reprodukcijska izčrpanost živinoreje pa ima za posledico tudi
2.415
zastoj pri investicijah, kar bo negativno vplivalo na razvojna
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prizadevanja v prihodnjih letih, s katerimi bi morali nadomeščati vsaj usihajočo proizvodnjo na ostarelih kmetijah (tab. 13).
V zadnjih dveh letih so organizatorji proizvodnje, proizvajalci predelovalne in druge organizacije sklepale letne
pogodbe za proizvodnjo in odkup živinorejskih proizvodov,
kar je pripomoglo k stabilnosti in večji tržnosti.
2.1.Govedoreja
Govedoreja je naša najpomembnejša kmetijska panoga, saj
edina izkorišča, poleg ovčereje in konjereje, naše travnate
površine, ki zavzemajo kar 65% vseh kmetijskih površin.
Druga značilnost te dejavnosti je v prevladujočem deležu
zasebnega kmetijstvu, ki je v letu 1987 znašal pri skupnem
številu govedi 87%, pri tržni prireji mleka 87% in pri klavni
govedi 89%. Prav tako kmetije preko te dejavnosti ustvarjajo
pretežni del dohodka.
Po letu 1975 smo povečali številčno stanje goveje črede za
2,2%, istočasno pa za 2,6% zmanjšali obseg osnovne črede.
V Jugoslaviji nasprotno v tem obdobju beležimo zmanjšanje
števila govedi za 18,2% in osnovne črede za 11,0%.
V letošnjem letu smo v Sloveniji povečali glede na leto 1987
skupni stalež govedi za 12.123 oziroma 2,2%, število krav in
brejih telic pa nekoliko zmanjšali.

kg/kravo v povprečju, samo iz osnovne krme celo do 5.000 kg/
kravo) dokazujejo, da smo z načrtnim selekcijskim delom
dosegli visok genetski potencial osnovne črede, ki je na
svetovnem nivoju. Vendar ga, kot dokazujejo doseženi rezultati, v povprečju še vendo premalo izkoriščamo. Poleg osnovnih pomanjkljivosti pri krmljenju (nepravilna prehrana, premalo kakovostne osnovne krme) so razlogi za to še v reprodukciji in visokih stroških močnih krmil. Rezerve so zlasti
v skrajševanju dolžine poporodnega premora pri kravah (v
letu 1987 je znašal 128 dni na družbenih obratih in 120 dfii na
kmetijah, teoretično pa je možno doseči vrednosti 90—100),
kar poslabšuje ekonomičnost reje, saj v nekaj letih poleg
mleka izgubimo tudi tele.
2.2. Prašičereja
Število prašičev je po letu 1986 začelo ponovno naraščati,
prav tako tudi število plemenskih svinj. V letu 1987 je bilo
v zasebnem kmetijstvu 59% vseh prašičev, medtem ko je
družbeni sektor prevladoval v tržni proizvodnji z 66%.
Stalež prašičev (000 kos, stanje 15. januarja):
SFRJ
skupaj

Stalež goveje živine (v 000 kos, stanje 15. januarja):

5.872
5.034
5.030
4.802+

SFRJ
krave in
breje telice
3.195
2.915
2.893+
2.844

81,8

89,0

skupaj
1975
1986
1987
1988
indeks
1988/75

SRS
krave in
breje telice
555
269
561
271
556
262
568
262

skupaj

10^2

97,4

+

prehodni podatki
Vir: Zavod SRS za statistiko
Zmanjševanje staleža krav v zadnjih letih potrjujejo tudi
podatki o zmanjševanju števila umetno osemenjenih krav.
V letu 1987 je bilo za 6.439 manj osemenitev kot leto prej.
Osnova za intenzivnejšo govedorejo je doma pridelana
kakovostna voluminozna krma. Najcenejša je paša, ki ji nato
sledi zelena krma in silaža. Siliranje koruze ima že vpeljanih
26.279 kmetij, siliranje trave pa nadaljnjih 11.055 kmetij. Na
specializiranih kmetijah se je izboljšala tudi pridelava sena,
saj prevetrovalne naprave uporablja že 6.540 kmetij, od teh jih
nekaj že izkorišča sončno energijo. Pašnokosni sistem rabe
travinja je sprejelo 5.,343 kmetij na 15.704 ha. ugodne rezultate smo dosegli tudi pri izgranji silosov in dvigu kakovosti
mleka. Navedeni podatki dokazujejo povečanje intenzivnosti
proizvodnje na naših usmerjenih kmetijah kar je plod tudi
sistematičnega in dolgoletnega dela pospeševalne službe. Leto v zadnjih letih temelji na celoviti programirani obdelavi
kmetij; od izdelave programa izrabe kmetijskih zemljišč in
izdelave krmnih bilanc, do prehrane govedi in investicijskih
naložb.
Na pretežnem delu preostalih neusmerjenih kmetij ne dosegamo tako vzpodbudnih rezultatov, kar znižuje statistično
povprečje zasebnega kmetijstva. Kljub prizadevanju pospeševalne službe na primer za raznejšo 1. košnjo travinja, je komaj
25% vseh travnikov pri nas pokošenih v maju. Zgodnja košnja
je vezana na uvajanje načina konzerviranja - predvsem siliranja in prevetrovanja, ki pa na manjših kmetijah še ni razširjeno.
V povprečju smo v letu 1986 priredili 5.446 l/kravo v družbenem kmetijstvu in komaj 2.282 l/kravo v zasebnem kmetijstvu.
Po podatkih iz kontrole mlečnosti smo v lanskem letu v povprečju na družbenih obratih priredili 5.492 kg mleka/kravo,
v kooperacijski proizvodnji pa 3.786 kg.
Koncentracija prireje mleka je v zasebnem kmetijstvu še
vedno nizka. Največjo skupino predstavljajo kmetije, ki redijo
do 4 krave (79,2%). Tej sledijo kmetije s 5-9 glavami (17,1%)
in 10-15 kravami (2,9): medtem ko ima več kot 15 glavo čredo
krav komaj 0,9% vseh v kontrolo proizvodnosti vključenih
kmetij.
Visoki rezultati, ki jih dosegajo nekateri rejci (preko 6.000
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1975
1986
1987
1988
indeks 88/75

7.683
7.821
8.459
8.312
108,2

plem.
svinje
1.375
1.278
1.357
1.374
99,9

SftS
skupaj
468
566^
596
607
129,7

plem.
svinje
55
58
58
59
107,3

Vir: Zavod SRS za statistiko
Velika koncentracija prašičev na družbenih farmah povzroča težave pri razreševanju problematike odplak. Vse farme
so v ta namen že pripravile sanacijske programe, od katerih
jih je nekaj začelo uresničevati, kar bo zmanjšalo njihov
negativni vpliv na okolje.
V planskih dokumentih smo opredelili povečanje prašičerejske proizvodnje le v kooperaciji. Zadružno prašičerejo
pospešujemo predvsem na njivskih območjih, temelječo na
doma pridelani krmi. V ta namen se bo pristopilo tudi k oživljanju vzrejnih središč v selekcijske namene. Ostala drobna
reja prašičev na kmetijah pa je v glavnem namenjena za lastno
oskrbo.
2.3. Perutninarstvo
Razvoj perutninarstva je bil po letu 1975 od vseh živinorejskih dejavnosti najhitrejši. Uspešen razvoj je bil rezultat usmeritve na farmski način vzreje brojlerjev in nesnic, ki je danes
izključno vezana na družbene farme in usmerjene kmetije.
Prav tako se perutninarstvo zaradi kratkega proizvodnega
procesa, podobno kot prašičereja, lahko uspešneje prilagaja
spremembam v pogojih gospodarjenja. V letu 1986 beležimo
ponovno povečevanje števila perutnine in smo že v letu 1987
presegli planirani obseg tržne prireje mesa, predviden za
konec sedanjega srednjeročnega obdobja razvoja.
Število perutnine (000 glav, stanje 15. januarja):
SFRJ
SRS
1975
54.991
7.168
1986
72.281
13.142
1987
79.696
13.381
1988
78.710
13.399
Indeks 88/75
143,1
186,9
Vir: Zavod SRS za statistiko
Pretežni del perutninskih proizvodov (70%) se proda na
druga območja Jugoslavije in izvozi. Po naglem zmanjševanju
izvoza po letu 1984 smo ga v letu 1987 ponovno povečali, tako
Ja je pri mesu znašal 17,7% in pri valilnih jajcih 7,8% celotne
tržne proizvodnje.
2.4. Ostale živinorejske dejavnosti
Interes za ovčerejo, kljub prizadevanjem v zadnjih letih
(rejski program se izvaja že osmo leto) vseskozi upada, čeprav*
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bi lahko po posameznih območjih z njenim razvojem razreševali tudi vprašanja ostajanja ljudi na podeželju in zaraščanja
kmetijskih zemljišč, posebno še na hribovitem svetu in Krasu.
Težave so pri odkupu ovac in plasmanu ovčjega mesa, ki še
vedno ni ustrezno razrešen. V letu 1987 je bilo preko klavnic
pridobljenega komaj 12 ton ovčjega mesa. V praksi se je
uveljavila direktna prodajna pot: rejec-potrošnik. Več
delovne sile bi lahko zaposlila mlečna ovčereja s predelavo
mleka, saj 30-40 ovac mlečne pasme že lahko polno zaposli
enega človeka.
Podobne razmere so tudi v konjereji, kjer število konj že
celotno povojno obdobje upada zaradi prehoda ha traktorsko
vlečno silo v kmetijstvu in gozdarstvu. Z uvedbo rodovniške
službe v letu 1962 in pospeševalnih aktivnosti smo uspeli
ohraniti oziroma povečati stalež le pri nekaterih vrstah konj za
posebne namene (haflinger za SLO, različni športni tipi
konja).
Kunčereja se po letu 1982, kljub občasnim težavam,
uspešno razvija in postaja tudi izvozno vse bolj zanimiva
dejavnost. V letu 1987 smo proizvedli že 94,5 ton kunčjega
mesa in od tega izvozili preko 80%. Precejšnje tehnološke
težave, ki so bile prisotne v začetku, so organizatorji proizvodnje že uspeli odpraviti. Proizvodnja se odvija izključno na
usmerjenih kmetijah na farmski način s predpisano tehnologijo in zdravstvenim varstvom, zato je zahtevna panoga, ki
potrebuje veliko znanja in vestnosti.
2.5. Čebelarstvo
Podobno kot v ostalih kmetijskih panogah, so tudi v čebelarstvu osnovni problemi nesorazmerja med odkupnimi
cenami medu in cenami čebelarskih potrebščin. Opaža se
zmanjševanje zanimanja za tržno pridobivanje čebeljih proizvodov zaradi velikega uvoza nekakovostnega umetnega
medu. Jugoslavija letno uvozi okoli 7.000 ton medu, to je
toliko kot znaša letna pridelava. Zato je potrebna omejitev
uvoza nekakovostnega medu oziroma uvedba višjih uvoznih
pristojbin.
Že nekaj let ima čebelarstvo težave s pojavom varooze in
nekaterih drugih čebeljih bolezni. Vsako leto je propadanje
čebeljih družin večje. Čebelarji so kljub prizadevanju čebelarskih organizacij in veterinarske službe premalo uspešni.
V Jugoslaviji je veliko zdravil, ki niso dovolj učinkovita.
Potrebno bo intenzivnejše znanstveno raziskovalno delo,
predvsem na področju zdravstvene zaščite čebel in usposobiti več specializiranih veterinarskih delavcev, ki bodo lahko
posredovali najnovejše domače in tuje znanstvene dosežke
vsem čebelarjem.
3. Ribištvo
Za to dejavnost je značilna večletna stagnacija. Pri ulovu in
predelavi morskih rib v DO Droga se sanacijski programi niso
uresničili, zato se izgube iz leta v leto povečujejo, kljub delni
modernizaciji ribiške flote in izvedbi investicij v predelavi
plave ribe. Neusklajenost med ulovom in razpoložljivimi predelovalnimi zmogljivostmi dodatno zaostruje ekomičnost
poslovanja. Nasprotno se proizvodnja školjk povečuje, prav
tako pa tudi kooperacijski ulov. Glede na omejene zmogljivosti morskega ribištva v Sloveniji bo perspektivni razvoj mogoč
le v smeri razvijanja marikulture.
Kot morsko je v neugodnem ekonomskem položaju tudi
sladkovodno ribištvo. Zmanjšana kupna moč prebivalstva
povzroča tudi manjše povpraševanje po gojenih ribah.
Posebno težke so razmere pri proizvodnji postrvi, ki je vezana
na uvoz krme. K bilanci potrošnje rib pomembno prispeva
tudi športni ribolov, ki je v lanskem letu obsegal 288 ton
različnih vrst rib.
Zaradi omenjenih razmer načrtovanih ciljev do leta 1990
v ribištvu ne bomo uresničili.
4. Izvoz in uvoz agroživilskih proizvodov
V letu 1987 so agroživilske OZD izvozile za 228,3 mio dolarjev proizvodov (od tega 94% na konvertibilno področje), kar je
za 23,5% več od izvoza prejšnjega leta in za 42% presega
planirano vrednost. Uvoz je v letu 1987 znašal skupno 154,6
mio dolarjev (od tega 87% iz konvertibilnega področja), kar je
23,2% manj od predhodnega leta in tudi manj od plana (tab.
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Povečanje izvoza v lanskem letu je bilo doseženo ob pogosem spreminjanju izvoznih pogojev in kasnitvijo pri izplačilu
izvoznih stimulacij (6 mesečna zamuda), kar je razvrednotilo
njihovo vrednost tudi do 50%. OZD so imele težave tudi pri
odpiranju in plačevanju akreditivov za uvoženo opremo, surovine in repromaterial, kar je tudi vzrok za manjši obseg uvoza.
Neustrezna politika tečaja dinarja se je v lanskem letu odražala tudi v slabšem dohodkovnem položaju izvoznikov, kar je
zmanjševalo motiviranost OZD za povečevanje izvoza na konvertibilno področje.
Pri izvozu je bil dosežen premik v smeri tesnejšega povezovanja živilsko predelovalne industrije s primarno kmetijsko
proizvodnjo v Sloveniji in iz drugi SR in SAP, s čimer se
povečuje možnost hitrejšega povečevanja proizvodnje, namenjene izvozu. Največji delež v vrednosti izvoza zavzema izvoz
živine, mesa in mesnih izdelkov ter drugih izdelkov živalskega
izvora (lani je znaša 48%), ki mu sledi izvoz svežega sadja,
zelenjave ter sadnih in zelenjavnih izdelkov (lani 28%) in vina
(lani 10%). Med najpomembnejšimi uvozniki so države EGS
(predvsem Italija in ZR Nemčija), ki so udeležene z 88%
deležem v celotni vrednosti izvoza agroživilskega blaga. Izvoz
v dežele v razvoju, posebno še dežele bližnjega in daljnjega
vzhoda, je začel stagnirati oziroma celo upadati (živina,
meso), kar je posledica vse večje konkurence držav EGS, ki
izvoz svojih presežkov kmetijsko-živilskih proizvodov močno
subvencionirajo in upadanja kupne moči petrolejskih držav
(Alžir, Libija) oziroma vojne (Irak, Iran).
Tržišče razvitih industrijskih držav, ki so s svojo politiko
subvencioniranja kmetijske proizvodnje ne samo dosegle
stopnjo samooskrbe, ampak imajo vse večje težave s plasmajem tržnih viškov, se po eni strani vse bolj ograjuje s protekcionističnimi ukrepi, ki omejujejo uvoz. Hkrati pa postaja vse
bolj zahtevno in omejujoče v pogledu zahtev potrošnikov
glede na kakovost proizvodov in asortiman (embalaža, oblika,
barva, okus), ostanke pesticidov in podobno. Takšge razmere
zato zahtevajo hitrejše prilagajanje tem omejitvam, sicer se
tudi kakovostni prehrambeni proizvodi ne bodo mogli prodajati in dosegati ustrezne cenovne razrede. Oviro pri tem predstavlja zastarelost tehnologije naših OZD, ki zato niso sposobne proizvajati izdelkov višjih stopenj predelave oziroma
jim povzroča prevelike dodatne stroške. Izvoz še vedno
deloma temelji na trenutnih izvoznih prizadevanjih in pokrivaju deviznih potreb, manj pa je rezultat dolgoročno naravnane izvozne strategije.
Večje možnosti obstajajo tudi na področju izvoza znanja, to
je inženiring-consalting dejavnosti, opreme in mehanizacije,
vendar bi se morale naše OZD bolje organizirati in usposobiti
predvsem za izvedbo celovitih razvojnih programov (dežele
tretjega sveta).
Za hitrejše povečevanje našega izvoza bi morali tekoče
spremljati tudi pravno normatvne predpise držav, v katere
izvažamo (zakone, standarde, pravilnike) in se organizirati za
izdelavo marketing analiz, ki bi pokazale, na katerih območjih
in v katerih agroživilskih dejavnostih oziroma proizvodih
imamo možnosti za uspešen izvoz in proizvodno tehnično
sodelovanje.
Za letošnje leto predvidevamo nadaljnjo vrednostno povečanje izvoza agroživilskih OZD za 23,2% glede na lanskoletni
obseg oziroma na 281 mio dolarjev, ob nadaljnjem zmanjševanju uvoza. OZD predvidevajo največje povečanje izvoza na
konvertibilna tržišča (za 25%) in še posebej v okviru maloobmejnega prometa. Prav tako program liberalizacije blagovnih
režimov za letošnje leto predvideva, da se bo ščitila domača
strateška proizvodnja in v tem okviru tudi agroživilska. Realizacija planiranega izvoza pa bo odvisna tudi od sistema ter od
gibanja deviznega tečaja dinarja in izvoznih vzpodbud.
III. HRIBOVSKO KMETIJSTVO
Razlike v gospodarskih učinkih in splošni razvitosti med
hribovitim in ravninskim svetom postajajo vse bolj očitne in
povzročajo vedno večje migracijske tokove iz hribov v doline.
Ta proces ni pozitiven, zato dodatno spodbujamo razvoj kmetijstva in ostalih dejavnosti v hribovitih območjih, pri čemer
zasledujemo več razvojnih ciljev:
- zagotovitev pogojev za življenje in delo (pridelovanje
hrane, gozdarstvo, industrijski obrati, dopolnilne dejavnosti),
- ohranitev naravne in kulturne dediščine ter narodno
obrambne funkcije,
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- ohranitev ekološkega ravnotežja.
Da bi lahko natančneje določili dodatne spodbujevalne
ukrepe za hribovita in druga območja z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijsko proizvodnjo, je bilo potrebno opredeliti
ta območja. V letu 1987 so to nalogo opravile strokovne
delovne skupine v občinah.
Na podlagi naravnih, proizvodno-tehničnih in socioekonomskih pogojev za kmetijsko proizvodnjo so bile kmetije
oziroma cela naselja uvrščena na:
- nižinska območja,
- območja z omejenimi naravnimi dejavniki.
Slednja pa so bila nadalje razvrščena v težavnostne skupine:
- gričevnato-hribovito,
- gorsko-višinsko,
- kraško in
- druga območja z omejenimi dejavniki (Slovenske gorice,
Ljubljansko barje, Goričko, del Haloz).
Navedena območja zavzemajo naslednje deleže v kmetijski
predelavi in v površinah:
OBMOČJE
DELEŽ V %
kmetijsko živina v
mleko
klavna
zemljišče
GVŽ
nižinsko
28,0
36,7
41,9
43,8
gričevnato-hribovsko
27,8
26,8
25,0
25,3
gorsko-višinsko
20,8
16,1
13,4
12,7
kraško
12,7
8,2
6,4
6,7
druga območja z omejenimi dejavniki
10,7
12,2
13,4
11,5
SKUPAJ:
100
100
100
100
GVŽ = glava velike živine, pogojna enota za 500 kg žival
Opredelitev v težavnostne skupine je za potrebe pospeševanja pridelave hrane z oktobrom leta 1987 zamenjala dotedanji
način razvrščanja v hribovita območja (III. in IV. davčni okoliš). V ta namen je Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje kmetijske proizvodnje in osnovno preskrbo Slovenije
že vpeljala diferencirane vzpodbude glede na proizvodne
možnosti za plemensko živino, pitanje telet, tržno prirejo
mleka in za sofinananciranje pospeševalne službe v zadružnih organizacijah. To je prvi korak k večji materialni pomoči
kmetijam, ki gospodarijo v najtežjih naravnih pogojih (strme
lege kmetijskih zemljišč, kratka vegetacija v višinskih naseljih.
Pospeševalni program zadružnih organizacij je enovit in
vključuje območja z omejenimi naravnimi dejavniki predvsem
v programe intenzifikacije travinja in živinoreje na tej osnovi.
V preteklih letih sta bili izvedeni uspešni akciji urejevanja
skupnih pašnikov in male melioracije na kmetijah na teh
območjih. Po podatkih zveze kmetijskih zemljiških skupnosti
Slovenije je bila v letu 1987 iz sredstev Zveze vodnih skupnosti Slovenije financirana ureditev 67 pašnikov s 1.668 ha
površine in 31 agromelioracijskih skupnosti z ureditvijo 2.432
ha zemljišč na posameznih kmetijah, prvenstveno v hribovsko
gorskem in kraškem svetu.
Po ocenah v analizi razvojnih možnosti kmetijstva do leta
2000 bi v tem prostoru lahko povečali obseg živalske proizvodnje za okrog 45%. Za oživitev kmetijske proizvodnje na
hribovitem območju bo potrebno nadaljevati z ukrepi, ki
nadomeščajo večje stroške pridelovanja; posebno še v živinoreji kot najbolj zastopani kmetijski dejavnosti in omogočajo
večja vlaganja na kmetijah. Dalje je potrebno strokovno usposabljanje kmetov in organiziranost kmetijske pospeševalne
službe. Enako pomembni so tudi ukrepi za urejanje zemljišč
(komasacije, male melioracije, usposabljanje površin za
mehanizirano obdelavo, povečevanje kmetij, urejevanje zemljišč na marginalnih območjih). S tem bi dosegli večji obseg
proizvodnje, večjo produktivnost dela in s tem tudi večji
dohodek kmetij. Za ohranitev teh območij v proizvodni funkciji je pomemben tudi hitrejši in celovit razvoj gospodarske,
komunalne in družbene infrastrukture.
V nekaterih občinah in zadružnih organizacijah so že
v prejšnjih letih oblikovali programe razvoja kmetijstva na
hribovitih območjih in jih po svojih močeh tudi finančno
podpirali. Hribovska, kraška, obmejna in druga območja
s težavnimi dejavniki so bila v nekaterih občinah zato že
v preteklosti deležna posebnih lokalnih intervencij. To prakso
je treba ohraniti in razširiti. Potrebe po hitrejšem, celovitem in
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enotnejšem razvoju hribovitih območij pa narekujejo sprejetje
posebnega družbenega dogovora za pospeševanje razvoja
kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in celovitega družbenoekonomskega razvoja območij z omejenimi naravnimi pogoji
za kmetijsko proizvodnjo.
IV. ORGANIZIRANOST KMETIJSTVA
1. Poslovna organiziranost
Večina kmetijskih in živilskih OZD v agroživilstvu je povezanih v SOZD-e, ki so v glavnem vezani na območje naše
republike. V te SOZD-e so vključene še dejavnosti iz področja
trgovine, gostinstva, turizma, transporta, inženiringa in
finančnih storitev ide., več ali manj na podlagi zaokroževanja
reprodukcijskega procesa.
OZD se včlanjajo v poslovne skupnosti, ki jih je na ravni
republike 9. Le-te so panožno organizirane. Ze dalj časa je
v razpravi predlog za zmanjšanje števila poslovnih skupnosti
na poljedelsko-živinorejsko s pripadajočo predelovalno industrijo, hmeljarsko in vinogradniško-sadjarsko. S tem bi racionalizirali poslovno organiziranost ter zmanjšali stroške njihovega delovanja. Svojo učinkovitost bodo morale poslovne
skupnosti povečati z večjo usmeritvijo v razreševanje najpomembnejših razvojnih in poslovnih zadev, posebej še v pogojih tržnega gospodarstva.
2. Kmetijsko zadružništvo
V zadnjih letih v kmetijskem zadružništvu ni bilo večjih
organizacijskih sprememb.
V letu 1987 je bila naslednja organizacijska sestava zadružnih organizacij:
26 enovitih kmetijskih zadrug
19 kmetijskih zadrug s
55 temeljnimi zadružnimi organizacijami
26 temeljnimi organizacijami združenega dela
19 delovnih skupnosti skupnih služb
17 temeljnih organizacij kooperantov pri kmetijskih DO
41 temeljnih organizacij kooperantov pri gozdarskih DO.
Zadružne organizacije so pretežno organizirane po teritorialnem principu, le 3 so specializirane (TOK2 v sestavi perutninskih DO). Specializirane so tudi temeljne organizacije
kooperantov gozdarstva, ki delujejo v okviru 14 gozdno
gospodarskih delovnih organizacij, organiziranih po teritorialnem principu.
V Sloveniji posluje 58 hranilno kreditnih služb, ki so jih
ustanovile organizacije združenih kmetov
s področja kmetijstva in gozdarstva. Ni nobene OZK,3 ki ne bi bila vključena
v sistem hranilno kreditnih služb. Poslovanje z varčevalci se
odvija preko 151 poslovnih enot s 332 blagajniškimi mesti,
varčevalci pa lahko dvigajo oziroma deponirajo denar še na
vseh enotah Ljubljanske banke
v državi in pri nekaterih
poštah. V letu 1987 so bili HKS4 s spremembo obračunskega
zakona izvzeti iz obveznosti revalorizacije sredstev.
Zadružne organizacije so večinoma (81%) vključene
v sestavljene organizacije združenega dela. Le 12 OZK ni
vključenih: 6 enovitih zadrug, 2 zadrugi s TZO in 4 TOK
kmetijstva. Od 12 SOZD največ zadružnih organizacij združuje SOZD Mercator (20 OZK), sledijo SOZD ABC Pomurka,
Hmezad, Merx, Vipa in ostali. Svoje poslovne interese »se
zadruge uresničujejo preko članstva v eni ali več poslovnih
skupnosti na republiškem nivoju.
Ob koncu leta 1987 so imele zadružne organizacije 78.862
združenih kmetov, oziroma za slabe 4% manj kot v letu 1986.
Istočasno pa se je povečalo število »občasno sodelujočih« od
13.249 na 21.224 in je tako skupno število združenih in
občasno sodelujočih kmetov lani preseglo število 100.000.
Med združenimi kmeti je dobra četrtina žensk (28%); v zadnjem letu pa je porastel delež mladih.
Po zaostritvi ekonomskega položaja kmetijstva v letu 1984
so se v okviru kmetijskega zadružništva začele aktivnosti za
reševanje nakopičenih problemov. Pri tem so bili dani številni
predlogi za spremembe v ekonomski politiki, v zadružni orga2 TOK = temeljna organizacija kooperantov
3. OZK = organizacija združenih kmetov
4. HKS = hranilno kreditna služba
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niziranosti, kakor tudi predlogi za učikovitejše opravljanje
funkcij, zlasti poslovnih, v zadružnih organizacijah in
Zadružni zvezi Slovenije.
Poslabšano ekonomsko stanje kmetijstva je imelo negativne ekonomske in socialne posledice predvsem zato, ker
kmetije ne izkazujejo knjigovodskih izgub in te ne evidentirane izgube tudi niso bile pokrite v okviru poslovne povezanosti.
Zato je bila dana zahteva za izdelavo metodologije spremljanja pogojev gospodarjenja, ki bo služila kot podlaga za
ukrepe agrarne politike, kateri morajo zagotoviti normalno
reprodukcijo povprečno produktivnemu proizvajalcu.
Istočasno je bila sprožena razprava o poslovni uspešnosti
zadrug glede na uresničevanje ekonomskih interesov zadružnikov. Prevladuje mnenje, da so bili v dosedanjem razvoju
zadružništva doseženi pomembni rezultati, vendar je nujno
dograjevati poslovno organiziranost in učinkovitost kmetijskih zadružnih organizacij. Predlogi za spremembo statusa
zadruge izhajajo iz zahteve, da je zadruga samostojna samoupravna organizacija zadružnikov, ki v njej uresničujejo svoje
interese. V tej zvezi je bilo opozorjeno tudi na nujnost poenostavitve poslovanja zadružnih organizacij in krčenje obsega
zadev, ki jih te organizacije ne opravljajo izključno v interesu
svojih članov.
Predlagana uvedba zadružne lastnine bi okrepila samoupravni položaj zadružnikov in samostojnost zadružnih organizacij kot gospodarskih-poslovnih subjektov. Ob ustrezni
ureditvi lastninskih odnosov in možnosti različnih latninskih
oblik bodo ustvarjeni tudi pogoji za večjo motivacijo za združevanje sredstev v zadružnih organizacijah. Na ta način bi
zadruge lahko razširile sedaj zelo skromno materialno osnovo
za svoje delo in razširile svoje poslovanje tudi na druge
dejavnosti, ki lahko zagotovijo večji dohodek oziroma izboljšanje družbenoekonomskega položaja njihovim članom.
Vsem nosilcem kmetijske proizvodnje naj bi bili zagotovljeni enaki in stabilni pogoji gospodarjenja, pri čemer je nujno
odpraviti administrativne omejitve, ki ne ustrezajo več zahtevam osebnega in družinskega dela (npr. odprava zemljiškega
maksimuma, prepoved uvoza kmetijskih naprav in strojev za
kmete, odprava prometnega davka).
V okviru Zadružne zveze je bila sprožena pobuda za združevanje denarnih sredstev zadružnikov, kar naj bi izboljšalo
tekočo likvidnost zadružnih organizacij in neugodno stanje
na področju investicij v zadružno kmetijstvo. Vloge v HKS so
se v zadnjem letu, tudi zaradi različne obrestne politike internih bank v okviru SOZD, realno zmanjšale.
12. maja letos sta bili ustanovljeni Slovenska kmečka zveza
in Zveza slovenske kmečke mladine, ki so ju ustanovili kmetje
kot svoji stanovanjski organizaciji v okviru SZDL oziroma
ZSMS. Novi organizaciji zahtevata tudi razmejitev pristojnosti
napram Zadružni zvezi Slovenije.
3. Strokovno pospeševalno delo
Strokovno pospeševalna služba je organizirana kot
osnovna služba v zadružnih organizacijah, kot specialistična
v območnih zavodih na ravni republike v Centru za pospeševanje kmetijstva pri Zadružni zvezi Slovenije. V vseh teh
oblikah je zaposlenih blizu 600 strokovnjakov, ki delujejo po
medsebojno usklajenih programih pospeševanja. V izvajanje
programov so vključene tudi raziskovalne in vzgojno izobraževalne organizacije s področja kmetijstva in veterinarstva.
Celotna služba se financira po tretjinskih deležih iz sredstev
za pospeševanje pridelave hrane na ravni republike in občin
ter zadružnih organizacij.
Delo teh služb je bilo dosedaj predvsem usmerjeno v pospeševanje sodobnih tehnologij, kjer smo dosegli pomembne
rezultate, zapostavljena pa so bila vprašanja s področja ekonomike in organizacije proizvodnje ter gospodinjstva in razvoja dopolnilnih dejavnosti. V prihodnje je potrebno to službo
strokovno, kadrovsko in vsebinsko okrepiti ter zagotoviti
njeno usklajeno delovanje.
V. KMETIJSKA ZAKONODAJA IN
UREJANJE ZEMLJIŠČ
1. Smeri sprememb kmetijske zakonodaje
Ob razpravah o uresničevanju nadaljnjega razvoja kmetijstva in ustavnih sprememb je bilo danih več predlogov in
poročevalec

pobud za dograditev kmetijske zakonodaje. Pomembnejša
vprašanja so bila izpostavljena na področju zemljiške politike
(maksimum, koncentracija, varstvo, promet, zakup), dedovanja kmetijskih zemljišč, združevanja kmetov (zadružna lastnina, svobodne oblike združevanja), socialnega varstva kmetov in davčne politike.
Usmeritve za nadaljnji razvoj zadružništva in dograjevanje
kmetijske zakonodaje so podane v stališčih CK ZKS o nadaljnjem razvoju kmetijstva in predlogih sprememb in dopolnitev
obeh ustav. Po sprejetju teh osnovnih dokumentov in dopolnitvah gospodarskega sistema bo možno pristopiti tudi
k spremembam kmetijske zakonodaje.
2. Varstvo kmetijskih zemljišč
Podrobnejša informacija o tej problematiki je objavljena
v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije in SFRJ (št. 23 z dne
14. 9.1987) v poročilu o urejanju prostora. Vendar kaže tudi tu
opozoriti na nekatere probleme, ki so neposredno povezani
z uresničevanjem planskih ciljev.
V dolgoročnem planu SR Slovenije je predvideno, da bomo
leta 2000 razpolagali z okoli 760.000 ha kmetijskih zemljišč,
od tega 650.000 ha obdelovalnih, v tem pa okoli 300.000 ha
njiv. Podatki, pridobljeni s kategorizacijo kmetijskih zemljišč
in njihovo razvrstitvijo v območja pa kažejo, da je kmetijskih
površin že danes manj, kot jih predvideva dolgoročni plan za
leto 2000.
Vseh kmetijskih zemljišč (vključno z zemljišči v zaraščanju),
ki so razvrščena v 1. in 2. območje je v SR Sloveniji okrog
780.000 ha, kar kaže na razhajanje s podatki statistke, ki
prikazuje približno 100.000 ha kmetijskih zemljišč več.
V 1. območje kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodnje
hrane v SR Sloveniji, je po podatkih kategorizacije uvrščeno
okrog 426.000 ha, od tega je zemljišč I. in II. kategorije (orne
površine v ravnini) le slabih 207.000 ha. Kljub zakonskim
predpisom o varovanju najboljših kmetijskih zemljišč pred
spremembo namembnosti so v dolgoročnih planih občin še
vedno predvidene pozidave teh zemljišč.
Zakon zahteva od investitorjev obvezno nadomeščanje
zemljišč, izgubljenih z izjemnimi posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč. Te možnosti pa se vse bolj ožijo.
Proizvodni potencial razpoložljivih zemljišč sicer lahko še
nekoliko povečamo z melioracijami zamočvirjenih zemljišč
(teh je cca 75.000 ha in so všteta v površino 1. območja),
vendar nas bo to zavezovalo k stalnemu zagotavljanju sredstev za melioracije ter za vzdrževanje in obnavljanje melioracijskih sistemov. S tem pa se hkrati odpirajo tudi novi ekološki
problemi.
Da bi presegli sedanje stanje, so v pripravi natančnejši
kriteriji za usklajevanje navzkrižnih interesov pri izjemnem
posegaju na kmetijska zemljišča, ki so temelj proizvodnje
hrane v SR Sloveniji. Izkušnje pa kažejo, da bi lahko dosegli
učinkovitejše varstvo kmetijskih zemljišč predvsem z ekonomskimi inštrumenti. Odškodnina zaradi spremembe
namembnosti najboljših kmetijskih zemljišč je prenizka in ne
vzpodbuja dovolj investitorjev, da bi usmerjali gradnje na
slabša, neobdelovalna zemljišča. Zato je treba odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč bolj diferencirati in močno povečati zlasti za spremembo namembnosti zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v Sloveniji.
Čeprav je varstvo kmetijskih zemljišč 1. območja, ki so
republiško obvezno izhodišče za planiranje, urejeno z zakoni,
se kaže potreba, da bi kmetijske zemljiške skupnosti oziroma
njihova zveza sodelovale pri pripravi prostorskih izvedbenih
aktov in izdaji lokacijskih dovoljenj. Pri tem bi poleg pogoja
nadomeščanja kmetijskih zemljišč, ki ga le načelno opredeljuje zakon o urejanju prostora, določale tudi ostale pogoje, ki
jih je nujno izpolniti ob izjemnem poseganju na 1. območje.
Za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč so pristojne in
odgovorne kmetijske zemljiške skupnosti občin, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije ter Odbor za melioracije
pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo v skladu z zakoni v svojih planih statuse in
pogoje, da se varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč lahko
izvede. Nadzorno funkcijo nad zakonitostjo izvajanja kmetijske zemljiške politike v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih opravljajo kmetijske inšpekcijske službe.
Stanje na področju planiranja pri kmetijskih zemljiških
skupnostih ni zadovoljivo. Večina kmetijskih zemljiških skuD9

nosti na intervencijo Republiškega komiteja za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pospešeno pripravlja oziroma dopolnjuje planske dokumente, kar bo omogočilo uspešnejše varovanje kmetijskih zemljišč.
3. Urejanje zemljišč
Po predvidevanjih iz srednjeročnega plana bi morali do leta
1990 osušiti 27.000 ha zemljišč, usposobiti za namakanje 8000
ha, izvesti agromelioracije na površini 60.000 ha, komasirati
60.000 ha kmetijskih zemljišč in odkupiti 5000 ha.
Po programu osuševanja je bilo v letih 1986-87 odobrenih
projektov za 13.471 ha, vendar se 5662 ha nanaša na program
za prejšnje plansko obdobje (1981-85), ki se ni uresničil
zaradi pomanjkanja sredstev in zaradi spremembe zakonodaje o urejanju prostora. Le-ta zahteva predhodno izdelavo
ureditvenih načrtov za melioracijsko območje, kar zahteva
tudi več kot leto dni časa. Izvajanje programa iz teh vzrokov
zato kasni in ne poteka po predvideni dinamiki.
Kasni tudi izvedba ostalih ureditvenih programov na kmetijskih zemljiščih. Pri programu namakanja je prišlo do prenosa
financiranja predvsem zaradi izgradnje akumulacij in zadrževalnikov iz preteklega srednjeročnega obdobja. Izvedba agromelioracij zaostaja za predvidenim programom za 30%. Največji izpad je pri komasacijah (realizacija komaj 52%) zaradi
zamika izvajanja programa melioracij in neurejenih zemljiškolastninskih knjižnih zadev iz predhodnih let. Zaradi majhnega
prometa s kmetijskimi zemljišči je uresničeno komaj 47%
predvidenega programa odkupa za pretekli dve leti. Program
financiranja sovlaganj v ureditvene operacije na območju
drugih SR in SAP pa smo v dveh letih realizirali že z 92%.
Finančna sredstva za urejanje zemljišč se zagotavljajo po
samoupravnih sporazumih o temeljih plana Zveze vodnih
skupnosti Slovenije, po katerih gospodarstvo in občani združujejo sredstva po stopnji 1,5% od davčne osnove. V strukturi
financiranja programov predstavljajo zbrana sredstva 80% pri
hidromelioracijah, agromelioracijah in nakupu zemljišč ter
90% pri komasacijah v nepovratni obliki.
V letu 1986 smo porabili skupno 14.129 mio din in v letu
1987 21.800 mio din sredstev. Po ocenah iz leta 1985 smo za
celotno srednjeročno obdobje predvidevali porabo 27.080
mio din. V letih 1986-87 smo po cenah iz leta 1985 porabili
skupno 11.490 mio din sredstev oziroma 42% srednjeročnega
programa.
Priliv sredstev ne dosega predvidenega obsega (v letu 1988
le okoli 70%), zato je ogrožena izvedba srednjeročnega programa in bo potrebno opraviti njegov rebalans.
Ureditev zemljišč v preteklih letih je omogočila večjo
skupno in tržno pridelavo poljščin. Poleg tega je prispevala
k večji intenzivnosti pridelave in izboljšanju parcelne strukture. Na zasebnih zemljiščih so melioracijske skupnosti (v
letih 1982-85 jih je bilo ustanovljenih 181) po končanih delih
prevzele funkcijo proizvodnih skupnosti (poljedelske, živinorejske, sadjarsko vinogradniške, hmeljarske), ki so osnova za
učinkovitejše usmerjanje intenzivne družbenoorganizirane
pridelave na zasebnih zemljiščih.

Pri urejanju kmetijskih zemljišč se srečujemo predvsem
s problemi enostranskega uveljavljanja posamičnih interesov
koristnikov prostora v procesu načrtovanja in predolgega
postopka pri pridobivanju dokumentacije za izvajanje projektov. V nekaterih primerih izvajalci odstopajo od izvedbenih
projektov, investitorji pa pomankljivo nadzorujejo izvedbo
projektov in slabo vzdržujejo melioracijske sisteme.
Osnovni vzroki za takšno stanje so v slabi organizaciji in
pripravi postopkov planiranja, nezadostni strokovni usposobljenosti kadrov, v prezahtevnih predpisih za pridobivanje
dokumentacije za izvajanje del, premajhni osveščenosti izvajalcev in investitorjev o nujnosti kvalitetne izvedbe del in
vzdrževanja melioracijskih sistemov ter premajhni družbeni
kontroli.
Za vzdrževanja melioracij so občine že sprejele posebne
odloke, s katerimi so lastnike zemljišč in kmetijske zemljiške
skupnosti zadolžile za združevanje sredstev za obvezno izvajanje vzdrževalnih del na melioracijskih sistemih.
Na območjih, kjer je bilo ugotovljeno slabo vzdrževanje,
smo na to opozorili pristojne organe v občinah in zadolžili
republiško kmetijsko inšpekcijo ter Zvezo zemljiških skupnosti Slovenije, da tekoče spremljata stanje na tem področju in
podvzameta ukrepe za sanacijo in redno vzdrževanje sistemov.
VI. EKONOMSKI POLOŽAJ OSNOVNIH
DEJAVNOSTI AGROŽIVILSTVA
Ekonomski položaj agroživilstva je bil po letu 1983 vseskozi
zaostren. Osnovni vzroki so bili predvsem v administrativnem
določanju maloprodajnih cen pomembnejših živilskih proizvodov in v posojilno denarni politiki, ki ni v zadostni meri
upoštevala posebnosti proizvodnega procesa teh dejavnosti.
Zaradi dolgega in kapitalno zahtevnega proizvodnega procesa ter neustrezne cenovne politike, so se posledice najbolj
negativno odražale v živinoreji, ki je naša glavna kmetijska
dejavnost in ki ustvarja pretežni del družbenega proizvoda
kmetijstva. Večletno poslovanje agroživilstva na meji rentabilnosti je to dejavnost že povsem reprodukcijsko izčrpalo, kar
se bo negativno odražalo tudi na razvoj v naslednjih obdobjih.
Ekonomske razmere so se tudi v letih 1986-87 nadalje
poslabševale, zlasti še po sprejetju protiinflacijskega programa novembra lanskega leta. Neuresničevanje predvidenih
pogojev gospodarjenja (prosto oblikovanje cen, izboljšanje
parcelne in posestne strukture, večja profesionalizacija
v kmetijstvu, napredovanje procesa intenzifikacije in izboljšanje setvene strukture), in od predvidene dinamike povečevanja tržne in skupne proizvodnje.
1. Analiza zaključnih računov za leto 1987
Poslovni rezultati so se v letu 1987 z ozirom na predhodno
leto poslabšali v vseh dejavnostih. Znotraj agroživilskega
kompleksa so se ekonomske razmere najbolj zaostrile
v klavno-predelovalni industriji in živinoreji ter proizvodnji
vina in vinogradništvu, kjer so izkazali skoraj dve tretjini vseh
agroživilskih izgub (tab. 15).

Po podatkih iz zaključnih računov so agroživilske dejavnosti dosegle v letu 1987 naslednje poslovne rezultate:
(indeks 1987/86)
CP Porab, sred.
DOH
ČD
BOD
Skladi
Izguba
Gospodarstvo
207
e207
207
198
221
229
350
Industrija
206
208
199
190
219
224
350
Živilska ind.
210
207
223
209
230
253
172
Industrija pijač
206
210
194
191
232
200
32.457
Krmila
230
238
178
174
225
208
0
Tobak
185
206
126
92
265
28
0
Kmetijstvo
207
209
199
203
221
265
360
Ribištvo
251
253
246
228
217
4.926
141
Kot že vrsto let, je tudi v letu 1987 doseglo kmetijstvo in ribištvo najslabšo akumulacijsko stopnjo, ki je tudi vzrok prekomerne
zadolženosti njihovih dejavnosti in se negativno odraža na investicijsko aktivnost.
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Akumul. sposob. Delež ak. v doh
1987
indeks

% (gosp.
1987
indeks
(gosp.
= 100)
=100)
125
100
16,10
110
100
119
94
17,25
112
107"
139
158
21,07
113
131
112
157
22,57
103
140
140
174
39,30
116
244
18
51
10,86
22
67
136
74
16,43
133
102
2250
58
12,47
2011
77
kmetijskih zadrugah, predvsem v njihovih temeljnih organizacijah združenega dela,

Gospodarstvo
7,08
Industrija
6,66
Živilska ind.
11,17
Industrija pijač
11,15
Krmila
12,31
Tobak
3,65
Kmetijstvo
5,25
Ribištvo
4,08
V letu 1987 so se povečale tudi izgube pri
kjer imajo organizirano lastno proizvodnjo.
Zelo neugoden ekonomski položaj kmetijstva in še posebej živinoreje potrjujejo tudi nekateri kazalci poslovnega uspeha (tab.
15.1). Zelo nizka je bila stopnja neto akumulacijske sposobnosti, ki je dosegla komaj 42% povprečja gospodarstva.
Po podatkih periodičnega obračuna za prvo tromesečje
letošnjega leta je bila v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, v kmetijstvu kljub večjemu porastu celotnega
prihodka v odnosu na gospodarstvo, rast akumualcije
manjša.
(indeks I—III 1988 / l-lll 1987)
Celotni Dohodek Akumula- Izgube
prihodek
cija
Gospodarstvo
245
268
242
209
Kmetijstvo
264
282
186
66
Proizvodnja živilskih
proizvodov
235
268
204
253
Podatki ne odražajo dejanskega ekonomskega položaja
kmetijstva zaradi sezonskega značaja proizvodnje, kjer večina
vlaganj v proizvodnjo nastopi šele s spomladanskimi deli.

2. Ekonomičnost prireje in predelave mleka
in mesa
Živinoreja je bila po letu 1983 vseskozi v neugodnem ekonomskem položaju. Izvršni svet skupščine SR Slovenije si je
prizadeval za ohranitev osnovne črede in zato, da ni prišlo do
večjega upada tržne proizvodnje mleka in mesa. Zaradi zaostajanja in nepriznavanja dejanskih stroškov proizvodnje pri
določanju cen mlečnih in mestnih izdelkov ter mleka in mesa
v maloprodaji se je v letu 1987 in v prvem polletju 1988
ekonomski položaj rejcev še dodatno zaostril. Samo
v obdobju od meseca nov. 87 do konca maja 88 je kmetijstvo
pri tržni prireji mleka in govejega mesa po oceni Zadružne
zveze Slov. izgubilo preko 63 mlrd din.

Ekonomika prireje mleka
in govejega mesa

mleko:
- D
- KOOP
MPG:
- D
- KOOP

(april 1388, din/l oz. din/kg/ž. t.)
EM

proizvodni*'
stroški

odkupna
cena

finančni
rezultat

premija

nepokriti
proizvod,
stroški

1
1

606
526

357
357

-249
-169

43
32

-206
-137

kg
kg

3.272
3.548

1,900++/
1.900++/

-1.372
-1.648

234
251

-1.138
-1.397

+/ Podatki Kmetijskega inštituta Slovenije
++/ Podatki ŽPS, odkupne cene se v severovzhodnem delu Slovenije gibljejo nad to vrednostjo, medtem ko so v osrednji in zahodni
Sloveniji nižje, odvisno tudi od kakovosti živine.

Zaščitna cena za mleko znaša 357 din s 3,6 TE, za MPG pa 1.571
din/kg žive teže.
D - družbeni obrati
KOOP - kooperacija
MPG - mlado pitano govedo
(april 1988, din/kg ž. t.)

Ekonomika prireje prašičjega mesa

živa teža
prašiča

EM

proizvodni*'
stroški

odkupna '
cena

finančni
rezultat

kg

2.681

1.650

-1.031

premija

nepokriti
proizvod,
stroški
-1.031

+/ Podatki ŽPS (Odbor za prašičerejo) za intenzivno rejo v obeh
sektorjih kmetijstva.
Zaščitna cena prašičev znaša 1.386 din/kg žive teže.
Ekonomika prireje perutninskega mesa in konzumnih jajc

perutninsko meso
konzumna jajca

EM

skupni*'
stroški

maloprodajna
cena

finančni
rezultat

kg
kos

3.160
146

2.630
109

-530
-37

+/ Podatki ŽPS; vsebujejo stroške reje, klanja, dodelave in prodaje
na drobno. V teh znašajo stroški rejca do vhoda v klavnico 1.657 din/
kg mesa. Zaščitna cena brojlerjev znaša 1.238 din/kg žive težei
poročevalec

(april 1988, din/kg mesa/kos jajc)
premija

nepokriti
proizvod,
stroški
-530
-37

Povprečna mesečna proizvodnja brojlerjev je znašala v letu 1987
v obeh sektorjih 5947 ton ž. t. in 13.544 mlo kosov konzumnih jajc.
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V letošnjem letu je Zvezni izvršni svet z odlokom z dne 7. 1.
1988 za 36,9% povečal zaščitno ceno mleka, ki je bila hkrati
tudi odkupna. Istočasno pa ni omogočil povečanja maloprodajnih cen mleka in mlečnih proizvodov v obsegu, ki bi
zagotavljal pokrivanje vseh stroškov predelave, kar je močno
poslabšalo ekonomski položaj mlekarske industrije.
Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije je
ocenila, da se bo v takih ekonomskih razmerah še nadalje
zmanjševal odkup in opuščala prireja mleka, kar bi izničilo
vse dosedanje napore in vložena sredstva v razvoj živinoreje.
Hkrati s tem bi bila motena tudi preskrba tržišča z mlečnimi
izdelki. Zato je uvedla 22. 2.1988 začasni namenski prispevek
ob nakupu mlečnih proizvodov (okoli 15% na proizvodno
ceno) in 21. 3. 1988 za sire v višini 1000 din/kg, ki ga je s 1. 6.
1988 potem, ko je mlečno predelovalnim OZD omogočeno
prosto oblikovanje cen, tudi ukinila.
Prosto oblikovanje je s 1. 6. uveljavljeno za mlečne proizvode, razen konzumnega mleka, kjer je predvidena kompenzacija v višini 100 din/l. S tem je omogočeno, da člani v reprodukcijski skupnosti usklajujejo cenovna razmerja in dosegajo
boljše dohodkovne rezultate.
Tudi klavno predelovalne organizacije so bile v zadnjih letih
v neugodnem ekonomskem položaju, ki se je dodatno poslabšal po sprejemu protiinflacijskega programa novembra lani,
ko so morale cene svojih izdelkov vrniti na stanje 1. oktobra
1987 ob povečanju zaščitnih cen živine v novembru 1987 in
februarja 1988.
Samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije je
v okviru razpoložljivih sredstev, namenjenih za intervencije
pri zagotavljanju nemotene osnovne preskrbe za čas od 1. 2.
do vključno 19. 2.1988 priznala klavno-predelovalnim OZD za
rejce iz SR Slovenije delno nadomestilo stroškov reje MPG in
mesnatih prašičev v višini razlike med takrat veljavno in novo
zaščitno ceno (za 1 kg MPG 194 din, za 1 kg žive teže
mesnatih prašičev 171 din). Nadomestilo je bilo priznano za
vse količine živine iz reje v SRS, namenjene za preskrbo
v široki potrošnji.
V aprilu 1988 je bil finančni rezultat pridobivanja mesa
v klavno-predelovalnih obratih naslednji :a
a) Meso - MPG:
din/kg mesa
- maloprodajna cena junetine*
2.984
- stroški pridobivanja mesa**
4.560
Razlika
-1.675
* Po odloku, priznane na podlagi zaščitne cene za MPG.
** Izračunani po veljavnem ključu ŽPS, ki ima za izhodišče odkupno
ceno govedi.
V letu 1987 je znašala povprečna mesečna prodaja junetine 2.741
ton.
b) Meso - prašičje:
2.604
- maloprodajna cena prašičjega mesa*
3.960
- stroški pridobivanja mesa"
-1.356
Razlika
* Velja enako kot pri izračunu mesa MPG.
** Povprečna mesečna prodaja prašičjega mesa je znašala v letu
1987 2.066 ton.
S 1. 6. 1988 so sproščene cene mesnim izdelkom in najkvalitetnejšemu mesu, cene ostalih kategorij mesa pa so v režimu
priglasitve na 30 dni. OZD lahko v tem okviru dogovarjajo
medsebojna razmerja cen v posameznih fazah reprodukcije,
kar jim omogoča izboljšanje pogojev gospodarjenja.
3. Investicije
V zadnjih letih obseg kmetijskih investicij zaostaja in slabša
se namenska struktura. V strukturi financiranja upada delež
poslovnih bank, ker kmetijstvo ni sposobno najemati kreditov
zaradi nizke reprodukcijske in akumulativne sposobnosti
(tab. 16).
12
{

Naložbena aktivnost kmetijstva (družbeni in zasebni sektor skupaj) je bila po letu 1981 naslednja:
(v mio din)
V tekočih cenah
V stalnih cenah
1981
3.709
2.727
1982
5.489
3.016
1983
8.635
3.589
1984
11.840
3.175
1985
14.140
2.049
1986
28.895
2.147
1987
62.174
2.230
Realno se je v letih 1985-87 v primarno kmetijstvo vložilo za
32% manj sredstev kot v letih 1981-83 (v povprečju v gospodarstvu za 6% manj), kar se bo po prvih ocenah nadaljevalo
tudi v letošnjem letu.
V zadnjih letih se je povečal delež vlaganj, kjer so udeležena
nepovratna sredstva (melioracije, sanacija nasadov, prizadetih po naravnih nesrečah), močno pa so se zmanjšale naložbe
v posodabljanje proizvodnih zmogljivosti oziroma v nove proizvodne programe v živinoreji in drugih dejavnostih, ki zagotavljajo razvoj kmetijstva, usklajen s programom, sprejetem
v planskih dokumentih.
Realno se je v živinorejo v letu 1987 investiralo samo še
četrtino vrednosti sredstev iz leta 1983 oziroma okoli 40%
vrednosti iz leta 1981. Izrazito so se zmanjšale naložbe v govedorejo, še nadalje pa se vlaga v mehanizacijo v zadružnem
sektorju.
Tendence zmanjševanja bančnih kreditov v gospodarskih
naložbah so v zadnjih letih značilne, vendar ne tako izrazite
kot v kmetijstvu, ki je imelo možnost koristiti 25% kreditnega
potenciala bank (v letu 1987 je koristilo le 10% potenciala).
Struktura virov financiranja v %
1981 1983 1985 1986 1987
37
Lastna sred. OZD in intervencij
26
39
45 54,5
Banke
34
39
21
14
4,5
HKS (hranilno kred. služba)
12
15
17
17 18,0
Sredstva kmetov
17
20
23
24 22,0
Podvojen je delež lastnih sredstev OZD in intervencij,
bančni krediti so od 39% v letu 1981 padli na 4,5% v letu 1987.
Obseg kreditov v letu 1987 predstavlja le desetino tistega
obsega, ki so jih banke usmerile v kmetijstvo v letu 1981.
V takšnih razmerah je delež kmetijskih investicij v skupnih
gospodarskih investicijah upadel od 10% v letu 1983 na 4,9%
v letu 1986 in na 5,6% v letu 1987. Prav tako se je vrednost
ustvarjenega družbenega proizvoda kmetijstva v vrednosti
družbenega proizvoda gospodarstva zmanjšala od 6% v letu
1983 nba 4,5% v letu 1986 in na 4,6% v letu 1987. Podobno je
delež akumulacije kmetijstva v akumulaciji gospodarstva približno za polovico manjši kot delež družbenega proizvoda in
je znašal v letu 1983 3,4%, v letih 1986/87 nekaj nad 2%.
Struktura naložb po namenih

(v%)
1981 1983 1985 1986 1987

V družbenem sektorju:
- melioracija
- živinoreja
- sadjarstvo, vinogradništvo
- kmetijski stroji
V zasebnem sektorju:
- melioracije*
- živinoreja
- sadjarstvo, vinogradništvo
- kmetijski stroji

7,8
52,4
8,4
19,3

12,7
62,2
6,5
6,4

20,0
42,4
8,1
11,1

21,5
32,6
33,1
8,7

36,0
26,1
17,3
8,0

4,5
50,0
6,1
38,7

0,1
61,0
3,6
33,6

3,2
43,9
2,8
48,6

30,6
11,9
55,5

0,6
28,7
14,5
54,0

* od leta 1983 vključene v družbenem sektorju
Temeljni vzroki za takšna gibanja so v neustreznih razmerah v primarni delitvi oziroma v nekajletnem zaostajanju cen
kmetijskih proizvodov za splošno rastjo cen. Zmanjšan je
dohodek kmetijstva in s tem njegova sposobnost vlaganja
v tekočo proizvodnjo in investicije. Slovensko kmetijstvo je
v pretežni meri usmerjeno v živinorejo, ki je kapitalno zahtevna dejavnost in ima počasen obrat kapitala, zato jo neustrezna cenovna politika še bolj prizadene.
poročevalec
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4. Kreditiranje tekoče kmetijske proizvodnje
Zaradi nizke akumulativnosti je kmetijstvo bolj kot gospodarstvo v celoti navezano na najemanje kreditov, tako za
investicije kot za tekoče poslovanje, kar dodatno draži kmetijsko proizvodnjo. V strukturi naložb selektivnega programa pri
Ljubljanski banki Združeni banki na območju SR Slovenije se
je delež selektivnih kreditov od leta 1986 do 1987 zmanjšal od
24% na 18%, v letošnjem letu pa na 17%.
(v mio din)
Stanje kreditov
31.12.1986
% 31.12.1987
%
415.921 100
1,104.156 100

Skupaj selek.
program
Od tega:
- izvoz
291.749
70
824.366
75
— kmetijstvo
99.705
24
203.808
18
24.467
6
75.982
7
- ostali selek.
nameni
99.705
203.808
Kmetijstvo
Od tega:
7.884
16.567
— proizvodnja
69.897
— pitanje
28.776
117.344
- zaloge
63.045
Značilnost zadnjih dveh tet je bila nizka likvidnost OZD in
temeljnih bank, katera se letos še nadalje poslabšuje. To
povzroča številne probleme pri poslovanju, tako glede financiranja nabave reprodukcijskega materiala kot izplačila osebnih dohodkov. Problem pa ni samo pomanjkanje sredstev in
slaba likvidnost, ampak tudi visoka cena kapitala. V maju 1988
je znašala npr. revalorizacijska in realna obrestna mera bančnih kratkoročnih kreditov 127%. Zaradi sezonskega značaja
kmetijske proizvodnje in dolgega obrata kapitala ter zadržanih cen ključnih kmetijskih proizvodov je stalno prisoten
problem ekonomike poslovanja, zato je čedalje večja potreba
po najemanju kreditov in regresiranju obrestnih mer (tab. 17).
Trenutno so krediti iz primarne emisije za kmetijstvo regresirani iz zveznega sklada: od 55% do 75% eskontne obrestne
mere. Ukrepi kreditnomonetarne politike v kmetijstvu so
v dosedanjih razmerah bili premalo učinkoviti.
Predvidena ukinitev selektivnega kreditiranja iz primarne
emisije tudi za kmetijstvo, bo zahtevala ustrezne nadomestne
vire za regresiranje obresti, ker vseh stroškov obresti ne bo
mogoče vključevati v ceno kmetijskih proizvodov.
5. Cene
Z uveljavitvijo zakona o sistemu družbene kontrole cen
z letom 1985, je bila opuščena politika določanja proizvajalskih prodajnih cen za osnovne kmetijske proizvode in uveden
nov koncept določanja zaščitnih cen. Zaščitena cena je bila
opredeljena kot cena, s katero se zagotavlja dolgoročni ekonomski interes proizvajalcev za povečevanje proizvodnje.
Osnova za določanje nivoja zaščitnih cen izhaja iz razmerja
med gibanjem cen kmetijskih proizvodov in cen proizvodov,
ki jih kmetijstvo uporablja v svojem reprodukcijskem procesu.
Spisek proizvodov, za katere se določajo zaščitne cene, je
opredelil družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1986-90, kot
tudi elemente za njihovo oblikovanje. V primeru, da se med
letom bistveno spremenijo pogoji, na podlagi katerih so bile
oblikovane zaščitne cene, mora Zvezni izvršni svet, ki te cene
določa, ponovno proučiti raven cen in predlagati njihovo
uskladitev. SR in SAP lahko določijo svoje zaščitne cene za
proizvode, ki so pomembni za uresničevanje njihovega plana
razvoja.
Pri izvajanju politike zaščitnih cen po letu 1985 Zvezni IS
praviloma ni pravočasno in v realni višini določal zaščitne
cene za novo letino in jih med letom tekoče usklajeval z rastjo
proizvodnih stroškov, kar je slabo vplivalo na strukturo spomladanske in jesenske setve. V pogojih visoke inflacije je bil
dosedanji način določanja zaščitnih cen (pred jesensko settivjo in ob spravilu - žetvi pridelkov) za živinorejske proizvode, ki dnevno prihajajo na trg, povsem nesprejemljiv,
posebno še iz razloga, ker so se na njihovi osnovi določale
(oblikovane) tudi maloprodajne cene osnovnih živilskih izdelkov (mleko, mlečni izdelki, sladkor, jedilno olje, sveže meso).
Ker se zaščitne cene niso tekoče prilagajale stroškom proizporočevalec

vodnje, so bile nerealna osnova za izvajanje kreditno monetarne politike in za določanje maloprodajnih cen živilskih
proizvodov. Iz teh razlogov zaščitna cena tudi ni odigrala
vloge pri motiviranju proizvajalcev in stabilizacij proizvodnje.
S hitrejšim uvajanjem tržnih zakonitosti tudi na področju
kmetijstva bi morali ponovno opredeliti namen in značaj zaščitnih cen kmetijskih proizvodov in preveriti spisek pridelkov,
ki naj bi ostali v sistemu zaščite na zveznem nivoju.
Administrativno uravnavanje cen se je v zadnjih letih okrepilo. Le-to se je od 60% vrednosti proizvodnje v letu 1985
razširilo na 70% v letu 1986 in na 80% v letu 1987. Od 15.
novembra 1987 do 1. 6. 1988 pa so bile praktično vse cene
proizvodov in storitev pod neposredno družbeno kontrolo.
Iz pregleda gibanja odkupnih cen kmetijskih proizvodov in
nabavnih cen reprodukcijskega materiala, storitev in sredstev
za delo (tab. 18 in 19) v zadnjih dveh letih, je razvidno, da so se
slednje bolj povečale. Posebno to velja za tiste vhode, ki
v proizvodnem procesu v kmetijstvu pomenijo osnovo za
večjo intenzivnost pridelave (krmila, mineralna gnojila, sredstva za varstvo kmetijskih raetlin, stroji in oprema ter storitve).
Kljub večkratnim intervencijam Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije Zvezni izvršni svet ni poskrbel za uravnavanje
cenovnih neskladij in ni zagotovil kompenzacije na izpadli
dohodek pri proizvodih,*za katere je določal maloprodajne
cene, čeprav so ga zakon in letne resolucije k temu zavezovale. V Sloveniji smo si prizadevali z različnimi oblikami intervencij omiliti težak ekonomski položaj najbolj prizadetih agroživilskih dejavnosti in ohranjati zlasti živinorejsko proizvodnjo, vendar velikega izpada dohodka zaradi neurejenih ceni ni
bilo možno v celoti nadomestiti.
6. Ocena učinkov ukrepov za uresničevanje
ekonomske politike v letu 1988
Zaradi zaostrenih ekonomskih razmer v kmetijstvu, kot
posledice administrativnega urejanja pogojev gospodarjenja,
je ogrožena izpolnitev letošnjih resolucijskih ciljev, ki predvidevajo okoli 2% rast obsega kmetijske proizvodnje. Sprostitev
cen bo pozitivno delovala šele v drugi polovici leta, možnosti
povečevanja cen pa bodo omejene zaradi padca kupne moči
prebivalstva.
Po programu liberalizacje cen je neposredni nadzor nad
cenami zadržan za okoli 40% vrednosti industrijske proizvodnje. Za proizvode, za katere velja neposredni nadzor cen,
bodo zagotovljeni približno enaki pogoji pridobivanja
dohodka, kot jih imajo ostale OZD. To se bo zagotavljajo
s pravočasnim usklajevanjem cen ali s kompenzacijami.
Večji obseg tržnega oblikovanja cen kmetijskih in živilskih
proizvodov, razen kruha tipa »850«, jedilnega olja in mleka,
stimulirale večanje kmetijske in živilske proizvodnje, boljši
asortiman in večjo kakovost. V dolgoročnejši perspektivi bo
tržni pristop omogočil tudi povečanje konkurence na trgu,
predvsem s končnimi prehrambenimi proizvodi iz drugih predelov Jugoslavije in ob zasićenju trga tudi uravnoteženje cen.
Vendar so ti učinki odvisni tudi od gibanja cen inputov, ki jih
agroživilstvo potrebuje v svojem produkcijskem procesu.
Za proizvode, katerih cene bodo zadrževane v sistemu
družbene kontrole cen, je predvidena kompenzacija. Zaenkrat
niso predvideni viri, zato je vprašljivo vzdrževanje proizvodnje
in preskrbe na potrebnem nivoju.
Na področju uvoza je potrebno upoštevati zaščito domače
kmetijske proizvodnje in strategijo njenega razvoja. Ker niso
znane konkretne rešitve, je težko oceniti posledice za kmetijsko proizvodnjo in osnovno preskrbo. Izvoz kmetijskih proizvodov je izpostavljen različnim uvoznim barieram držav uvoznic, zato bi ga morali, kljub sprostitvi cen, obravnavati specifično glede na ostalo gospodarstvo.
Na področju kreditno monetarne politike rešitve in posledice niso v celoti znane, vendar morajo biti ukrepi takšni, da
bodo upoštevali specifičnosti kmetijske proizvodnje, predvsem dolgo vezavo sredstev. Predvideni ukrepi bodo v prvem
obdobju omogočili le enostavno reprodukcijo, ne pa tudi
razširjene, zaradi večletne reprodukcijske izčrpanosti kmetijstva.
Za stabilno in dolgoročno kmetijsko proizvodnjo in preskrbo so velikega pomena tržne blagovne rezerve, ki morajo
biti usposobljene za izvajanje vseh njihovih osnovnih funkcij,
to je za zagotavljanje nemotene preskrbe, za uravnavanje
cenovnih razmerij in za stabilizacijo proizvodnje.
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VII. INTERVENCIJE IN DRUGE OBLIKE
DRUŽBENIH VZPODBUD
1. Pospeševanje kmetijske proizvodnje
Pospeševalni ukrepi v kmetijstvu, uvedeni leta 1982, so do
leta 1984 vzpodbudno delovali na strukturo, večji obseg,
stabilnost in tržnost kmetijske proizvodnje (tab. 20). Po letu
1984 so se z večanjem administrativnega vpliva na pogoje
gospodarjenja ti učinki močno zmanjšali. Pospeševalni ukrepi
so v takšnih pogojih delovali kot delno nadomestilo za izpadli
dohodek in izgubili funkcijo pospeševanja intenzifikacije in
prestrukturiarnja kmetijske proizvodnje ter tržne pridelave
v smeri plansko opredeljenih ciljev razvoja.
Sredstva so se usmerjala v razvoj tržne poljedelske pridelave (pšenica, sladkorna pesa, oljnice, koruza), pridelavo kvalitetne krme na travinju, v živinorejo (mleko in meso) ter
v izenačevanje pogojev gospodarjenja na območjih z omejenimi proizvodnimi možnostmi (hribi, kras, ipd.). V zadnjih letih
se del sredstev za pospeševanje kmetijske proizvodnje namenja tudi za financiranje strokovnega dela v OZD in v kmetijskih
zadrugah ter za obrambo pred točo.
V letih 1986-87 so se sredstva uporabljala za naslednje namene:
NAMEN
1986
1987
% mio din
mio din
%
- živinoreja na domači krmi
2.114,0 25,4 6.425,3 42,7
- poljedelska pridelava
3.454,4 41,6 3.263,3 21,7
- sofin. pospeševalne službe
400,5
4,8 2.024,3 13,5
- ribištvo
198,8
2,4
750,0
5,0
- nadomestilo obresti
in tečajnih razlik
753,7
9,1
1.446,5
9,6
- obramba pred točo
245,3
2,9
939,4
6,2
- druge intervencije
1.143,6 13,8
194,0
1,3
Skupaj:
8.310,5 100,0 15.042,8 100,0
Spremenjeni pogoji gospodarjenja po 1. 6. 1988 narekujejo
presojo sprejetega programa pospeševanja in njegovo prilagoditev glede na stanje v proizvodnji in uresničevanje planskih ciljev.
2. Regresi na zveznem nivoju
2.1. Regresi za reprodukcijski material (mineralna gnojila,
seme, sredstva za varstvo kmetijskih rastlin)
V marcu leta 1986 smo sprejeli zvezni zakon o zagotavljanju
sredstev za regresiranje cene mineralnih gnojil, sredstev za
varstvo rastlin in kakovostno seme. Sredstva zagotavljajo SR
in SAP v višini 2/3 in 1/3 federacija. Delež posameznih SR in
SAP se določa na podlagi njihove udeležbe v DP Jugoslavije.
Za leto 1986 so bila sredstva zagotovljena le za regresiranje
cene mineralnih gnojil.
Osnova za določanje višine regresov je razmerje med tržno
ceno pšenice in cenami reprodukcijskega materiala ob koncu
leta. Ker se med letom ne usklajuje višina regresov z naraščajočimi stroški proizvodnje, se realna vrednost regresov zmanjšuje.
Letni znesek potrebnih sredstev za regresiranje reprodukcijskega materiala se določa na podlagi zakona z odlokom. Do sedaj so bila zagotovljena in izplačana v posameznih letih naslednja sredstva:
(v mio din)
1986
1987
1988*
Vplačano:
- federacija
16.130
35.070
63.000
- SR in SAP
32.370
69.930
126.000
Skupaj:
48.500
105.000
189.000
Izplačano:
- skupaj SFRJ
50.798
110.783
Nepokrita razlika
2.298*
5.783*
* Obveza za letošnje leto
** Negativna razlika se pokriva iz sredstev za naslednje leto
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V teh letih je SR Slovenija združila in koristila:
1986
1987
1988
Obveznosti:
- mio din
4.965
11.692
22.100
- delež
SR Sloveniji (%)*
15,3
16,7
17,5
Koriščeno:
- mio din
3.811
9.031
- delež
SR Slovenije (%)*
7,5
8,1
* v skupni obveznosti SR in SAP
V letu 1987 so bila sredstva za regresiranje, ki jih je dobila
SR Slovenija, usmerjena za mineralna gnojila v višini 5.537
mio din, za sredstva za varstvo kmetijskih rastlin v višini 1.266
mio din in za kakovostno seme v višini 2.228 mio din.
Zvezni komite za kmetijstvo ocenjuje (april 1988), da bo za
letošnje leto primanjkovalo 30 mlrd din sredstev, za kar bi
morali dopolniti veljavni odlok o zagotovitvi sredstev za letošnje leto.
2.2. Sredstva za regresiranje dela stroškov iz naslova
obresti za kredite iz selektivnega programa v kmetijstvu
Zvezni zakon o zagotovitvi sredstev za regresiranje dela
stroškvo iz naslova obresti za kredite za namene v okviru
selektivnega programa v kmetijstvu, smo sprejeli v drugi polovici leta 1986. Njegova veljavnost je bila podaljšana nato še za
leto 1987 in 1988.
SR in SAP so prispevale naslednja sredstva:

(v mlrd din)
1986
1987
1988
28
55
100
Kot pri regresu za reprodukcijski material, so bili zahtevki
za regres večji od vplačil. Za leto 1987 je znašal manjko okoli
40 mlrd din.
Prispevek in koriščenje sredstev SR Slovenije je bil naslednji:
1986
1987
1988
obveznosti:
- 000 din
4,300.800
8,448.000 17,540.000
- delež (%)
15,3
16,7
17,5
Koriščeno:
- 000 din
929.920
5,539.615
- delež (%)
3,3
10,1
Osnova za združevanje sredstev za vse regrese na zveznem
nivoju je družbeni proizvod posameznih SR in SAP v ustvarjenem družbenem proizvodu Jugoslavije. Slovenija je vseskozi
nasprotovala temu principu, saj je to nova oblika solidarnosti.
Zavzemamo se, da po letu 1990 vse oblike pospeševanja
kmetijske proizvodnje na zveznem nivoju preidejo v pristoj"nost SR in SAP.
3. Finančni učinek kratkoročno usmerjenih
sredstev v kmetijstvo
V letu 1987 je bilo povprečno stanje začasno koriščenih
kvalitetnih sredstev, namenjenih za izboljšanje ekonomskih
razmer v kmetijskih dejavnostih naslednje:
Vi ri sredstev
Povprečno stanje sredstev
(v mio din)
2.290
Srestva DPS
6.020
Sredstva rep. proračuna*
2.410
Sredstva ZVSS
10.720
Skupaj:
8.183
Finančni učinek**
* Začasno prosta sredstva, namenjena za regresiranje repromateriala
in obresti na zveznem nivoju.
** Pri izračunu je bila upoštevana 76,33% povečana obrestna mera, ki
so jo kmetijske OZD plačevale pri poslovnih bankah za najete kredite
za prirejo mleka in mesa, saj je bilo okoli 75% teh sredstev namenjenih
za živinorejo, kjer so bile ekonomske razmere najbolj zaostrene.
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V letu 1987 so bila iz sredstev rezerv usmerjena v kmetijsko
proizvodnjo oziroma živinorejo naslednja sredstva:
mio din
Rezerve mesa v živini
- po zveznem programu
- po republiškem programu
Namenska prireja živine
- regresiranje obresti
- obnovitev kredit, živine
- izplačilo razlik v ceni+

finančni
učinek

605,2
528,0

437,7
350,2

362,2
254,6
356,2

362,2
168,9,
356,2

VIII. UGOTOVITVE IN STALIŠČA
1. V prvih dveh letih uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije je kmetijstvo doseglo ugodno rast
kmetijske proizvodnje, tržnosti in izvoza. Temu je prispevalo
boljše in intenzivnejše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti,
zlasti še kmetijskih zemljišč, sistematično strokovno pospeševalno delo in usposabljanje zemljišč za intenzivno kmetijsko
pridelavo. Ugodni rezultati so tudi posledica dolgoročno
zavestno naravnane kmetijske politike SR Sloveniji, kjer smo
s široko podporo gospodarstva edino za pospeševanje pridelave hrane in za urejanje kmetijskih zemljišč sistemsko zagotavljali nepovratna sredstva. Tudi oblikovanje in delovanje
tržnih rezerv je bilo v funkciji stabilizacije kmetijske proizvodnje. Tako smo v letu 1987 za te namene usmerili iz različnih
virov na občinskem, republiškem in zveznem nivoju okoli 83
mlrd din, za leto 1988 pa je predvidenih okoli 190 mlrd din. Na
ta način smo pospeševali celoten razvoj kmetijstva in premoščali kritično ekonomsko stanje v najbolj prizadetih kmetijskih
in živilskih OZD.
2. V zadnjih dveh letih doseženi rezultati v-kmetijstvu potrjujejo, da so bili planski cilji in usmeritve pravilno zastavljeni.
Zastoji pri uresničevanju predvidenih usmeritev na nekaterih
področjih pa so posledica zlasti neurejenih pogojev gospodarjenja, necelovitega izvajanja sistemskih rešitev v predpisih
in v slabostih pri delovanju in pri urejanju medsebojnih odnosov v reprodukcijskih verigah. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato meni, da'ni potrebno spreminjati ciljev in usmeritev razvoja kmetijstva, sprejetih v družbenem planu in dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-90. Potrebno pa je pospešiti nekatere aktivnosti in
sprejeti ukrepe, ki bodo prispevali k večji učinkovitosti in
omogočili njihovo hitrejše uresničevanje.
3. Pogoji gospodarjenja so bili v zadnjem obdobju
neugodni za celotno gospodarstvo, posebej pa še za kmetijstvo, ki so se v letih 1986-87 še poslabšali. V razmerah visoke
stopnje inflacije je bila najbolj prizadeta živinoreja, v zadnjem
času pa tudi del živilsko predelovalne industrije in vinogradništvo, zaradi kapitalno zahtevne proizvodnje in dolge vezave
sredstev v proizvodnji in zalogah, kar pri sprejemanju ukrepov
ekonomska politika ni dovolj upoštevala. Večletno poslovanje
na meji rentabilnosti bo dolgoročno negativno vplivalo na
doseganje planskih ciljev, saj je povzročilo močno zmanjšanje investicij in zastoj v razvoju.
4. Temeljni problemi pri oblikovanju in izvajanju agrarne
politike v Jugoslaviji so bili v neusklajenosti med agrarnopolitičnimi izhodišči in ekonomskimi ukrepi na zvezni in republiški ravni. Na zvezni ravni sprejeti ukrepi ekonomske politike
(cene, kreditno-monetarna politika, uvoza, tržne rezerve) so
bili neceloviti, neusklajeni in premalo prilagojeni posebnostim kmetijske proizvodnje, zato so bili njihovi učinki kratkoročni in niso omogočili dolgoročno stabilne kmetijske proizvodnje. Takšni politiki smo vseskozi odločno nasprotovali, saj
povzroča v kmetijski proizvodnji ciklična nihanja in onemogoča stabilizacijo tržišča s kmetijsko prehrambenimi izdelki.
Hkrati ne spodbuja proizvajalcev za povečanje in racionalizacijo proizvodnje in zavira prehod na tržni način gospodarjenja. V teh pogojih so uveljavljeni ukrepi v republiki delovali
predvsem v funkciji delnega nadomeščanja izpadlega
dohodka, premajhen pa je bil njihov vpliv na pospeševanje in
prestrukturiranje proizvodnje ter na hitrejši razvoj območij
z omejenimi proizvodnimi možnostmi.

Pokrivanje negativnih razlik
v proizvodnji mleka+
Intervencije s krmili
Skupaj:

999,7
2.839,7
5.945,6

999,7
2.839,7
5.514,6

+ Sredstva usmerjena v živinorejo preko mesne oziroma
mlečno-predelovalne industrije
Finančni učinek v letu 1987 uporabljenih kratkoročnih sredstev in sredstev rezerv je znašal 13.698 mio din, kar je prispevalo k zmanjšanju stroškov proizvodnje in izboljšanju ekonomskega položaja kmetijskih in živilskih OZD ter združenih
kmetov, vendar premalo, da bi nadomestilo izpadli dohodek
zaradi zadrževanja cen njihovih proizvodov.
5. Izvršni svet se zavzema za dolgoročno in usklajeno
agrarno politiko z enotnimi ukrepi na ravni Jugoslavije in za
jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti med federacijo
ter republikami in pokrajinama za ravzoj kmetijstva in
osnovno preskrbo.
Tudi v pogojih tržnega gospodarjenja bomo morali na
zvezni in republiški ravni z različnimi ukrepi vzpodbujati in
usmerjati razvoj kmetijstva ter v pogojih večjega vključevanja
v mednarodno delitev dela zaščititi tisto proizvodnjo, ki je
pomembna za skladen in celovit gospodarski in družbeni
razvoj. Zato je treba na zvezni ravni takoj dograditi sistem
zaščitnih cen, kreditno-monetarne politike, izvoza in uvoza ter
tržnih rezerv, oblikovanje in izvajanje ukrepov za usmerjanje,
razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje ter razreševanje
socialne problematike kmetov pa v celoti urejati v pristojnosti
republik in pokrajin.
6. V Sloveniji smo v zadnjih letih tudi s posebnimi sistemskimi rešitvami skrbeli za smotrno rabo kmetijskih zemljišč,
varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred spremembo
namembnosti ter izboljševanje njihove proizvodne sposobnosti. Da bi še povečali učinkovitost teh prizadevanj, bo
potrebno proučiti in dopolniti predpise, poostriti družbeni
nadzor nad njihovim izvajanjem in vzpostaviti učinkovitejše
ekonomske instrumente varovanja najboljših kmetijskih zemljišč.
7. Dosedanja organiziranost v kmetijstvu je bila premalo
učinkovita pri usklajevanju razvojnih potreb, proizvodnih programov in delitvi dela med proizvodnjo, predelavo in trgovino,
premalo je temeljila na skupnem prevzemanju poslovnega
rizika ter prepočasi reagirala na tržna dogajanja. Uveljavitev
tržnih zakonitosti, ki bodo na nekaterih področjih kmetijstva
še bolj zaostrile pogoje gospodarjenja, terjajo boljšo organiziranost. V kmetijskih OZD in v njihovih oblikah združevanja
morajo zato prilagoditi svojo organizacijo in reprodukcijske
povezave novim razmeram.
8. Večletne zaostrene ekonomske razmere v kmetijstvu in
neustrezni odnosi znotraj reprodukcijskih povezav so ovirali
uveljavljanje interesov kmetov pri razvojnih in poslovnih odločitvah. Takšne razmere so pripeljale do samoorganiziranja
kmetov v Slovensko kmečko zvezo in Zvezo slovenske
kmečke mladine. Izvršni svet se je do njihovih zahtev po
spremembi agrarne politike že opredelili v posebnem gradivu,
ki ga je v aprilu 1988 posredoval Družbenopolitičnemu zboru
Skupščine SR Slovenije, kjer je ugotovil, da reforma kmetijske
politike v Sloveniji v njeni osnovi ni potrebna, nujno pa je
sprejeto kmetijsko politiko dograjevati in izpopolnjevati ter
vztrajati pri njenem doslednem uresničevanju. Podpira pa
pobude za nadaljnji razvoj in utrjevanje zadružništva, ki mora
postati poslovno učinkovitejše in prilagojeno interesom
kmetov.
Pretežni del naših kmetij je premajhen, da bi zagotavljal
polno ekonomsko in socialno varnost njenih članov in interes
mladih za ostajanje na kmetijah. Zato je potrebno odpraviti
omejitev lastništva in zagotoviti možnosti za hitrejše povečevanje kmetij preko različnih oblik prometa z zasebnimi in
družbenimi in družbenimi kmetijskimi zemljišči, ki bo omogočilo večjo proizvodnjo in izboljšalo pogoje za pridobivanje
dohodka kot osnove za zagotavljanje socialne varnosti
kmetov.
9. Dopolnjena strategija razvoja kmetijstva, razprave o nadlajnjem razvoju kmetijstva in še posebej zadružništva ter razprava o sprememebah in dopolnitvah zvezne in republiške
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ustave zahtevajo sprotno spremljanje in pripravljanje strokovnih osnov za spremembno kmetijske in druge sistemske zakonodaje. S tem bomo pospešili postopek njenega dopolnjevanja in sprememb po sprejetju obeh ustav ter s tem prispevali
k učinkovitejšemu delu in zagotavljanju nekaterih temeljnih
pogojev za hitrejši nadaljnji razovj kmetijstva.
IX. PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga:
1. Zveznemu izvršnemu svetu, da:
- tekoče in dosledno usklajuje zaščitne cene za kmetijske
proizvode z realnimi stroški proizvodnje, zlasti še za živinorejske;
- takoj zagotovi vire in sprotno izplačuje kompenzacije za
mleko, kruh tipa 850 in jedilno olje;
- prilagoditi kreditno monetarno politiko posebnostim
kmetijske proizvodnje:
- opredeli politiko uvozne zaščite in uvoznih režimov za
posamezne kmetijsko živilske proizvode, prilagojene razvojnim usmeritvam, opredeli olajšave za uvoz reprodukcijskega
materiala ter sprosti uvoz kmetijskih strojev in rezervnih delov
za oba sektorja kmetijstva;
- pospeši sprejem družbenega dogovora o uresničevanju
strategije razvoja agroindustrijske proizvodnje do leta 200.
2. Gospodarski zbornici Slovenije:
- da skupaj z Zadružno zvezo Slovenije in splošnim združenjem kmetijstva, živilske industrije in prehrane v skladu
z usmeritvami za razbremenitev gospodarstva bolj smotrno
organizira poslovne skupnosti in njihovo delovanje ter prouči
poslovno organiziranost OZD agroživilstva in zadružništva ter
pripravi rešitve za njihovo večjo učinkovitost v pogojih tržnega gospodarstva.
3. Samoupravni interesni skupnosti za pospeševanje
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe
Slovenije:
- da takoj oceni izvajanje načrta za leto 1988 in pripravi
dodatne rešitve za razreševanje najbolj perečih vprašanj
v proizvodnji in preskrbi in prouči možnost vključitve financiranja selekcije, reprodukcije in kontrole proizvodnosti v živinoreji.
4. Ljubljanski banki — Združeni banki:
- da prouči možnosti za ugodnejše pogoje kreditiranja
naložb v kmetijstvu in za pokrivanje tečajnih razlik za kredite,
najete pred letom 1984 pri MBOR.

TAB.: 1

X. SKLEPI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nalaga:
1. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da skupaj z Republiškim komitejem za zakonodajo,
v sodelovanju s Splošnim združenjem za kmetijstvo, živilsko
industrijo in prehrano ter Zadružno zvezo Slovenije pripravi
strokovne osnove za spremembo kmetijske zakonodaje po
sprejetju sprememb in dopolnitev zvezne in republiške
ustave, ki bodo omogočile in pospešile strukturne spremembe, urejanje zemljišč, koncentracijo zemljišč, ustreznejšo organiziranost v zadružništvu in smotrno kmetijsko
pridelavo na osnovi ekološko sprejemljivih tehnologij.
Rok: leto 1989
'
2. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo
okolja in urejanje prostora. Republiškim sekretariatom za
pravosodje in upravo, Zavodom SRS za družbeno planiranje
in Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije prouči in
dopolni predpise ter zagotovi bolj učinkovite ekonomske
instrumente za varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti in družbeni nadzor nad izvajanjem zemljiške zakonodaje.
Rok: IV. trimesečje 1989
3. Republiškemu komiteju za delo, da skkupaj z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo in Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije prouči sistem socialne
varnosti kmetov z vidika povečanja interesa mladih za kmetovanje.
Rok: IV. trimesečje 1988
4. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da skupaj z Republiškim komitejem za družbeno planiranje, Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo in
Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora
ter v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe,
pripravi družbeni dogovor za hitrejši in celovit razvoj hribovitih območij.
Rok: IV. trimesečje 1989
5. Republiški upravi za družbene prihodke, da skupaj
z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravi predlog za spremembo predpisov za oprostitev
kmetov plačila prometnega davka ob nakupu opreme in
rezervnih delov.
Rok: IV. trimesečje 1988

ŠTEVILO KMETIJSKEGA PREBIVALSTVA V SR SLOVENIJI

1971

1981

1.591.523

1.721.137

1.891.864

492.503

353.031

173.364

1961
skupno prebivalstvo
kmetijsko prebivalstvo
delež kmetijskega (%)

30,9

20,4

9,2

letna stopnja zmanjševanja

-3,3

-4,1

-6,9

2000

1)

131.348

1) Podatki urbanističnega inštituta SR Slovenije
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TAB.: 2

• STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALSTVA (popis 1981)

(v %)
.... D
projekcija
leta 2000

AKTIVNI PREBIVALCI
kmetijski

skupaj

starostna doba (let)

28,2
43.5
23.6
4,7

7,9
23,1
40,5
28,4

43,7
17,0

100,0

100,00

100,0

od 15 - 27
28 - 44
45 - 59
nad 60
SKUPAJ:

39,0

1) Urbanistični inštitut SR Slovenije, aktivni kmetijski prebivalci
S0CIE0K0N0MSKA STRUKTURA KMEČKIH GOSPODARSTEV

TAB.: 3

čista kmečka
mešana
nekmečka
brez aktivnih
članov

število

%

število

1981

1969

1960

1)

%

število

%

95.918
84.251
11.306

49,2
43,2
5,8

80.302
80.043
14.386

44,6
44,5
8,0

21.675
52.060
116.533

11,3
27,1
60,7

3.380

1,8

5.289

2,9

1.822

0,9

i?2.l2££

i22i2

i2£-222

SKUPAJ _194J.855

122i2

i22i2.

1) osnova za opredelitev je bila spremenjena, kriterij za razvrstitev je bil
izvor dohodka, zato podatki iz prejšnjih popisov in popisa iz leta 1981
niso neposredno primerljivi
(v ha)

TAB.4 POVPREČNA VELIKOST KMETIJ, VSE POVRŠINE SKUPAJ Z GOZDOM

TAB.: 5

1960

1969

6,7

6,4

POSESTNA STRUKTURA KMEČKIH GOSPODARSTEV
POPIS 1969
površine
število

Velikostne
skupine (ha)

1981
5,5

(v %)
POPIS 1981
površine
število

34,4

4,5

44,5

5.8

•2-5

26,2

13.7

22,1

13.8

5-8

13,7

13.8

11,7

13.9

8-10

6,0

8,9

5,3

8.9

10

19,7

59,1

16,4

57,6

100,0

100,0

100,0

i22i2.

do 2

nad

SKUPAJ
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TAB.6 SKUPINE ZEMLJIŠKIH KATEGORIJ IN NJIVSKIH POSEVKOV
(v ha)
SKUPINE ZEMLJIŠKIH KATEGORIJ
obdelovalna
kmetijska
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1987/70

654.873
644.504
644.875
646.126
646.744
650.232
99, 3

SKUPINE NJIVSKIH POSEVKOV
industrijske
vrtnine
rastline

944.928.
901.222
875.162
870.664
872.184
872.795
92,4

141.355
133.998
127.052
121.901
121.494
121.806
86,2

3.623
3.692
6.258
9.386
9.437
10.308
288,1

57.285
51.146
45.657
41.632
42.087
40.974
71,5

krmne
rastline
65.873
65.686
67.197
71.163
71.261
71.544
108,6

Vir.: SLS - 1987
TAB.7 ZEMLJIŠKE KATEGORIJE

( ha )

1970
1975
1980
1985
1986
1987
1987/70

Skupna
površina

Njive in
vrtovi

Sadovnjaki

Vinogradi

2.025.400
2.025.400
2.025.-592
2.025.304
2.025.023
2.025.047
100,0

275.032
261.053
253.929
248.567
248.154
248.302
90,3

35.818
36.198
36.131
35.650
35.825
35.567
99,3

20.638
20.732
21.359
21.352
21.438
21.511
104,2

Travniki

323.385
326.521
333.456
340.557
341.327
344.853
106,6

Pašniki

286.852
254.568
226.841
221.454
222.715
219.962
76,7

Rudniki,
trstičje
in
močvirje
3.203
2.150
2.446
3.084
2.725
2.601
•81,2

Nerodovitno
8
949.604
993.800
1,014.050
1.019.456
1.015.105
1.012.406
106,6

130.868
130.378
136.380
135.184
137.734
139.846
106,9

POVPREČNE LETNE STOPNJE RASTI KMETIJSKE PROIZVODNJE

1971
1975
KMETIJSTVO
Poljedelstvo
Žita
Industrijske rastline
Vrtnine
Krmne rastline
Travništvo
Sadjarstvo
Vinogradništvo
Živinoreja
Govedoreja
Prašičereja
Ovčereja
Perutninarstvo
Čebelarstvo

1976
1980

1981
1985

1987

Plan
1986-90

1/8
-1,4
2,4
-3,8
-4,6
0,6
1,6

4,0
1.3
1,0
9.0
-0,5
o, 6
-0,8

1.3
1,6
3,9
5.4
-1,3
2,6
1.3

9,1
2.1
-1/8
-6, 4
J/4
6.2
1/0

2,3
6,5
5,8
24,6
- 3,4
4,7
13,2

2,5
3,7

-4,4
-3,7
3,8
4,2
-0,5
19,0
5,0
-23,4

9,7
7.1
4.2
1,9
2.4
3.3
8,9
15,7

-7,0
-11,2
1/9
0,9
4,0
9,6
2 ", 5
9.4

134,7
115,0
2.1
1,4
1,4
40,1
3.2
25,6

-52,6
- 1,6
5,2
6,32)
8,2
-2,6
1,5
-41,8 -

1/8
1/7
2,0

Vir.: SLS 1987
1) statistične informacije
2) vključno tudi uslužnostno pitanje naših OZD na območjih
izven Slovenije
18

poročevalec

(ton)

TAB.9 OBSEG KMETIJSKE PROIZVODNJE V LETIH 1971-1987
0 1971-75
148.418
173.702
105
535.698
40.172
81.237
100,7
401,7

pšenica
koruza1'
sladkorna pesa
krompir2'
jabolka
grozdje
meso2' (ooo t)3'
mleko (mio l)3'

01976-80
146.532
206.984
46.275
503.759
55.193
92.440
126,5
465,4

0 1981-85
154.824
277.512
170.339
460.889
80.162
103.666
153,6
532,2

1986
140.913
315.075
151,594
456.917
128.617
131.713
173,7
606,4

1987
165.455
314.462
171.214
424.445
37.715
131.409
184,2
583,1

2) skupaj vse meso z drobovino pridobljeno tudi z zakolom na gospodinjstvih
3) podatki so pri 0 nanašajo na leto 1970, 1975 in 1980
1) glavni posevek
Vir.: SLS
TAB.10 DELEŽ ODKUPA KMETIJSKIH PRIDELKOV V SKUPNI PROIZVODNJI

pšenica in rž
koruza
sladkorna pesa
krompir
jabolka
grozdje
meso - skupno
mleko

1970
9.6
3,2

1975
8.1
3,7

7.7
26.7
8,4
55.8
32,8

8.2
51,6
16,6
67,3
45,8

(v %)
1985
37,9
5,4
97,9
10,7
70.1
37,3
78.2
61.3

1980
11,8
11,3
80.0
8,4
40,8
26,3
71,3
57.1

1987
47.8
7,9
98,3
12.9
76,7
28,7
79,2
62,1

1986
40,6
16.6
92,9
10.7
41,7
29,1
78,9
59,3

Vir.: SIS
Tab. 11
POVRŠINA IN DOSEŽENI PRIDELKI
1981 - 1985
100 kg/ha
Pšenica
koruza-zrnje
hmelj
oljna repica
sladkorna pesa
krompir
^j
jabolka - skupaj
- sodobnj^nasadi
hruške - skupaj
vinska trta 2)
- skupaj
- sodobni nasadi
3
travniki *
pašniki

45.813
61.157
2.429
840
4.523
33.269
80.162

33.8
45,4
16.1
23.2
377
158
19.3

15.783

12.4
1,62

311.110
154.540

34.9
13,3

1987

1986

42.558
64.498
2.463
1.727
4.223
31.976
128.617
1.782
22.192
19.611
8.862
316.766
142.944

33,1
48,9
14.4
22,9
359
143
29.7
145,7
16.5
1,81
1,73
35.8
14,3

1) pod ha je prikazan skupen pridelek v tonah, pod 100 kg/ha pa pridelek v kg/rodno drevo
2) pod 100 kg/ha je prikazan pridelek v kg/sadni trs
3) pridelek izražen v senu
Vir.: Zavod SR Slovenije za statistiko
poročevalec

100 kg/ha

100 kg/ha
43.322
64.361
2.586
2.415
4.180
30.303
37.715
1.693
12.952
19.751
9.649
315.420
143.938

38,2
48,9
17,1
28,9
410
140
8,5
153,8
9,1
1,82
2,76
41,1
15,7

Tab. J2 TRŽNA RASTLINSKA PROIZVODNJA (odkup)

57.337
140.296
2.887
52.174
3.COO
48.800
65.518
50.928

Pšenifca in rž
Sladkorna pesa
Oljna ogrščica
Koruza
Hmelj2'
Krompir
Sadje^
4)
Grozdje

Program 1)
1987

1987

1986

81.770
168.072
5.479
24.713
4.354
54.629
42.234
56.845

81.189
211.625
6.860

101
79
80

4.000
80.000

109
68

Uresničitev 87
Plan 1990

Plan
1990

Uresničitev 87
Program 87

100.000
290.000
8.800
100.000
4.880
80.000
90.000
90.000

82
58
62
25
89
68
47
63

1) po samoupravnem sporazumu 02D o tržni pridelavi posazemnih pridelkov
2) podatki Poslovne skupnosti za hmeljarstvo Slovenije
3) namizno
in za predelavo
4) Podatki Poslovne skupnosti za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije
Vir;.: Zavod SR Slovenije za statistiko

Tab.:13
Uresničitev pogodbene proizvodnje v letu 1987 v primerjavi s programom
za leto
1987 in planiranim obsegom živinorejske in ribiške proizvodnje
v letu 1990

1987
Uresničitev
__
1987
program uresnič. Program 87

. Plan
1990

Uresničitev 87
plan

1990

meso:
- goveje
- prašičje
- perutnin.

ton
ton
ton

38.365
36.413
71.058

91
104
101

000 lit

378.000 360.009

95

440

- konzumna 000 kos
- valilna 000 kos

152.185 156.980
107.384 115.923

lo3
108

170

mleko

42.000
35.000
70.000

54.000
44.000
'70.000
1)

71
83
102
82

jajca:
1)

92

dan stari
piščanci

000 kos

65.214

67.616

104

slad.ribe

ton

750

594

79

1.500

40

ulov mor.
rib

ton

7.000

7.213

103

16.500

44

školjke

ton

530

203

38

20

poročevalec

proizvodnja
rib.mladic

kos

9.912

6.757

68

proizvodnja
kuncev

kos

50.000

74.940

1J50

Vir: ŽPS
1) v mio 1 oziroma kosih

TAB: 14

REALIZACIJA PLANIRANEGA OBSEGA IZVOZA IN UVOZA OZD S PODROČJA
AGROŽIVILSTVA
v mio $ ($-451.6)

87

R

87

R

86
R

87/P86

R

87/R86

IZVOZ
konvertibilni

145,4

215,5

171,4

146,2

124.0

- redni
- MOP

114,1
31,3

151,4
61,1

133,9
37,4

132,7
195,0

113.1
163,0

kliring

15,3

12, 8

12,5

83,6

95,0

160,7

228,3

184,9

142,1

123,5

konvertibilni

136.6

134,2

187,3

98,2

71,6

- redni
- MOP

122.7
13,9

105,0
29,2

164,0
23,3

85,6
209,4

64,1
125,0

kliring

22,7

20,4

14,1

89,9

145,0

159,3

154,6

201,4

97,0

76,8

SKUPAJ:

UVOZ

SKUPAJ:

P - plan
R - realizacija
poročevalec
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Tab.

15.1.

NEKATERI KAZALCI POSLOVANJA KMETIJSTVA
V LETU 1987

Gospodarstvo

Kmetijstvo

Živinoreja

Povprečno porabljena poslovna
sredstva na delavca
19,1

25,1

26,3

8,4

8,.3

8,A

128,8

123,0

117,2

Stopnja neto akumulativne
sposobnosti

2,29

0,97

0,97

Stopnja reproduktivne
sposobnosti •

9,96

7,25

7,87

Izguba na delavca - indeksi

100

138

162

- v mio din
Dohodek na delavca
- v mio din
Stopnja ekonomičnosti

poročevalec
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TABELA: 16

OBSEG NALOŽB V KMETIJSTVO V LETIH 1981-1986 PO VIRIH FINANCIRANJA
- tekoče cene
- v mio din

1981
Lastna sredstva
GZD, KikS in
intervencij
951 26
Banke
1.451 39
HKS
566 15
Sredstva združ.
kmetov in druga,
viri
742 20
Skupaj
3.709 100
Po cenah iz
1. 1980
2.727
Indeks 11*81=100)
100

1983
1.892
1.844
671

35
34
12

1.082
5.489

20
100

1984

3.186
2.920
1.074

3.016
111

1985 1)%

37
34
12

5.102
3.086
1.400

43
26
12

1.455 17
8.635 100

2.252
11.840

19
100

3.589
132

1)%

1987

39
21
17

13.067 45
4.043 14
4.913 17

43.697
55
2.799
4.5
11.300 - 18

3.318 23
14.140 100

6.874 24
28.895 100

13.377
62.174

5.496
2.951
2.375

3.175
116

1986

2.049
75

22
100

2.074
76

2.147
79

1) Podatki za leti 1985 in 1966 so bili oblikovani: 1. iz informacij Zveze hranilno
kreditnih- služb za zadružni sektor kmetijstva:
1985
2.904
2.375
1.334
55
347
7.015

Lastna sredstva kmetov
Krediti iz sr. HKS
Bančni krediti
Krediti KŽRS
Drugi viri
S kupa j:

1986
6.294
4.913
1.846
69
430
13.552

1987
12.475
11.300
1.615
53
744
26.188

in 2. iz podtkov SDK: za družbeni sektor kmetijstva (plačila za investicije v
osnovna sredstva v dejavnostih, kjer se objekte gradi, tabela 25)
Sredstva z
računov investitorjev
Kreditna sredstva
Drugo
S kupa j:

5.441
1.617
67
7.125"

12.999
2.197
149
15.345

34.644
1.184
158
35.986

Podatki po virih so izvedeni iz strukture virov v tabeli 28 Statističnih
biltenov SDK (Viri plačil za investicije v osnovna sredstva po dejavnostih
investitorjev), ker.plačila v dejavnostih, kjer se objekt gradi, strukture
po virih v teh biltenih niso vpisane.
DEFLATORJ I
1980
verižni
bazni

100
100

1981
136,0
136,0

1982

1983

1984

1985

1986

1987

133,8
182,0

132,2
2t0,6

156,6
376,8

185
697,1

198
1380,3

217
2997,0

Vir: Zavod SR Slovenije za družbeno plar.ii
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4

TABELA: 17

.
(v i)

Obrestne mere za tekoče poslovanje v kmetijstvu v letu 1987:
od 1.1.
daTje_

od 1.4.
dalje

od 1.7,
dalje

od 1.8. od' 1.10.
dalje
dalje

1. Krediti pri katerih je
udeležena prinama emisija
a) za del kredita iz sred.KB
- za pitanje in proizvod,
mleka

<CM2

45H 2

5H2

>1H 2

724;

c- proizv.in zaloge pšenice,
koruze, slad.pese, sladkor ja,oljnic,surovega olja,
tobaka,umetnih gnojil

46+2

53+2

60+2

60+2

85T 2

- ostali selek. nameni v Joret.

5242

61+2

69+2

69+2

98+2

- za pitanje in proizv .mleka

40

82

(R) (r)
91+2

(R)(r)
91+6

(R) (r)
130+6

- proizv.in zal .pšenice,koruze, slad .pese, sladkor ja,
ol jnic, s. ol j a, tobak, im. gno j ila

46

83

91+3

91+6

130+6

- ostali selek. nam .v kmet.

52

86

91+6

91+10

130+10

60

90

91+8

91+10

130+10

70

98

91+15

91+15

130+15

81

92

92

131

b) za del kredita iz sred.TB

2. Kred.pri katerih ni udelež.primarne
ernisije (samo iz sred. TB)
- kred.za družbeno organiz. proizv.
odkup in zaloge kmet.proizvodnje 3. Splošra obrestna mara
4. Eskontna stopnja

Narodne tanke

Tab. 18 Odkupne cene kmetijskih

(din/kg)

proizvodov
1986

1987

1987/86

govedo - MPG

479,07

947,19

198

prašiči

505,98

939,45

186

314,31

622,71

198

- mesnati

piščanci
mleko

77,08

143,37

186

pšenica

69,76

139,30

200

koruza

54,^9

U3.22

263

19,62

27,29

139

46,51

109,80

236

sladkorna

pesa

krompir
jabolka

- nemizna

155,76

333,01

214

grozdje

-

189,^4

275,14

145

za

predelavo

Vir:
Zavod SR
poročevalec

Slovenije

za

statistiko
25

Tab. 19 Cene reprodukcijskega materiala,

sredstev za delo in

storitev v kmetijstvu
(din/kg, kos,uro)
1986
seme:

1987

1987/86

pšenica

125,82

298.38

237

koruza

744,88

962,86

129

krompir

180,17

149,72

83

29,40
6l ,61

56,87
144,61

193
235

190,25
79,30

443,83
188,88

233
238

85,51
68.00
79.01

242.39
177,39

283
261

199,25

252

43,24

110,16

64,11

120,48

255
188

fungicidi

1.572,89
1.580,48

2.600,40
2.819,27

165
178

herbicidi

2.364,59

3.566,54

151

plinsko olje D-2

108,99

226,22

208

tovotna mast

487,73
28,55

732,16
67,77

150

krmila:-seno (travniško)
koruza

(zrnje)

ribja moka
krmne mešanice - prašiči
- pi.ščanci
- MPG
- krave
mineralna gnojila:

KAN
NPK

(15:15:15)

sredstva ža varstvo rast.:

goriva in maziva:

insekticidi

elektr.energija
Kmet.stroji in orodje: traktor 1MT-539
plug

1.670.072 3.932.894

(dvobrazdni)

kosilnica trakt,
(prstna)

•

sejalnik za koruzo
Deli za kmet. stroje:

235

213.243

279.876

131

288.095
140.968

353.279
313.346

123
222

904,27

167.537
1.556.81

183
172

686,45

1.291.82

288

847,99
957,66

1.761,28
1.209,78

208
126

1.279,83

3.245,75

1.354,95

3.230,65

254
238

zadnja tr. guma
31-36/6
pl. ju nice( si men t al k a )
pl.svinje
teleta

91.410

(bele) '

pujski
Storitve:

237

popravilo kmet. strojev
veter. storitve

(brez mat

(brez zdravil)

)

Vir:
Mesečni statistični pregled SR Slovenije
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TAB.20 porabljena sredstva za pospeševanje kmetijske pridelave v obdobju
1982-1987
UPORABLJENA SREDSTVA V
mio din
PO TEKOČIH CENAH

LETO
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

PO CENAH 1987

635,1
954,3
1.650,2
2.873,9
8.310,5
15.042,8

12.198,4
13.224,7
14.605,9
13.214,2
19.164,0
15.042,8
/Q o 1 o

(program)

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR OBČIN
- Zakaj ima Radio Koper samo
8 odstotkov oddaj v slovenščini?
Delegati skupine delegatov
skupščine občine Ljubljana
Moste-Polje za delegiranje
delegatov v Zbor občin
Skupščine SR Slovenije smo
ob obravnavi Poročila o mednarodnem sodelovanju v SR
Sloveniji z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov o vlogi
SR Slovenije pri oblikovanju
in uresničevanju zunanje politike in mednarodnih odnosov
SFR Jugoslavije sklenili, da
postavimo naslednje delegatsko vprašanje:
»Zakaj ima Radio Koper saporočevalec

mo 8 odstotkov oddaj v slovenskem jeziku?«
Odgovor na delegatsko
vprašanje je pisno posredoval
Mirko Čepić, pomočnik direktorja radijskih programov:
V zvezi z delegatskim vprašanjem, ki ga je na RTV Ljubljana naslovila skupina delegatov Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje, vam sporočamo, da oddaja Radio KoperCapodistria dnevno 14 ur programa v italijanskem in 7 ur
programa v slovenskem jeziku,
ob nedeljah 10 ur programa

v slovenskem jeziku, enkrat tedensko pa še nočni program
za potrebe osrednjih radijskih
programov. Razmerje med trajanjem programa v slovenščini
in italijanščini je opredeljeno
z veljavnimi programskimi listinami, vloga, ki jo Radio Koper-Capodistria opravlja za potrebe italijanske narodnostne
skupnosti v Jugoslaviji, pa izhaja poleg tega iz ustavno
opredeljenih določil slovenskega Zakona o javnem obveščanju. Podatek o 8-odstotnem
programu v slovenščini glede
na program v italijanščini je torej povsem neutemeljen. RTV
Ljubljana oblikuje namreč naslednje radijske programe:
tozd Radio Koper-Capodistria
oblikuje 21 ur programa, od
tega 14 ur v italijanščini in 7 ur

v slovenščini, tozd Radio Maribor oblikuje en program v trajanju 18 ur dnevno. Vse tri postaje torej skupaj oblikujejo 89
ur programa. Če torej računamo slovenski koprski program
v odstotkih od teh 89 skupnih
ur, pridemo do podatka 8 odstotkov. Takšna metoda pa ni
smiselna, ker niti koprski niti
mariborski program nista slišna po vsej Sloveniji, po drugi
strani pa je v Kopru in njegovem zaledju slišnih tudi vseh
50 ur treh programov v slovenščini, ki jih oblikuje Radio
Ljubljana. Razmerje slišnosti
gre torej nedvomno v prid slovenskim radijskim programom, neposredno razmerje
med koprskim slovenskim in
italijanskim programom pa je
1:2.
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Skupščine

SFRJ

NOVI PREDPISI

Z VEČJO

DISCIPLINO

DO VEČJE

PROMETNE VARNOSTI

• Zakon enotno za vso državo ureja dolžnosti ob prometni nesreči,
usposabljanje kandidatov za voznike in opravljanje izpitov za voznike in vleko
vozil
• Večja preventivna vloga družbenopolitičnih skupnosti in obveznost
zagotavljanja sredstev za vzdrževanje javnih cest
• Večje varstvo otrok, invalidov, starejših in slabotnih oseb
• Okrepljeni varnostno-varstveni ukepi prepovedi vožnje z motornim vozilom,
še posebej glede povratnikov, in vzgojni ukrepi
• Selektivnejša kazenska politika glede na stopnjo družbene nevarnosti
prekrškov in predpisovanje izredno ostrih sankcij za nedisciplinirane in
neodgovorne neposredne in posredne udeležence v prometu
Skupščina SFRJ in Zvezni izvršni svet sta pred dvema
letoma ocenila, da je situacija na področju varnosti cestnega
prometa, še posebej v javnem prometu, zelo zaskrbljujoča in
da je najpogostejši vzrok za to subjektivni dejavnik. V zvezi
s tem je bilo sklenjeno, da je nujno dopolniti ustrezne zakonske in podzakonske predpise ter sprejeti odločne ukrepe za
njihovo dosledno izvajanje. Po obsežni obravnavi v pristojnih
in zainteresiranih organih in organizacijah ter podrobni analizi veljavnega zakona na tem področju (veljati je začel 1. maja
1981 leta) se je pristopilo k noveliranju le-tega. Delo je bilo
končano v prvem polletju lanskega leta, tako da je bil predlog
za izdajo zakona o temeljih varnosti cestnega prometa
z osnutkom zakona konec julija predložen delegatom
v Skupščin SFRJ v integralnem besedilu, za kar se je predlagatelj opredelil zaradi večjega števila sprememb in dopolnitev
zakona. O tem izredno pomembnem zakonskem projektu je
lani v jeseni potekala zelo živahna delegatska razprava
v ustreznih skupščinskih delovnih telesih in zveznem zboru.
Na podlagi pripomb, predlogov in mnenj, danih v tej razpravi, in v razpravah, ki so potekale v okviru pristojnih in
zainteresiranih organov, organizacij in institucij, je Zvezni
izvršni svet pripravil in skupščini SFF?J aprila tega leta predložil predlog zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (AS
285).
Razprava o predlogu tega zakona bo potekala v delovnih
telesih zbora predvidoma v juniju tega leta, sprejet pa naj bi
bil na seji Zveznega zbora v juliju mesecu.
Predlog zakona o temeljih varnosti cestnega prometa
- AS 285

28

Temeljne določbe
Ker je ocenjeno, da je potrebno posamezna vprašanja, ki so
bistvenega pomena za varnost cestnega prometa, enotno
urediti za vso državo, so s predlogom zakona ti temelji razširjeni že v temeljnih določbah, in sicer na dolžnosti udeležencev ob prometni nezgodi, usposobljenost kandidatov za voznike motornih vozil, opravljanje vozniških izpitov in vleko
vozil. Čeprav je predlagatelj te temelje konkretno razčlenil
v ustreznih delih, so bili definirani v prvi, temeljni določbi
predloga tega zakona šele na podlagi zahtev, izraženih v delegatski razpravi o osnutku zakona.
Z drugimi določbami tega dela zakona pa je predvidena
obveznost družbenopolitičnih skupnosti, da prek svetov,
komisij ali drugih teles vplivajo na razvoj preventive in vzgojnega delovanja na tem področju. V skladu s pripombami
zveznega zbora je iz osnutka zakona izpuščen deklarativni del
besedila, obdržana pa so ustrezna splošna načela.
V temeljnih določbah je opredeljena tudi dolžnost samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela in
drugih organizacij, da skrbijo za zagotavljanje sredstev za
vzdrževanje javnih cest oziroma za postavljanje in vzdrževanje prometnih znakov in posebnih naprav za osvetljevanje in
označevanje zaznamovanih prehodov za pešce. Namen teh
dopolnitev je, da se zagotovi varen in neoviran promet.
Ta del zakona vsebuje tudi nove definicije posameznih
izrazov, kot so: .kolesarski pas', .prometni pas za počasna
vozila', .prometni pas za ustavljanje vozil v sili', .prometni
pospeševalni pas' in .prometni zaviralni pas', z izrazom .udeleženec v prometu' pa so mišljene tudi osebe, ki se po cesti
.drsajo, kotalkajo, smučajo in sankajo'. Slednja rešitev je
potrebna, da se natančneje opredeli status teh udeležencev 4
v prometu, s tem pa zagotovi tudi njihova večja varnost.
poročevalec

Ceste
Drugo poglavje predloga zakona (.Ceste') vsebuje pooblastilo Zveznega izvršnega sveta, da določi magistralne ceste in
merila za določanje magistralnih cest. Potrebno je poudariti,
da je v razpravi o osnutku tega zakona Odbor Zveznega zbora
za notranjo politiko predlagatelju sugeriral. naj ponovno prouči, ali mora ZIS samostojno določati merila za določanje
magistralnih cest ali pa mora to storiti na podlagi predlogov
pristojnih organov v republikah in pokrajinah. Iz obrazložitve
predlagatelja izhaja, da je obdržal rešitev iz osnutka zakona,
ker se magistralne ceste določajo na podlagi pogojev, ki jih je
treba izpolnjevati v skladu z evropskim sporazumom o glavnih
mednarodnih prometnih žilah. Uvedba enotnih meril pa bo
prispevala k usposobitvi magistralnih cest za enakomerno
vključevanje v mednarodni promet.
Z nadaljnjimi spremembami tega dela zakona so predpisani
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ceste, rezervirane za promet
z motornimi vozili. Med temi so najpomembnejši naslednji: da
je prometni pas širok najmanj 3,5 m, in da drugi elementi
ceste omogočajo najmanjšo hitrost vozil 70 km/h oziroma
izjemoma 60 km/h, odvisno od konfiguracije terena.
Z ustreznimi dopolnitvami so podrobneje razčlenjeni tudi
pogoji za postavljanje napisov za kulturno-zgodovinske spomenike, spominska obeležja in reklame na varovalnem pasu
javne ceste izven naselja (najmanj 7 m od avtoceste, 5 m od
magistralne in regionalne ceste in 3 m od lokalne ceste).
Določena je tudi obveznost ustreznih delovnih organizacij in
skupnosti za ceste, da pravočasno in pravilno obveščajo
javnost o omejitvah in prepovedih prometa na določeni cesti,
kot tudi, da po enotni metodologiji evidentirajo vozila na
magistralnih cestah, o čemer morajo voditi potrebno dokumentacijo. Slednja obveznost se nanaša na SlS-e za ceste.
Splošne določbe v poglavju .Prometna pravila' so dopolnjene tako, da je predpisana dolžnost voznika, da mora
z vozišča odstraniti predmete, na katere naleti med vožnjo; če
pa tega ne more storiti ali če s tem ogroža prometno varnost,
mora o tem obvestiti pristojni organ ali ustrezno organizacijo.
Da bi bila zagotovljena čim večja varnost za najmlajše udeležence v prometu, je v zakonu dodana tudi nova obveznost
voznikov, po kateri mora voznik na delu ceste, po katerem
hodijo otroci ali na katerem so postavljeni prometni znaki
o udeležbi otrok v prometu, voziti posebno previdno in
s tolikšno hitrostjo, da lahko hitro in varno ustavi vozilo.
Glede tega dela zakona je Odbor Zveznega zbora za notranjo politiko predlagal, naj se na podlagi strokovnih raziskovanj prouči veljavni 35. člen (uporaba varnostnih pasov), in
sicer v smislu opustitve te obveznosti pri vožnji v naseljenih
krajih. V zvezi s tem je v obrazložitvi predloga zakona poudarjeno, da so rezultati raziskovanj, ki so jih v letih 1985. in 1986.
izvedli strokovnjaki Katedre za prometno varnost na Prometni
fakulteti v Beogradu, pokazali, da uporaba varnostnih pasov
zmanjšuje število ponesrečencev v prometnih nesrečah za 25
do 30%. Zato je zadržana obstoječa rešitev.
Vleka vozil in promet kolesarjev
Glede hitrosti vožnje motornih vozil je v zakonu novost, po
kateri je hitrost avtobusov, kadar se opravlja organiziran prevoz otrok, in členkastih avtobusov brez stojišč, omejena na 70
km/h, na 50 km/h pa je omejena hitrost za mestne avtobuse,
avtobuse, ki imajo tudi določena stojišča, kot tudi za tovorna
vozila, v katerih se opravlja skupinski prevoz oseb. Omejitev
hitrosti za traktorje je še večja - 30 km/h.
Nova zakonska rešitev je tudi določba, po kateri je na
cestah, parkiriščih in površinah za pešce prepovedano puščati dotrajana vozila in druge predmete, ki ovirajo promet in
ogrožajo človekovo okolje. Novost je tudi, da voznik ne sme
ustaviti vozila ali ga parkirati na kolesarski stezi in na delu
vozišča, ki je kot postajališče za vozila javnega prometa zaznamovan z oznakami na vozišču. Voznik sme parkirati na
pločniku le v primeru, če je za gibanje pešcev zagotovljena
najmanj 1,6 m široka površina, ki pa ne sme biti ob robu
vozišča. Ta del zakona je dopolnjen tudi z rešitvami, po
katerih mora voznik vozilo, ki je ustavljeno na vozišču, zaznamovati s posebnim znakom, in to ponoči in ob zmanjšani
vidljivosti na avtocesti in cesti, rezervirani za promet motornih
vozil, ter na delu ceste, ki ni dovolj pregleden. Če pa je
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v motorno vozilo vgrajena naprava za istočasno vključitev
vseh smernih kazalcev, mora biti ta naprava vključena.
V obrazložitvi predloga zakona je rečeno, da je bilo veliko
prometnih nezgod z zelo hudimi posledicami, ker take
določbe ni bilo v veljavnem zakonu.
Posebne določbe predloga zakona (od 83. do 87. člena)
enotno urejajo vleko motornega vozila, z namenom, da se
zagotovi večja prometna varnost. Tako je med drugim določeno, s katerimi sredstvi se lahko vleče vozilo (vrv. vlečni
drog), način vleke (opiranje na vlečno vozilo ali nanj obešeno), razdalja med vlečnim in vlečenim vozilom (tri do pet
metrov, če se vleče z vrvjo, če pa se vleče z vlečnim drogom,
sme biti tudi manj kot tri metre), kot tudi hitrost vozila, ki vleče
drugo vozilo (40 km/h). Poleg tega mora imeti oseba, ki vozi
vlečno vozilo, dovoljenje za vožnjo tiste kategorije vozila, ki ji
pripada vlečeno vozilo. Vlečno vozilo tudi ne sme prevažati
oseb.
Za večjo varnost v prometu je predpisanih tudi nekaj novih
določb, ki urejajo promet koles in koles z motorjem. Če je na
cesti posebej urejena kolesarska steza, morajo ta vozila voziti
po desni kolesarski stezi glede na smer prometa, na kolesarskih stezah, urejenih in zaznamovanih za promet koles in
koles z motorjem v obeh smereh, pa morajo vozila voziti po
desni strani v smeri vožnje vozil. Hitrost vožnje koles z motorjem na kolesarskih stezah je omejena na 25 km/h. Vozniki
takega kolesa in osebe, ki se vozijo na teh vozilih, morajo
imeti na glavi med vožnjo na cesti varnostno čelado.
Pomembno novost v zakonu pomeni tudi večja obveznost
voznikov do otrok, invalidov, starejših in onemoglih oseb, da
na zaznamovanem prehodu za pešce, kjer ni semaforja, ustavijo svoje vozilo in dajo prednost tem pešcem. Po sedanjih
predpisih voznikom ni bilo treba v tem primeru ustaviti vozila,
temveč so morali voziti z zmerno hitrostjo oziroma hitrost
prilagoditi.
Dolžnosti ob prometni nezgodi
Po podrobni ureditvi vprašanj glede obremenitve motornih
vozil in zaznamovanja del in ovir na cesti, je predlaganih
dvajset novih določb (ki so zajete v členih od 154. do 160.)
o dolžnostih ob prometni nezgodi. Te obveznosti so predpisane tako za voznike, ki pridejo v takšno situacijo, glede
določenih vprašanj pa tudi za zdravstvene in druge organizacije oziroma pooblaščene osebe.
Tako mora voznik na zahtevo pooblaščene osebe peljati
osebo, poškodovano v prometni nezgodi, do najbližje zdravstvene ustanove, to pa mora storiti tudi brez takšne zahteve,
če ni mogoče pričakovati hitrega prihoda rešilnega avtomobila; obvestiti o prometni nezgodi; odstraniti vozilo, če je
nastala samo manjša gmotna škoda; ob nesreči, v kateri je
kdo izgubil življenje, ali je bil poškodovan ali je nastala večja
gmotna škoda poslati odsotnemu lastniku oziroma uporabniku vozila, ki je bilo udeležno v nezgodi, svoje ime in priimek
ter naslov stanovanja itd.
Podrobno so opredeljene tudi obveznosti zdravstvenih
organizacij v teh primerih,.kot tudi pooblaščenih oseb oziroma organov za notranje zadeve pri ogledu prometne nezgode. Predvidena je tudi dolžnost organizacij za vzdrževanje
cest ali drugih pristojnih organizacij, da na zahtevo pooblaščene osebe kar najhitreje ukrepajo za odstranitev in zavarovanje vozila s tovorom, stvari ali drugega razsutega materiala na
vozišču oziroma da zagotovijo normalen promet.
V pristojnih delovnih telesih Zveznega zbora je o tem delu
zakona potekala živahna razprava. Izraženo je bilo namreč
mnenje, da je to problematiko treba urediti z republiško-pokrajinsko zakonodajo, ta zakon pa naj bi zajel samo dolžnosti
ob nesreči, ki pomeni kaznivo dejanje. V odboru za notranjo
politiko je prevladalo mnenje, da je dolžnost ob prometni
nezgodi potrebno enotno urediti na vsem območju SFRJ, kar
je predlagatelj upošteval tudi pri pripravi končnega besedila
predloga zakona.
Enotno usposabljanje voznikov
Poleg natančnejših razčlenitev nekaterih veljavnih zakonskih pogojev za vožnjo motornega vozila (uporaba pripomočkov, ki so vpisani v vozniško dovoljenje, način ugotavljanja
količine alkohola v krvi voznika, prepoved uživanja alkohola
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vozniku-inštruktorju, dokler usposablja kandidata za voznika
pri praktični vožnji vozila itd.). Nadaljnje določbe zakona
enotno urejajo usposabljanje voznikov motornih vozil.
Po novi predlagani rešitvi bi kandidat za voznika motornega
vozila opravljal vozniški izpit pri pristojnem organu oziroma
pooblaščeni organizaciji na območju, na katerem ima stalno
prebivališče dlje kot tri mesece. O uspešno končanem usposabljanju bi kandidat dobil potrdilo, o opravljenem vozniškem
izpitu pa spričevalo. V osnutku zakona je bila predlagana tudi
alternativa, po kateri se opravljanje vozniškega izpita ne bi
moglo pogojevati z bivanjem, daljšim od treh mesecev na
določenem območju glede na to, da gre za določeno ommejevanje gibanja občanov. Po razpravah v skupščinskih delovnih
telesih in Zveznem zboru je bila ta druga rešitev umaknjena.
Kot rečeno, je v temelje prometne varnosti uvrščena tudi
določba, po kateri sme biti inštruktor samo tista oseba, ki je
uspešno obvladala predpisani načrt in program ter je pridobila ustrezno (srednjo) izobrazbo. V razpravi o osnutku tega
zakona je ta norma spodbudila posamezne delegate v odboru
za notranjo politiko, da so predlagali, naj se le-ta znova prouči
s stališča urejanja te materije z republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni. Obveljala je predlagana rešitev, v obrazložitvi
predloga zakona pa je rečeno, da so s tem določeni samo
temeljni pogoji, okviri za pridobitev naziva inštruktorja, medtem ko je predpisovanje konkretnih pogojev za pridobitev
tega naziva prepuščeno republikam in avtonomnim pokrajinam.
Predpisan je tudi preventivni ukrep - učenje in preverjanje
znanja poklicnih voznikov in zasebnih avtoprevoznikov, ki bi
se izvajal vsako leto po enotnem programu. Program bi obsegal poznavanje prometnih pravil, odgovornost voznikov v prometu, zakonitosti pri vožnji vozil na cesti, vzroke prometnih
nezgod, teme, ki razvijajo humane odnose v prometu, in
temelje družbene samozaščite. Na podlagi sklepa iz delegatske razprave o osnutku zakona v Zveznem zboru je v predlog
zakona v zvezi s tem predvidena tudi obveznost organa oziroma organizacije združenega dela, da pošiljajo voznike na
takšno preverjanje. Predvideno je tudi, da opravljeno preveritev znanja nadzira pristojni republiški bziroma pokrajinski
organ in da mora voznik to potrdilo nositi skupaj z vozniškim
dovoljenjem.

Brezhibnost vozila
Sedmo poglavje predloga zakona ('Vozila') je dopoljeno
z določbami, po katerih se posamično izdelana ali predelana
vozila lahko vključijo v javni promet šele, ko jih poprej
ustrezno preizkusijo pristojne organizacije. Preskušanje in
atestiranje vozil iz serijske proizvodnje in vozil ter nadomestnih delov, ki se uvažajo, bosta urejena z zakonom o standardizaciji in s predpisi o homologaciji naprav, zaradi česar teh
rešitev v tem zakonu ni.
Dopolnjen je tudi del poglavja, ki se nanaša na registracijo
motornih vozil, tako da mora lastnik vozila, ki registracije
vozila ne podaljša v 30-tih dneh po poteku veljavnosti prometnega dovoljenja, vrniti registrske tablice pristojnemu organu.
V 15 dneh pa mora lastnik vozila odjaviti vozilo, če je bilo
odtujeno, če je izginilo, če je bilo uničeno ali odpisano, ali če
je lastnik vozila spremenil stalno bivališče oziroma sedež.
V istem roku mora lastnik vozila prijaviti spremembo kateregakoli podatka, ki je vpisan v prometnem dovoljenju.
V nasprotju z dosedanjo rešitvijo je v delu zakona, ki se
nanaša na tehnični pregled pred registracijo, predvideno tudi,
da je treba posebej ugotoviti tudi stanje pnevmatik. Glede te
določbe predlagatelj zakona ni sprejel sugestije zveznega
zbora o uvedbi posebnih preventivnih tehničnih pregledov.
Menil je namreč, da je sedanji sistem preverjanja tehnične
brezhibnosti vozil z rednimi (enkrat letno, za vozila, s katerimi
se opravlja javni prevoz, pa vsakih šest mesecev) in izrednimi
pregledi, kot tudi z vsakodnevnimi pregledi določenih vozil,
predvidenimi s predpisi delovnih organizacij, zakonsko dobro
urejen.

Vozniško dovoljenje
Glede pridobitve pravice do vožnje motornih vozil je razširjeno pooblastilo zveznega sekretarja za ljudsko obrambo, da
lahko predpiše posebne pogoje glede starostnih mej za
vojake, voznike kategorije C pri skupinskem prevozu ljudi, ter
pogoje za vožnjo določenih kategorij motornih vozil in vozil
na motorni pogon. To pa zaradi tega, ker so bila po uveljavitvi
zakona vojaška vozila razvrščena na motorna vozila in vozila
na motorni pogon in ker zaradi starosti vojakov - nabornikov
(18 let) ni bilo mogoče iz teh vrst zagotoviti voznikov ustreznih
kategorij, za kar je predvidena starostna meja 21 let.
V tem delu zakona je podrobneje urejena pravica do vožnje
motornih vozil glede na skupine vozil, sestavljenih iz vlečnega
vozila kategorij B', 'C' in 'D' ter priklopnega vozila, in rok
veljavnosti vozniškega dovoljenja, odvisno od starosti njenega lastnika (do 65 let starosti - 10 let, tri leta pa za osebe,
starejše od 65 let). Urejena je tudi pristojnost organa, ki izda
dovoljenje (pooblaščeni organ v SR in SAP, na katerem
območju ima oseba, ki se ji izda dovoljenje, stalno prebivališče). Podrobno je tudi opredeljeno vpisovanje v vozniško
dovoljenje vseh kategorij motornih vozil, ki jih ima voznik
pravico voziti v skladu s tem zakonom. Predvidena je tudi
obveznost zamenjave obrazca vozniškega dovoljenja, če
v njem ni več prostora za vpis izrečenega varnostnega ukrepa
ali varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, in
da mora voznik zamenjati vozniško dovoljenje, če je zaradi
uporabe dotrajano.
Novi sta tudi določba, po kateri lahko naš državljan zamenja
tuje vozniško dovoljenje za jugoslovansko vozniško dovoljenje, pod pogojem, da je bil v državi, v kateri mu je bilo izdano
tuje vozniško dovoljenje, dlje kot šest mesecev, in določba, po
kateri se mednarodno vozniško dovoljenje ne sme izdati vozniku, ki mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila, dokler traja ta prepoved. Predlagano je tudi, da izdajanje teh dovoljenj in vodenje ustreznega registra nadzoruje pristojni organ v SR in SAP. Zaradi

Posebni — varnostni ukrepi
Zelo pomemben del veljavnega zakona, ki se nanaša na
posebne varnostne ukrepe, je dopolnjen tako, da se poleg
preverjanja alkoholiziranosti voznika (z alkometrom itd.),
lahko preverja tudi tot ali je voznik pod vplivom mamil ali
psihoaktivnih zdravil. Če se s preiskusom krvi ali urina ugotovi, da je bil voznik v času vožnje pod vplivom alkohola,
mamil ali psihoaktivnih zdravil, plača stroške preiskusa voznik sam.
Kot poseben varnostni ukrep je predvideno, da lahko pristojni organ izključni voznika iz prometa. Ta ukrep se lahko
izreče tudi takrat, kadar voznika zaloti pri vožnji motornega
vozila, za katero nima vozniškega dovoljenja določene kategorije, ali pri vožnji vozila takrat, ko zanj velja varnostni ukrep
ali varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila.
Z drugimi novostmi v zakonu je okrepljena odgovornost
voznikov, ki so bili kaznovani za dva ali več prekrškov, ki so jih
storili v dveh zaporednih letih (razen za, po eni plati, zelo
nepomembne, po drugi plati pa hujše kršitve). Takšnim voznikom bi se pri izreku kazni za naslednji prekršek izrekel tudi
varstveni ukrep obvezne navzočnosti na predavanjih in pri
predvajanju filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi nespoštovanja ali nepoznavanja prometnih predpisov. V primeru, če
bi voznik tudi po tako izrečenem ukrepu v istem roku
ponovno storil dva ali več prekrškov, bi se mu izrekel varstveni ukrep napotitve na preveritev poznavanja prometnih
predpisov, prometnih znakov in spretnosti vožnje motornega
vozila. Če voznik motornega vozila tudi po treh preveritvah ne
pokaže zadosti znanja, ne more k ponovni preveritvi, dokler
ne mine šest mesecev od zadnje preveritve. Takšne voznike
pa se lahko pošlje tudi na kontrolni zdravstveni pregled.
Če voznik ne privoli v zgoraj navedene preveritve, se mu
začasno odvzame vozniško dovoljenje, če pa se že drugič ne
odzove pozivu zaradi izvršitve predpisanih ukrepov ali ne
opraviči svoje odsotnosti, se mu vozniško dovoljenje zadrži,
dokler se ne odzove pozivu za predvidene ukrepe.
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posameznih nevestnih voznikov, ki vozijo tuja vozila in ki jih je
bilo doslej težko ugotoviti, je predvideno, da mora lastnik tega
vozila na zahtevo pooblaščene osebe dati podatke o identiteti
osebe, ki ji je dal vozilo za vožnjo.
Ta del zakona je tudi dopolnjen tako, da morajo vozniki
avtobusov ali tovbrnega motornega vozila imeti pri sebi individualne kontrolne knjižice, v katero vpisujejo svoje dnevne
aktivnosti (trajanje vožnje, prevožene razdalje, počitki ipd.),
razen če je v vozilu vgrajena naprava, ki zagotavlja vpisovanje
teh aktivnosti in hitrost vožnje.
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Na podlagi veljavnih predpisov izrekajo predpisane varstvene ukrepe sodniki za prekrške v postopku za prekrške,
izvajajo pa jih organi za notranje zadeve v rokih, predvidenih
za njihovo izvajanje. Pomembno je tudi to, da se lahko ti
ukrepi izrečejo skupaj z varstvenim ukrepom prepovedi vožnje, ko so za to izpolnjeni pogoji.
V tem delu zakona so tudi določbe, po katerih se, če se ne
ravna po nalogu pooblaščene osebe, lahko vozila izključijo iz
prometa, kot tudi predvideni postopki pooblaščene osebe ali
organa v teh primerih. Gre predvsem za primere, ko vozilo ni
tehnično brezhibno, če je tovor nepravilno naložen ali premalo zavarovan na vozilu, če vozi po cesti, po kateri je vožnja
prepovedana ali vozi brez zimske opreme takrat, ko je ta
obvezna. Vozilo se lahko izključi iz prometa tudi, če je neregistrirano, če pooblaščena oseba upravičeno sumi, da so na
vozilu, ki je bilo udeleženo v prometni nezgodi, poškodovane
njegove vitalne naprave, ki so bistvene za prometno varnost.
Kazni
Veljavni zakon je doživel zelo velike spremembe in dopolnitve glede rešitev v kazenskih določbah. Razen tega, da je ta
del zakona usklajen z njegovimi novimi materialnimi določbami, so selekcionirani tudi gospodarski prestopki in prekrški
glede na dejanja in stopnjo njihove družbene nevarnosti.
Usklajeni so tudi povečani minimalni in maksimalni zneski
denarnih kazni, ki so bili ob koncu lanskega leta predpisaniv zakonu o gospodarskih prestopkih in zakonu o prekrških,
s katerimi se kršijo zvezni predpisi.
V skladu z novo predlaganimi materialnimi rešitvami, kot
tudi z opredelitvami, da se v sedanjem trenutku lahko doseže
večja prometna varnost samo z večjim represivnim delovanjem na neposredne in posredne udeležence v prometu, so
denarne kazni valorizirane za osem do deset krat. Tako je
predvideno, da se OZD, SIS ali druga pravna oseba lahko
kaznuje z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 din za
prekrške, če ne zaznamuje dela ceste, na kateri so nastale
ovire, ki se lahko takoj odstranijo, če ne obvesti pristojnih
organov za notranje zadeve o tem, da je sprejela osebo,
poškodovano v prometni nezgodi ali o smrti osebe, ki je umrla
v prometni nezgodi, če po prometni nezgodi ne stori vsega,
kar je potrebno za hitro odstranitev vozila, tovora ali drugega
razsutega materiala. Z denarjo kaznijo od 50.000 do 250.000
dinarjev se lahko kaznuje tudi odgovorna oseba.
Po 226. členu predloga zakona se z denarno kaznijo od
40.000 do 200.000 dinarjev ali s kaznijo zapora do 60 dni
kaznuje tudi voznik, ki vozi z vozilom na cesti s hitrostjo, ki je
za več kot 30 km/h večja od dovoljene hitrosti, kot tudi voznik,
ki vozi z vozilom na cesti izven naselja s hitrostjo, ki je za več
kot 50 knT/h večja od dovoljene hitrosti. Za te prekrške je
predviden varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila
za čas od treh mesecev do enega leta.
Z enako kaznijo bo kaznovan tudi voznik, ki vozi pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil oziroma oseba,
ki vozi z vozilom brez ustreznega dovoljenja, ali voznik, ki mu
je bil izrečen varstveni ukrep prepovedi vožnje z vozilom. Če
pa se ob izreku kazni za katerikoli prekršek iz tega člena (ki jih
je 37) ugotovi, da je bil voznik v zadnjih dveh letih kaznovan za
katerega zgoraj navedenih prekrškov, se mu izreče tudi
obvezna kazen zapora od 15 do 60 dni.
V zvezi s slednjo določbo je bilo v Odboru Zveznega zbora
za pravosodje v razpravi o osnutku zakona ocenjeno, da
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večkrat izrečena kazen za nek prekršek ne bi smela biti
kvalifikatorska okoliščina oziroma znak dejanskega stana
prekrška, temveč samo dejstvo, pomembno pri odmerjanju
kazni pri sodniku za prekrške. S tega stališča je bila predlagana ponovna proučitev te zakonske rešitve.
Predlagatelj je obdržal predlagano določbo z obrazložitvijo,
da je izrek takšne kazni voznikom, ki v relativno kratkem času
storijo dva ali več podobnih prekrškov, utemeljen, ker gre za
hujše prekrške, ki najbolj ogrožajo prometno varnost.
V skladu z materialnimi določbami o obveznostih voznikov
ob nuđenju pomoči ponesrečenim v prometnih nezgodah so
predvidene denarne kazni v znesku od 25 do 150 tisoč dinarjev ali kazen zapora do 30 dni.
Odložitev izvršitve odvzema dovoljenja
Nekaj novih določb v zakonu se nanaša na institut odložitve
izvršitve izrečenega varstvenega ukrepa prepovedi vožnje
motornega vozila (razen za prekršek vožnje vozila pod vplivom alkohola, mamil in psihoaktivnih zdravil, zavrnitve preizkusa v Zvezi z uporabo teh toksičnih sredstev ter v primeru
trajanja prepovedi vožnje motornega vozila oziroma odvzema
vozniškega dovoljenja). Izvršitev tega ukrepa se lahko odloži,
če storilec prekrška v določenem roku, ki ne sme biti krajši od
enega leta in ne daljši od dveh let, ne stori prekrška, za
katerega se lahko izreče ta ukrep. Izvršitev tega ukrepa se
lahko odloži, če organ, ki vodi postopek o prekršku, glede na
prejšnje obnašanje voznika in druge okoliščine oceni, da ta
voznik v prihodnje ne bo storil prekrška v cestnem prometu.
Odložitev izvršitve ukrepa prepovedi vožnje z motornim
vozilom se lahko prekliče, če storilec prekrška medtem stori
nov prekršek, za katerega je predpisano, da se lahko izreče
omenjeni varstveni ukrep.
Tudi te določbe so bile deležne določene kritike v Odboru
Zveznega zbora za pravosodje. Rečeno je, da bi bilo potrebno
ponovno proučiti upravičenost instituta odložitve izvršitve
tega varstvenega ukrepa, še posebej s stališča, ali ne bo
pripomogel k še večji nedisciplini voznikov.
Predlagatelj v svoji obrazložitvi navaja, da je s temi rešitvami mogoče pričakovati pozitivne učinke. Namreč, v preizkusnem obdobju, ki bi bilo dovolj dolgo, bi bil voznik še
naprej aktivno udeležen v prometu, soočal bi se z vsemi izzivi,
ker pa bi se zavedal, da mu bo odvzeta pravica do vožnje
motornega vozila, bi si prizadeval, da svoje obnašanje v vsem
prilagodi sprejetim prometnim pravilom.
Na koncu predloga zakona so dana pooblastila pristojnemu
zveznemu funkcionarju za izdajo ustreznih spremljajočih
predpisov. Med drugim tudi o temeljih za usposabljanje kandidatov in opravljanje izpitov za voznike motornih vozil oziroma o programih učenja in preverjanja znanja določene
kategorije voznikov, dalje o načinu evidentiranja, spremljanja
in objavljanja podatkov o izrečenih kaznih, varstvenih ukrepih, prometnih nezgodah, voznikih, vozilih, tehničnih pregledih ipd.
Novi zakon o temeljih prometne varnosti naj bi začel veljati
60 dni po objavi v Uradnem listu SFRJ, s tem da bi se
posamezne njegove določbe (vozniki koles z motorjem in
osebe, ki se vozijo na tem vozilu) uporabljale od 1. julija 1989
leta, nekatere (zapornice in polzapornice na železniških progah morajo biti opremljene z utripajočimi lučmi in izdajanje
predpisov o usposabljanju kandidatov za voznike ipd.) pa od
1. januarja 1990. leta.
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