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Predlog zakona o VARSTVU OKOLJA - EPA
Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 22. aprila 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podalgi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike

Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora republike Slovenije sodelovali:
- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor,
- Jernej STRITIH, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor,
- Ana PRANČIČ, pomočnica direktorja Zavoda Republike
Slovenije za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Dušan PICHLER, svetovalec ministra za okolje in prostor.

<*

PREDLOG ZAKONA o varstvu okolja
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. Splošne določbe

3. člen
(cilji varstva okolja)
(1) Temeljni cilji varstva okolja so:

1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja varstvo življenjskega in z njim neločljivo
povezanega naravnega okolja ter splošne pogoje rabe naravnih dobrin (v nadaljevanju: varstvo okolja) kot temeljnega
pogoja za zdrav in obstojen razvoj (okolje ohranjajoč razvoj).

1. trajno ohranjanje vitalnosti narave, biološke raznovrstno5"
in avtohtonosti biotskih vrst, njihovih habitatov ter eko1
škega ravnotežja,
2. ohranjanje raznovrstnosti in kakovosti naravnih dob^jj
narav- nega genskega sklada ter ohranjanje rodovitno
zemljišč,

(2) Usmerjanje razvojnih procesov, posegov v prostor in drugih posegov v okolje mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih in okoljskih potreb. Zadovoljevanje potreb sedanje generacije mora upoštevati enake možnosti zadovoljevanja potreb
prihodnjih.

3. ohranjanje in obnavljanje pestrosti ter kulturne in estet5^
vrednosti krajine in naravnih vrednot.

(3) Namen varstva okolja je ohranitev, izboljšanje in razvoj
celovitosti, raznovrstnosti in kakovosti naravnih prvin, naravnih združb, naravnih dobrin in v njihovem okviru naravnih
bogastev.

(2) Operativni cilji varstva okolja so:

(4) Merilo vseh ravnanj in norm varstva okolja je človekovo
zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter preživetje,
zdravje in počutje živih organizmov.
2. člen
(urejanje varstva okolja)
(1) Urejanje zadev varstva okolja je v pristojnosti Republike
Slovenije (v nadaljevanju: republika), razen kadar gre za
z zakonom določene zadeve iz državne pristojnosti, ki se
nanašajo na razvoj mest, ali kadar gre za zadeve lokalnega
značaja ali pomena.
(2) Zadeve lokalnega značaja ali pomena so tiste, ki so,
izvirajo ali lahko izvirajo samo iz območja lokalne skupnosti,
njihov obseg ali vpliv pa ne presega njenih meja in jih lokalna
skupnost lahko samostojno ureja, organizira, upravlja, nadzira, prepreči, financira, spodbuja ali drugače skrbi zanje,
nanašajo pa se zlasti na:
1. naravne dobrine, ki so v lasti lokalne skupnosti ali so
lokalnega pomena,
2. lokalne javne službe varstva okolja,
3. posebne ukrepe varstva okolja iz njene pristojnosti,
4. programiranje in planiranje na področju varstva okolja,
5. subsidiarne obveznosti priprave in izvedbe sanacije,
6. zagotavljanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa.
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4. zmanjševanje porabe naravnih virov, snovi in energije.

1. postopen prehod na uporabo obnovljivih naravnih virov.
2. preprečevanje nevarnosti ter zmanjševanje obremenite^
okolje,
3. odprava poškodb okolja ter ponovna vzpostavitev njeg°v'
regeneracijskih sposobnosti.
(3) V namen okolje ohranjajočega razvoja so cilji vars
okolja tudi:
1. spremembe v proizvodnji in vzorcih porabe, ki Pr'sP®^i
k minimizaciji porabe naravnih virov in ustvarjanja odpad"
J/
2. razvoj in uporaba takšnih tehnologij, ki zmanjšujejo in 0
pravljajo obremenjevanja okolja,
, |d
3. uporaba neškodljivih in razgradljivih kemikalij in sno*'
se ne kopičijo v živih organizmih.
4. člen
(zagotavljanje varstva okolja)
. -jti
(1) Varstvo okolja zagotavljajo v okviru svojih pristoji1
oziroma pravic ali obveznosti!:
1. Republika Slovenija (v nadaljevanju: republika);
*
ti C
2. občine in mestne občine oziroma širše lokalne skupno3
nadaljevanju: lokalne skupnosti);
3. državljani in drugi prebivalci kot posamezniki ali organ1 «
ni v društva, strokovna in druga združenja ter druge nevia
organizacije za varstvo okolja;
4. podjetja, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja in nji110
združenja;
porote

5- izvajalci javnih služb, posameznih zadev na področju javnih
lu
*b in nosilci javnih pooblastil na področju varstva okolja;
C0
Povzročitelji obremenitev okolja.
5. člen
(pojmi)
'1) pojmi imajo po tem zakonu naslednji pomen:
J- Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv
ovekovega delovanja. Naravno okolje je sestav prvobitne in
Po človeku preoblikovane narave. Življenjsko okolje je del
na ćloveka
teh"nično
-a' k'er
'e vpliv
neposreden.
Grajeno
drugo
okolje
je po tem zakonu
del okolja
le kot in
dejavnik
s
Prememb okolja.
^ 1 Narava je celotnost materialnega sveta in sestav z naravnicezakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov in
° sov.Človek je sestavni del narave.
^■Naravne prvine so tla, voda, --zrak, živali in rastline, ki
fero'0 '',os,ero' pedosfero, hidrostero, atmosfero ter biosDnri
^aravn
' dejavniki so
procesi,
relief,
ne
bje, hidrografske
in fizikalno-kemični
biološke razmere ter
drugi dejavn?
kl, ki povzročajo spremembe okolja. Dejavniki okolja so tudi
Piivi človekovega delovanja.
^.Naravna
združba (ekosistem) je dinamičen sestav življenje a
s 9 Prostora (biotop) in življenjske združbe (biocenoza), ki
*aže kot preplet naravnih prvin in naravnih dejavnikov, ki
®Osebojno reagirajo kot funkcionalna enota.
j:.1 Habitat je običajni življenjski prostor posameznega organa ali populacije.
aravne
Vorevan
dobrine so sestavine narave, pomembne za zadoie človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interJ'
s
°v in so lahko izključno ali hkrati naravno javno dobro,
nJ«Vn' v'ri ali naravne vrednote. Redke, dragocene ali vrednaravne dobrine so naravno bogastvo.

iem^aravno javno dobro so negrajeni deli zemljiškega, podanega, vodnega, morskega in zračnega javnega dobra, na
. erih sta dostopnost in gibanje pod enakimi pogoji omogoča vsem.
ku 0^aravni viri so obnovljive ali neobnovljive naravne prvine,
Posredno ali neposredno gospodarsko izkoristljive.
Poj V0v
^aravne vrednote so poleg redkih in dragocenih naravnih
nev Ve ,udi drugi vredni pojavi, sestavine oziroma deli žive in
raJ. narave, naravna območja ali deli naravnih območij,
sist . in živalske vrste ter njihovi življenjski prostori, ekolara^1'' de" naravne in kulturne krajine in objekti oblikovane
d61j p°s°g v okolje je vsako trajno ali začasno človekovo
Q lanje a|j opustitev ravnanja, ki s svojim vplivom lahko
8ov°*'Ura'' 09r0*a zdravje ali okolje in ima za posledico njena °Vr, netno spremembo, obremenitev ali zaviranje njegovih
ih sprememb, nanaša pa se zlasti na:
- l^s0riščanje in uporabo naravnih dobrin,
- £°0l2v
.ege v prostor,
- ^ me°dne in druge dejavnosti,
- ^ ° t in porabo blaga,
e v
kov t,e,si
zrak
tla, odlaganje in kopičenje odpadr 'drugevodo,
vplive
na ali
okolje.
4.j ^
?r
pus,en
ot
P°se9 v okolje je poseg, katerega vpliv povp0s,3Ka čezmerno obremenitev, nevarnost za okolje ali
°dbo okolja.
ieL Misija je izpuščanje oziroma oddajanje snovi (v tetoše 'nPenastem ali trdnem stanju) ali energije (hrup, vibracije,
ie. toplota, svetloba) iz posameznega vira v okolje.
'>0fo če valeč

5.2. Imisija je koncentracija snovi in drugih pojavov v okolju
kot posledica emisije in delovanja naravnih in antropogenih
dejavnikov.
5.3. Odpadek je vsaka snov oziroma predmet v tekočem,
plinastem ali trdnem agregatnem stanju neznanega lastnika
ki ga proizvajalec, lastnik ali imetnik ne more ali ne želi
uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti oziroma mu škodi ali
ga je zaradi interesov varstva okolja oziroma drugega javnega
interesa treba obdelati, predelati ali odložiti, kot je predpisano.
5.3.1. Nevarni odpadki so odpadki, ki nepredelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali kužnih lastnosti lahko prispevajoj ali
imajo za posledico ogrožanje zdravja, če niso izolirani iz
okolja, ki posredno ali neposredno učinkujejo na organizme
zaradi njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko prehranjevalne verig, zaradi vzajemnih učinkov ali drugače.
Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano nasprotno.
5.3.2. Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih,
v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki
so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni, zaradi razpršenosti virov njihovega nastanka in količine na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.
5.3.3. Komunalne odpadne vode so odpadki z lastnostmi
komunalnih odpadkov, ki so pretežno tekoči in zato zahtevajo
posebno tehno-logijo odvajanja in čiščenja.
5.3.4 Posebni odpadki so odpadki, ki niso nevarni, ali komunalni odpadki in je treba zaradi količine ali lastnosti ravnati
z njimi na poseben predpisani način.
5.3.5. Odlagališče je prostor ali objekt na površini ali pod njo.
ki omogoča varno in nadzorovano, končno ali začasno odlaganje odpadkov, ne da bi bilo s tem ogroženo zdravje, ali
kakovost vode ali zraka ali ekološki pogoji zunaj odlagališča
ali pokrajina, pri čemer se uporabljajo tisti zaščitni ukrepi, ki
jih omogoča najboljša v praksi uspešno preizkušena tehnologija.
6. Obremenitev okolja je, ne glede na to ali gre za obremenjevanje ali obremenjenost, vsak poseg oziroma posledica
posega v okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesnaženje okolja, razvrednotenje okolja, tveganje za
okolje ali poškodbo okolja, ter raba in izkoriščanje naravnih
dobrin.
6.1. Dopustna obremenitev okolja je obremenitev, ki ne presega predpisanih normativov ali okvirov dovoljenih posegov
v okolje (mejne vrednosti).
6.2. Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega
predpisane mejne vrednosti ali okvire dovoljenih posegov
v okolje.
6.3. Celotna obremenitev so skupni vplivi in učinki več istovrstnih sestavin, integralna obremenitev pa so skupni vplivi in
učinki vseh prisotnih raznovrstnih sestavin.
6.4. Opozorilna vrednost je s predpisom določena meja, pri
kateri so verjetni škodljivi vplivi pri ponavljajoči se izpostavljenosti in je podlaga za opozorila in priporočila.
6.5. Kritična obremenitev je obremenitev, ki presega s predpisom določeno kritično vrednost in je podlaga za uveljavljanje
izrednih ukrepov, potrebnih za preprečevanje škodljivih vplivov že pri kratkotrajni izpostavljenosti.
7.1. Onesnaženje okolja so, ne glede na to ali gre za onesnaževa- nje ali onesnaženost, škodljivi vplivi ali učinki posegov
v oko- Ije, ki zmanjšujejo nevtralizacijsko in regeneracijsko
sposobnost okolja, možnost njegove rabe in izkoriščanja ter
škodijo materialom.
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7.2. Razvrednotenje okolja so škodljivi vplivi in učinki posegov v okolje, ki povzročajo degradacijo naravnih vrednot in
naravnih pogojev kakovosti življenja.
7.3.1. Tveganje za okolje je verjetnost, da bo nek poseg
v okolje posredno ali neposredno škodoval okolju ali življenju
ali zdravju ljudi.
7.3.2. Nevarnost za okolje je čezmerno tveganje, ki glede na
vi-soko stopnjo verjetnosti nastanka dogodka ali obsega
možne škode ni več sprejemljivo, razen ob izpolnjenosti
posebnih posebej zahtevnih ukrepov.

(3) Republika in lokalna skupnost morata zagotoviti jav"®
službe varstva okolja, kadar obremenitev okolja ni mogo^
odpraviti z lastno dejavnostjo njihovih povzročiteljev ali s sto*
ritvami drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja
trgu.
7. člen
(načelo sodelovanja)
(1) Pri institucionalnem urejanju varstva okolja mora »jj
zago- tovljeno predhodno sodelovanje subjektov iz 4. čl®n
tega zakona.

8. Poškodba okolja je posledica posega v okolje, ki presega
njegove regeneracijske sposobnosti, okvire dovoljenih posegov v okolje in pomeni degradacijo v večjem obsegu ali
uničenje okolja ali njegovega dela.

(2) Lastna pobuda povzročitelja za zmanjševanje obremeni^
vanja okolja ima ob enakih učinkih prednost pred instituc
onalnim urejanjem.

9.1. Ekološka nesreča je izredni dogodek ali vrsta dogodkov,
ki so ušli nadzoru ali so nastali zaradi nenadzorovanih vplivov
ali posegov v okolje ter imajo za posledico ogrožanje življenja
ali zdravja ljudi, uničenje, poškodbo ali kritično obremenjenost okolja.

(3) Republika zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri sk
reš0v'
nju globalnih in meddržavnih vprašanj varstva okolja s 'e{'0.
njem mednarodnih pogodb, obveščanjem drugih držav o
loških nesrečah in nevarnostih za okolje in mednarodno izrn
njavo podatkov.

9.2. Zloraba okolja je namerno ali iz malomarnosti storjeno
dejanje ali opuščeno dolžno ravnanje, ki ima za posledico
ekološko nesrečo, poškodovanje ali uničenje naravnih bogastev.
10. Povzročitelj obremenitve je vsaka pravna ali fizična oseba,
ne glede na to ali deluje po javnem ali zasebnem pravu, če
neposredno ali posredno, izključno ali hkrati onesnažuje okolje (onesnaževalec), degradira okolje (povzročitelj razvrednotenja), povzroča tveganje za okolje (povzročitelj tveganja) ali
uporablja, izkorišča ali kako drugače posega v sestavine
okolja (porabnik naravne dobrine).
11. Okoljsko breme so vsi z uživanjem lastnine povezani
oziroma z zakonom predpisani, pa ne plačani stroški povzročitelja obremenitve.
12.1. Zavarovano naravno bogastvo je geografsko določeno
območje (zavarovano območje) ali drug določen del narave,
namenjen za posebne varstvene namene z vidika njegove
znamenitosti in redkosti ter z vidika ohranjanja njegovih ekoloških in drugih funkcij. Status zavarovanega naravnega
bogastva je podlaga za posamično ali skupno posebno ureditev upravljanja ter načina in stopnje njegovega varovanja
(varstveni režim).
12.2. Status ogroženega okolja je podlaga za posebno ureditev, predpisano v skladu z določbami tega zakona za celovito
sanacijo, vzpostavitev novega ali nadomestitev prejšnjega
stanja posameznega območja, posamezne naravne združbe
ali drugega dela naravne dobrine (režim celovite sanacije).
13. Spremljanje stanja okolja (monitoring) je tekoče opazovanje in nadzorovanje stanja okolja s sistematičnimi meritvami
posameznih posebnih parametrov oziroma kazalcev kakovosti prvin oziroma sestavin okolja na izbranih krajih in z njimi
povezanimi postopki nadzora, namenjenega odkrivanju sprememb v okolju k vidika teh parametrov.
2. Temeljna načela
6. člen
(načelo celovitosti)
(1) Republika in lokalna skupnost morata pri planiranju in
programiranju, sprejemanju predpisov, spodbud in olajšav,
izdajanju dovoljenj in pri sprejemanju davčne politike, politike
javnih financ, nadzoru in drugih ukrepih, zagotoviti presojo
njihovih učinkov na okolje. V primeru, ko je na voljo več
okoljevarstvenih ukrepov, ki so enako uspešni, se izbere ekonomsko učinkovitejšega.
(2) Republika in lokalna skupnost zagotavljata kolektivne
ukrepe, potrebne za dosego ciljev varstva okolja.
4

(4) Lokalna skupnost zagotavlja sodelovanje in solidarnost Pfl
reševanju regionalnih vprašanj varstva okolja.
8. člen
(načelo preventive)
(1) Pravila ravnanja, mejne vrednosti in druge norme
biti zasnovane, vsak poseg v okolje pa projektiran in izved
tako, da povzroči čim manjšo spremembo okolja in c' j
manjše tveganje za okolje ter tako da se v največji možni r0
zmanjša poraba prostora, snovi in energije v gradnji, na
P ^
vodnji, prometu in porabi, vključno z upoštevanjem "|^
nadomestitve, reciklaže in 73 regeneracije, ter prepreč1
omeji obremenitev okolja že pri izvoru nastanka.
„ t)i
(2) Pri uresničevanju prejšnjega odstavka se teži k up°ra
najboljših v praksi uspešno preizkušenih in na trgu dostop^
zasnov, tehnologij, naprav in proizvodnih postopkov 1
k nadomestitv, reciklaži in regeneraciji, četudi ob razu"
višjih stroških.
(3) Iz previdnosti je odstopanje od uporabe zasnov, nap'3^
proizvodnih postopkov iz prejšnjega odstavka dop^s'
samo pri posegih v okolje, za katere je znanstveno ali drug%
zanesljivo dokazano, da ni mogoče pričakovati nepredviden
posrednih ali neposrednih obremenitev okolja.
(4) Kadar grozi resna in nepopravljiva poškodba ok°lj£
pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti up o'"
Ijeno kot razlog za odlaganje ukrepov.
9. člen
(načelo odgovornosti povzročitelja obremenitve)
(1) Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in od&°^
ninsko odgovoren v skladu z zakonom.
(2) Odgovornost iz prejšnjega odstavka se nanaša tudi ^
osebo, ki je s svojim nezakonitim ali nepravilnim dejani^,
omogočila ali dopustila povzročitelju čezmerno obremeni® (
nje, odškodninska odgovornost pa tudi na republiko ozif°
lokalno skupnost, kadar morata subsidiarno ukrepati.
(3) Povzročitelj obremenitve oziroma njegov pravni nasiedJJ^
mora odpraviti vir in posledico svojega posrednega ali n®^
srednega čezmernega obremenjevanja okolja.
.g|)i
4) Lastninsko preoblikovanje podjetij In drugih pravnih o*
prenos lastnine, vračilo lastnine v postopku denacionai ?
cije, postopek prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
obsegati tudi ovrednotenje in določitev nosilca okoljs*)(r
bremena. Prenos lastnine mora obsegati tudi ureditev oo
ječih odškodninskih zahtevkov.
poročev8^

10. člen
(načelo plačila za obremenjevanje)
Povzročitelj obremenitve krije celotne stroške zaradi obreenjevanja okolja v skladu s predpisi. Stroški ne smejo biti
^cenjeni,
tako da bi mu prinašali dobiček na račun skupnoa|
i obremenjevanja okolja.
določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za blago iz uvoza
Pinški uvoz blaga).

Urn

jjjj.1 Odvisno od vrste in oblike obremenjevanja obsegajo stroprve a
0d«t OC,nin
9za odstavka
redne stroške varstva okolja, stroške
razvredno,en e
za
L
okolja, poškodb
za nevarnost
za ter
okolje
in
. okvaro
zdravja, stroške iodprave
okolja
takse
n
Povračila.
Ser8radi spodbujanja manjšega obremenjevanja okolja in
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11. člen
(načelo obveznega zavarovanja)
[g ^0vzročitelj tveganj za okolje se mora v skladu z zakonom
1
Varova,i r
P oti odgovornosti
za škodo,
lahko povzroči
SUekKo|oško nesrečo
tretjim osebam,
državikialijolokalni
skupno^•da lahko predpiše primere in varščine za povračilo
®bitne škode zaradi onesnaženja okolja.
12. člen
(načelo obveznega subsidiarnega ukrepanja)
^Publika oziroma lokalna skupnost mora v skladu s 65.
Ija jn°[n.,e9a zakona odpraviti posledice obremenjevanja okodoio* .' s,roške odprave posledic, ki jih ni mogoče pripisati
a
^daar Posledic
" določljivim
ali so ti sporni, ali
ni mogoče povzročiteljem,
drugače odpraviti.
h| J
kas.e se v primeru iz prejšnjega odstavka povzročitelj ugotovi
str
ošk'ee' ima,a republika in lokalna skupnost, ki sta prevzeli
v6r9a
, * odprave posledic, pravico in dolžnost izterjave njihovračila.
Pr

avn'°Cbe PrejSnjth odstavkov se uporabljajo tudi, kadar ni
®br«nf podla9e za naložitev obveznosti, ki izvirajo iz posledic
Cenitve okolja povzročitelju.
(4)
m_.
v
ir ob
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13. člen
(načelo spodbujanja)
u

ka

lo$t^ k'' in lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojPavan '8Spoc
"5ujata tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo izčr$n0vj I n procluk
tivnih potencialov okolja, zmanjšujejo porabo
Okoij- energije, preprečujejo in omejujejo obremenjevanje
* vef Palte
?d stopnjo dopustnih meja, če uporabnik razpolaga
Sp0db u a,i rnativnimi surovinskimi ali energetskimi viri, pa
9ije l uporabo okolju najmanj škodljivih surovin in eneriejo 0Publlka
z olajšavami spodbuja dejavnosti, ki preprečuje pe,T1enitve ali povzročajo v okolju čim manjše obreme^^^določanju olajšav se uporablja načelo, da so okolju
°°"Xevalec

primernejši naprave, tehnologija, oprema, izdelki in storitve
ter dejavnosti deležni večjih ugodnosti od okolju manj primernih.
14. člen
(načelo javnosti)
(1) Podatki o staniu in spremembah v okolju ter o postopkih in
dejavnostih državnih organov, organov lokalnih skupnosti,
izvajalcev javnih služb in nosilcev javnih pooblastil, ki se
nanašajo na okolje, so javni.
(2) Subjekti iz prejšnega odstavka morajo obveščati javnost in
dajati podatke zainteresiranim posameznikom in organizacijam, kot je predpisano, najpozneje v enem mesecu od zahteve
in za ceno, ki ne sme preseči materialnih stroškov posredovanih informacij.
(3) Javnost podatkov o lastnem obremenjevanju okolja so
dolžne na način iz prejšnjega odstavka po pristojni službi
lokalne skupnosti zagotavljati vse osebe, ki pri opravljanj
poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli
obliki obremenjujejo okolje.
15. člen
(načelo varstva pravic)
(1) Vsakdo mora pri odločanju o posegu v okolje in med
njegovim trajanjem ukrepati kot je predpisano in izvesti vse
predpisane in druge razumne ukrepe, s katerimi se zagotavlja
uresničevanje pravice drugih do zdravega in čistega življenskega okolja, ne da bi za to zahteval kakršno koli nadomestilo.
(2) Za uresničevanje pravice do zdravega in čistega življenjskega okolja lahko državljani kot posamezniki ali njihova
društva, združenja in organizacije s tožbo zahtevajo od
sodišča, da nosilcu posega v okolje odredi njegovo ustavitev,
če bi poseg povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za
okolje, kritično obremenitev ali poškodbo okolja ali če bi
povzročil ali povzroča neposredno nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi oziroma mu prepove pričetek izvajanja posega
v okolje, če je izkazana velika verjetnost, da bi povzročil
takšne posledice.
(3) Sodišče odredi ukrepe iz prejšnjega odstavka samo, če
posledic ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi.
(4) Za uresničevanje pravice do zdravega in čistega življenjskega okolja imajo osebe iz 6. točke prvega odstavka 56.
člena tega zakona pravico biti stranka v postopku, v katerem
se odloča o dovolitvi posega v okolje, če bi odločitev o stvari,
ki je predmet postopka, lahko posegla v to pravico.
(5) Za varovanje pravice državljanov do zdravega in čistega
življenjskega okolja skrbi varuh človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
II. VARSTVO NARAVNIH DOBRIN
1. Splošne določbe
16. člen
(naravno javno dobro)
(1) Javno dobro, ki je sestavina ekosistemov kmetijskih zemljišč, gozdov, podzemnega sveta, voda, morja in nerodovitnega sveta, je lastnina republike ali lokalne skupnosti. Razmejitev med republiškim in lokalnim naravnim javnim dobrom ter
splošni pogoji uporabe se določijo z zakonom.
(2) Naravno javno dobro se lahko uporablja le tako, da s tem
nista ogrožena njegova substanca in izključena njegova
naravna vloga.
(3) Določba iz prejšnjega odstavka velja tudi ob določanju
pogojev za pridobitev posebne pravice uporabe naravnega
javnega dobra in predpisovanju drugih pogojev, predpisanih
za njegovo uporabo (podrejena raba).
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(4) Posameznim območjem se status naravnega javnega
dobra določi, ukine ali ponovno vzpostavi s predpisom vlade
oziroma predpisom lokalne skupnosti. Z razglasitvijo statusa
se določi tudi režim uporabe.
(5) Status iz prejšnjega odstavka se lahko vzpostavi ali ukine
samo na podlagi prostorskih planskih aktov.
17. člen
(naravni viri)
(1) Voda. mineralne surovine, prosto živeče divje živali, ki se
štejejo za divjad, ribe in druge prosto živeče oziroma 73
prosto rastoče gospodarsko izkoristljive vodne živali in rastline v odprtih vodah in v ribolovnem morju, so lastnina republike. Republika in lokalna skupnost skrbita za varstvo zraka.
(2) Pridobivanje in uživanje lastnine na zemljiščih in gozdovih
ne smeta ogrožati njihove ekološke funkcije.
(3) Vrste naravnih virov, naravni viri, ki se štejejo za naravno
bogastvo, varstvo in pogoji gospodarskega izkoriščanja
naravnih virov se določijo z zakonom.
(4) Pri določanju pogojev iz prejšnjega odstavka, pod katerimi
se sme z gospodarskim izkoriščanjem kakovostno ali količinsko posegati v substanco naravnih virov, morajo biti upoštevane njihova redkost, ogroženost in stopnja obnovljivosti.
18. člen
(naravne vrednote)
(1) Zakon določi kaj se šteje za naravne vrednote in njihovo
varstvo.
(2) Pri poseganju v naravne vrednote, njihovem uživanju,
izkoriščanju, rabi in ravnanju se mora izhajati iz tega, da se ne
prizadanejo ali uničijo vrednostne lastnosti naravne vrednote.
19. člen
(zavarovanje naravnih bogastev)
(1) Status zavarovanega naravnega bogastva se razglasi
z zakonom ali če gre za naravno bogastvo lokalnega pomena
s predpisom lokalne skupnosti v skladu z zakonom za vsa
naravna bogastva ali za posamezen primer, skupino oziroma
vrsto naravnega bogastva.
(2) Z zakonom ali predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo zlasti:
1. namen zavarovanja,
2. meje zavarovanega območja oziroma obseg in sestavine
drugega zavarovanega naravnega bogastva,
3. varstveni režim in morebitna obveznost določitve podrobnoj- šega varstvenega režima s posebnim aktom,
4. upravljalec, njegove pravice in obveznosti ter posebne
obvez- nosti, ki jih ima do določitve podrobnejšega varstvenega re- žima.
(3) Varstveni režim iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
1. določitev stopnje pomembnosti naravnega bogastva oziroma nje- govega dela,
2. določitev stopnje in načina zavarovanja,
3. določitev pogojev in ukrepov za ohranjanje celovitosti,
raznovrstnosti in kakovosti naravnega bogastva oziroma njegovega dela,
4. druge specifične pogoje in ukrepe.
(4) Z aktom o razglasitvi se v zvezi z odvzemom ali omejitvijo
pravic, ki izhajajo iz prepovedi ali omejitve rabe oziroma

izkoriščanja naravnega bogastva, določijo olajšave, spo1*'
bude, nadomestila ali odškodnine.
20. člen
(razlastitev in predkupna pravica)
(1) Lastninska pravica na nepremičninah, ki so na območij'
s statusom zavarovanega naravnega bogastva, se lahko P
postopku in na način, ki ga določa zakon, v korist republik
ali lokalne skupnosti odvzame ali omeji, kadar gre za:
1. omogočanje javne rabe naravnega javnega dobra,
2. preprečevanje izkoriščanja posebej redkih in težko obn"v'
Iji- vih naravnih virov,
3. omogočanje zavarovanja, javne rabe in uživanja nara*"1'
vrednote,
4. omogočanje ekoloških, varovalnih in drugih z zakon""1
določe- nih javnih funkcij naravnih dobrin.
(2) Ob prodaji nepremičnin, ki so na območju s status°|JJ
zavarovanega bogastva, imata republika ali lokalna skupn°
predkupno pravico.
2. Koncesija na naravnih dobrinah
21 .člen
(predmet in plačilo koncesije)
cf
(1) Republika ali lokalna skupnost (v nadaljevanju: konrin
j^
dent) lahko proti plačilu podeli koncesijo na naravni dob !
ki je v njeni lasti, pravni ali fizični osebi (v nadaljeval
koncesionar).

(2) Plačilo za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, kij*
v lasti republike, pripada republiki in občini v razmerju,ol
podlagi meril razvitosti infrastrukture in obremenjenosti \.
Ija, ki jih predpiše vlada Republike Slovenije (v nadaljevan)
vlada).
(3) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, če so i*PjJ|
njeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so s tem zakonom dolot®
za posege v okolje in za zavarovanje naravnega bogas'
Koncesija se lahko podeli samo na podlagi javnega razP'n .
razen če javen razpis ni smiselen zaradi lokacijske pogoj®
sti koncesije.
(4) Predmet koncesije na naravnem javnem dobru je
samo pravica do njegovega upravljanja ali posebne oV'°
podrejene rabe.
(5) Predmet koncesije na naravnem viru je pravica do ni
vega gospodarskega izkoriščanja, kadar je izkoriščanje J
nost ali kadar je naravni vir prevladujoča sestavina za
nost koncesionarja.

-/V

(6) Predmet koncesije na naravni vrednoti je lahko pravic3 c
njenega upravljanja, rabe ali izkoriščanja.
(7) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpis3vil3:
lahko uveljavlja prednostna pravica. Merila in način uvelja*' s
nja prednostne pravice predpiše vlada, pri čemer uP°''jezlasti potrebe lokalnega prebivalstva, demografsko °9rKk0gi
nost območja in pretekle ter obstoječe pravice koncesijs ^
značaja. Vlada predpiše tudi primere in pogoje, pod kata3 ^
se lahko na demografsko ogroženih območjih koncesij
naravni dobrini podeli brezplačno.
2. člen
(dovoljenje)
(1) Kadar ne gre za primere iz četrtega, petega in šes i(t
odstavka prejšnjega člena tega zakona, je za upora|flo t
izkoriščanje naravne dobrine potrebno dovoljenje m p«
pristojnega za posamezno naravno dobrino, če zako
določa drugače.
poročeva,eC

23. člen
(koncesijski akt)
1 p
j,Ces
) odlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini je kon'iski akt.

Koncesijski ak, je pre(jpjS vlade ali predpis lokalne skup°sti. Koncesijski akt za podelitev koncesije tujcu je lahko
arrio zakon. Ce za podelitev koncesije po določbah tega
®kona
ni potreben javni razpis, je koncesijski akt odločba
ln
'stra, pristojnega za posamezno naravno dobrino.
Koncesijski akt vsebuje zlasti:
1

opredelitev naravne dobrine, na katero se daje koncesija,

p
l' Predmet koncesije in opredelitev obsega in morebitne
*'iučnosti koncesije,
0precle
'itev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega
*ima
ter načina upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne
a
°brine,
r6J

j' navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v zvezi
Pravico, ki je predmet koncesije,
5

' Pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
• Morebitna javna pooblastila koncesionarja,
*ačetek in čas trajanja koncesije,
• območje, na katero se nanaša koncesija,

pačilo za koncesijo ter deleža republike in lokalne skupPooblastilo za nadzor nad izvajanjem koncesije,
1l

- razloge in način prenehanja koncesije,
j2
n Vedolžnosti koncesionarja glede sanacije, vzpostavitve
9a in nadomestitve prejšnjega stanja okolja,
konnP0oblastila in P°9°)i
cesijske pogodbe.

za

sklenitev in pričetek veljavnosti

24. člen
(druga vprašanja koncesije)
Pridobivanje in izbor koncesionarjev, za javni razpis, za
oranja
v zvezi s koncesijsko pogodbo, za varstvo koncesiar
iev in reševanje sporov, za prenehanje koncesijskega
Odn10^3, za Prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo in
rnost kon
rner
cesionarja
ravnanje
zaposlenih,
se prig0 n°° uporabljajo
določbe za
zakona,
ki ureja
koncesije
ža
Ce P°darske javne službe, če z zakonom ni drugače dolo111

Javne službe varstva okolja
25. člen
(republiške javne službe)

r>ega'ure*')e varstva gozdov, kmetijskih zemljišč, voda in vodlega ^'rna, morja in podzemnega sveta ter varstva naravdot5ra
stvat'?Vnega
> naravnih virov in naravnih vrednot, variavne s iun krasa, intervencijske službe zaščite in reševanja ter
^rorii
'
*be
na
drugih
področjih varstva okolja se določijo in
ai
'° * zakonom.
(S) bvezne
iođ°D
republiške javne službe na področju ravnanja
Prejaki so: 1. službe zbiranja, razvrščanja, skladiščenja in
0r
9an t*1'3 radioaktivnih, visokokaloričnih organskih, drugih
°"partir
anorganskih, bolnišničnih in drugih nevarnih
blorr,?Se°y ter določenih vrst odpadkov plastike, gume,
in gradbenih odpadkov,
Por

°čevalec

2. službe incineracije, imobilizacije, kompostiranja in drugega
uničevanja odpadkov iz prve točke tega odstavka ter komunalnih odpadkov,
3. službe odlaganja preostankov odpadkov iz prve in druge
točke tega odstavka.
26. člen
(obvezne lokalne javne službe)
(1) Obvezne lokalne javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih
voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin.
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. preglodovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav in
dimnih vodov zaradi varstva zraka.
(2) Javne službe iz prvega odstavka ter intervencijske službe
zaščite in reševanja, določene s posebnim zakonom, samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, razen če jih
zagotavlja širša lokalna skupnost oziroma se zagotavljajo
skupno za več občin.
(3) Če obvezna lokalna javna služba ni zagotovljena skladno
s prejšnjim odstavkom, jo zagotovi republika na območju
lokalne skupnosti in za njen račun. Način zagotovitve določi
vlada z aktom, ki ga izvrši ministrstvo, pristojno za varstvo
okolja (v nadaljevanju: ministrstvu).
(4) Oskrbovalne standarde, razvrstitev objektov in naprav,
tehnične, vzdrževalne in organizacijske standarde, standarde
gospodarjenja, metodologije za oblikovanje cen, za vodenje
registra izvajalcev in katastra objektov in naprav ter druge
standarde in normative za opravljanje služb iz prvega
odstavka predpiše minister, pristojen za varstvo okolja ( nadaljevanju: minister).
IV. POSEBNI UKREPI VARSTVA OKOLJA
1. Predpisi
27. člen
(mejne vrednosti)
(1) Vlada z upoštevanjem načela iz 6. člena tega zakona,
klasificira in predpiše mejne vrednosti emisij snovi in energije
v tla, vodo in zrak, mejne vrednosti imisij, stopnje zmanjševanja in druge obvezne ukrepe. Obstoječim onesnaževalcem se
lahko dovoli časovni odlog prilagoditve ali za določen čas
predpišejo manj stroge mejne vrednosti.
(2) Poleg mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka se predpišejo tudi opozorilne in kritične vrednosti, lahko pa se izdajo
tudi na mejne vrednosti dolgoročno naravnana priporočila.
(3) Mestna občina lahko za svoje območje določi strožje
vrednosti od vrednosti iz prejšnjih odstavkov in s tem povezane ukrepe.
(4) Občina lahko za svoje območje, ki ima status ogroženega
območja, določi opozorilne imisijske vrednosti, ki so strožje
od vrednosti, predpisanih v drugem odstavku.
(5) Pri predpisovanju vrednosti iz prejšnjih odstavkov je treba
upoštevati tudi možne učinke celotne in integralne obremenitve okolja ter obdobje potrebno, za prilagoditev.
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28. člen
(status ogroženega okolja)

31. člen
(prepovedi uvoza in soglasja)

(1) Status ogroženega okolja in režim celovite sanacije določi
vlada na podlagi ocene zahtevnosti sanacije ter sestavljenosti
in obsega obremenjenosti posameznega območja ali drugega
dela okolja.

(1) Minister predpiše primere, za katere je ekološka konti'"'J
blaga pri uvozu in začasnem uvozu obvezen, primere.
katere se izvoz, uvoz, začasen izvoz in uvoz ter tranzit določ*
nega blaga čez območje republike prepovejo in primere, kol
za to treba pridobiti predhodno soglasje ministrstva.

(2) Predpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti obvezne
nosilce, pogoje, ukrepe, merila in standarde za uresničitev
posameznih sanacijskih programov in ukrepov, roke njihove
priprave in izvedbe ter obveznost vzpostavitve novega ali
nadomestitve prejšnjega stanja. Režim izhaja predvsem iz
meril celotne in integralne obremenitve.
(3) Če gre v primerih iz prvega odstavka za zadeve lokalnega
pomena, določi status ogroženega dela okolja s svojim predpisom lokalna skupnost.
29. člen
(pravila varstva in red)
(1) Klasifikacijo in varstvo prosto živečih živalskih in prosto
rastočih rastlinskih vrst ter njihovih habitatov z vidika ohranjanja biološke raznovrstnosti in naravnega ravnotežja in
s tem povezana pravila ravnanja predpiše vlada.
(2) Lokalna skupnost v zadevah varstva okolja s posebnim
redom predpiše:
1. pogoje in način rabe, obnašanja in drugih ravnanj na javnih
površinah lokalnega pomena,
2. območja, ki morajo biti posebno varovana pred obremenitvami, časovne omejitve obratovanja in druge ukrepe varovanja.
30. člen
(pravila ravnanja)

(2) Minister predpiše način izvajanja ekološke kontrole bla9a
pri uvozu in začasnem uvozu.
2. Dovoljenja
32. člen
(dovoljenja za premične naprave in preizkuse)
(1) Za uporabo premične naprave za varstvo okolja
potrebno dovoljenje ministra. Zoper odločbo, s katero
dovoljenje zavrne, je dovoljena pritožba.
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(2) Sestavni del vloge za izdajo dovoljenja je projekt o obrat0"
vanju in poročilo o vplivih obratovanja naprave na okolje(3) Za izdelavo poročila iz prejšnjega odstavka se uporabljaj
določbe 56. člena tega zakona. V postopku izdaje dovolj0")
pa se smiselno uporabljajo določbe 60. do 63. člena tafl
zakona.
(4) Če je za obratovanje premične naprave potreben pos®jj
v prostor, je treba pridobiti dovoljenje po predpisih, ki urel08'a
posege v prostor. Če gre za poseg na območju zavarovan|a*,
naravnega bogastva, se dovoljenje lahko izda samo s sog
jem pristojnega ministrstva.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi
časovno omejen preizkus obratovanja drugih naprav
postopkov za varstvo okolja.

j()

(1) Minister lahko v soglasju z drugimi pristojnimi ministri
predpiše pravila ravnanja, klasifikacije po stopnjah tveganja,
tehnične predpise, obveznosti prijave, prepovedi in omejitve
v proizvodnji, prometu, rabi naravnih dobrin in porabi, ki se
nanašajo na uničevanje, minimizacijo in kopičenje snovi, zlasti nevarnih, energije, embalaže in odpadkov, nadomeščanje
energentov in snovi, emisij, energije in embalaže, na reciklažo, prevoz, skladiščenje, zmanjšanje tveganj, opozorila,
oznake in varščine ter druge oblike obveznega ravnanja.

(6) Seznam naprav in postopkov iz prvega in petega odsta"*'
predpiše minister.
33. člen
(dovoljenja za izjeme)
_rj|i
(1) Ministrstvo lahko v nujnih ali ob priložnostnih Pr,rn a|i
izda povzročitelju obremenitve dovoljenje za začasno .
občasno čezmerno obremenitev okolja, o čemer mora P
merno obvestiti prizadeto lokalno skupnost in javnost.

(2) Minister predpiše klasifikacijo odpadkov, obvezna ravnanja iz prejšnjega odstavka in druge pogoje za:

(2) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za obfn°jjj|
zavarova 73 nega naravnega bogastva ali za ogroža™
zdravja ljudi, se lahko dovoljenje izda samo s soglasr
pristojnega ministrstva.

1. zbiranje, razvrščanje, skladiščenje in prevažanje odpadkov,

4. uničevanje in druge postopke obdelave odpadkov, vključno
z njihovo uporabo kot energentov, surovin ali primesi,

(3) Če gre za zadeve iz lokalne pristojnosti, izda dovoljenj® "
prvega odstavka pristojna služba lokalne skupnosti.
MV
(4) Dovoljenja po prejšnjih odstavkih ni mogoče izdati,■ c«
začasna ali občasna čezmerna obremenitev okolja lahko P ^
zročila kritično obremenitev okolja, nevarnost za okolj®
njegovo poškodbo.

5. odlaganje odpadkov.

3. Omejitve, zapovedi in prepovedi

2. uvoz, tranzit in izvoz odpadkov,
3. reciklažo, kompostiranje in druge oblike ponovne uporabe
odpadkov,

(3) V primeru iz četrte točke prejšnjega odstavka lahko minister z odločbo naloži obvezno ravnanje, če se zaradi tega
bistveno ne poslabšajo pogoji poslovanja zavezancu.
(4) Kadar po 25. členu tega zakona za posamezne vrste
odpadkov in ravnanje z njimi niso določene javne službe in če
za takšna ravnanja niso registrirane organizacije, lahko minister dvema ali več proizvajalcem in imetnikom odpadkov
naloži, da se skupaj ustrezno organizirajo za ravnanje z njimi,
če vsak posamezno ne more zagotoviti ustreznega ravnanja.
(5) Za obvezne lokalne javne službe, določene s tem zakonom, lahko lokalna skupnost predpiše ravnanja, strožja od
ravnanj iz drugega odstavka.
8

34. člen
(začasno zavarovanje)
(1) Pristojno ministrstvo lahko po uradni dolžnosti ai'li0 0*
pobudo organizacije ali posameznika začasno zavaruje P ^
mezno naravno dobrino ali njen del in določi pogoje ter na
varstva, če se utemeljeno smatra, da ima lastnosti narav"01'
bogastva.
(2) Z odločbo o začasnem zavarovanju se ob smiselni up0 ra"'~
tretjega odstavka 19. člena tega zakona poleg obsega, P0*^
jev in ukrepov zavarovanja določi tudi obdobje, v
velja status predhodnega zavarovanja, ki ne sme biti dalj'0
dveh let.
poročevB^

35. člen
(izjemni ukrepi)
'1) Ministrstvo skladno z načelom obveznega ukrepanja ob
Koloških nesrečah ali poškodbah okolja odredi povzročitelju
Pristojni službi obvezno sanacijo, vzpostavitev novega ali
Nadomestitev prejšnjega stanja, nujno intervencijo in uvedbo
zemnih
ukrepov za varovanje, in sicer v soglasju z mini'rom, pristojnim za varovanje posamezne naravne dobrine,
"ministrom, pristojnim za zdravstvo, o uporabi ukrepov za
asčito
in reševanje, pa tudi v soglasju z ministrom, pristojnim
a
zaščito in reševanje.
Ce povzročitelju obremenitve okolja v postopku pridobitve
za poseg v okolje ni bila določena odškodnina za
^Vrednotenje
ali nevarnost za okolje, izpolnjena pa so
eri|
g?v a iz drugega odstavka 78. člena tega zakona, mu ministr° na zahtevo prizadetih oseb naloži obveznost priprave
9readiva iz šeste točke prvega odstavka 56. člena, na podlagi
.' 9ove presoje pa tudi obveznost sklenitve pogodbe iz tret9a odstavka 78. člena tega zakona.
r°voljenja

{?)eiT|Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi ob sprebi meril iz drugega odstavka 78. člena tega zakona.
36. člen
(ukrepi inšpekcijskega nadzorstva)
jI'ar Republiški inšpektor, pristojen za nadzorstvo na področju
stva okolja, odredi sanacijske in druge ukrepe, potrebne za
opravo virov in posledic čezmerne obremenitve v roku, ki ga
** določi.
Če inšpektor v primeru iz prejšnjega odstavka ugotovi, da
*a odpravo virov in posledic potreben sanacijski program,
e
dlaga ministrstvu odreditev priprave in izvedbe sanacij9a programa.
{5 če povzročitelj obremenitve ne ravna v skladu z odredj "V 'z prejšnjih odstavkov, republiški inšpektor v skladu
Zakonom prepove:
^ °bratovanje objekta oziroma naprave,
2 u
' Porabo snovi,
3 Up ra
shl a ° b° tehnološkega postopka, stroja, prometnega sredali izdelka,
4

Javljanje posamezne dejavnosti.

J^ePubliški inšpektor lahko ustno po postopku, predpisaPre\2a i2'emn0 nuino ukrepe, prepove opravljanje zadev iz
°kr!i a odstavka, če povzročajo neposredno nevarnost za
ukr e • '' drugo kritično obremenitev in če tega z drugimi
Pi ni mogoče odpraviti.
ri2°Per odločbo republiškega inšpektorja, izdano po prejšijih
0tl|
očbS,aVk'h' '6 ^ovo,'ena Pri,oiba' ki ne zadrži izvršitve
37. člen
(začasna omejitev dejavnosti)

čila in izredne ukrepe za prekoračitev vrednosti iz drugega
odstavka 27. člena. (2) Občina in mestna občina lahko predpišeta opozorila in priporočila za primere iz tretjega in četrtega
odstavka 27. člena, mestna občina pa tudi izredne ukrepe po
prejšnjem odstavku.
(3) V dovoljenju za poseg v okolje se določi obveznost opozoril, napotil in priporočil prebivalstvu, če iz poročila o vplivih na
okolje izhaja, da je nameravani poseg tveganje za okolje.
39. člen
(opozorila proizvajalcev)
(1) Proizvajalec ali prodajalec ne sme dati v promet surovine,
polizdelka ali izdelka brez vidne označbe o obremenjevanju,
če ga ta ali njegova embalaža povzroča ali bi ga lahko povzročila okolju. Označba mora vsebovati tudi navodilo za ravnanje
z njimi oziroma njihovo embalažo v proizvodnji, prometu,
potrošnji in po uporabi v skladu z veljavnimi standardi in
pravili ravnanja.
40. člen
(obveznost prijave in sodelovanja)
(1) Kdor ve, da obstajajo nevarnost za okolje, kritična obremenitev ali poškodba okolja, je to dolžan nemudoma prijaviti
inšpektoratu za varstvo okolja, drugemu državnemu organu
oziroma organu lokalne skupnosti.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za tistega, ki ve
za ekološko nesrečo.
(3) Policisti, pooblaščene uradne osebe organov za notranje
zadeve in druge pooblaščene uradne osebe, ki pri opravljanju
zadev iz svoje pristojnosti ugotovijo kršitev iz 100. člena tega
zakona, morajo podati poročilo inšpektoratu za varstvo
okolja.
(4) Upravni in drugi državni organi ter organi lokalne skupnosti sodelujejo in pomagajo inšpektoratu za varstvo okolja pri
odkrivanju okolju škodljivih pojavov in podatkov o povzročiteljih obremenitev okolja.
4. Pooblaščenec za varstvo okolja in ekološko knjigovodstvo
'*
41. člen
(pooblaščenec za varstvo okolja)
(1) Pravna oseba, ki je zaradi svoje dejavnosti neposredna
povz 73 ročiteljica obremenitve okolja, mora določiti pooblaščenca za varstvo okolja.
(2) Pooblaščenec za varstvo okolja je lahko pri povzročitelju
obremenitve zaposlena ali najeta oseba, ki izpolnjuje pogoje,
ki jih predpiše minister.
(3) Pooblaščenec za varstvo okolja:

(

Podpisom iz 27. in 30. člena tega zakona ni določena
na ' ev dejavnosti ali delovanja, lahko vlada za določen čas
obm
Savn em
°čiu republike ali njegovem delu omeji
al
Ija t"
' delovanje, ki povzroča kritično obremenitev okoe
>e ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi.
<2>
C|
z
en »
določbami tretjega in četrtega odstavka 27.
ljenaa r četrtega odstavka 30. člena lahko omejitev iz prejš-'
odstavka za svoje območje določi tudi občina.
38. člen
(opozorila prebivalstvu)
(l
s >toini*.
Wo t er 2a v

sodelovanju z ministroma, pristojnima za zdravzaščito in reševanje, predpiše opozorila, priporo-

*>0ro čevalec

1. skrbi za izvajanje predpisov s področja varstva okolja pri
povzročitelju obremenitev,
2. predlaga povzročitelju obremenitev ukrepe za preprečevanje ali odpravljanje posledic obremenjevanja okolja,
3. zagotavlja javnost po 14. členu tega zakona.
4. sodeluje s pristojnimi državnimi organi in organi lokalnih
skupnosti v zadevah varstva okolja in z zainteresiranimi organizacijami in društvi s področja varstva okolja,
5. opravlja druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastilom.
(4) Povzročitelj obremenitve mora pooblaščencu za varstvo
okolja zagotoviti strokovno samostojnost pri delu ter ustrezne
delovne razmere.
(5) Povzročitelj obremenitve mora sporočiti ministrstvu in
lokalni skupnosti, na območju katere ima sedež, koga je
9

imenoval za pooblaščenca za varstvo okolja in njegova pooblastila.

2. z obveznim dajanjem mnenj o delih programa, ki se nan*
šajo na varstvo okolja,

42. člen
(ekoloftko knjigovodstvo)

3. z opredeljevanjem do drugih delov programa z vidika ^
stva okolja.

(1) Oseba, ki opravlja gospodarsko ali negospodarsko dejavnost, mora pri svojem delovanju voditi ekološko knjigovodstvo, ki vsebuje snovne in energetske bilance z vrsto in lastnostmi obremenjevanja okolja in dati podatke knjigovodstva,
kot je predpisano.

(3) Ministrstvo sodeluje pri odločanju o raziskovalnih in
vojnih projektih za uresničevanje nacionalnega razisko^
nega programa glede varstva okolja, tako da:

(2) Proizvajalec ali imetnik odpadkov mora voditi evidenco
o njihovih vrstah, lastnostih in količinah in dajati podatke, kot
je predpisano.

1. predlaga tematske vsebine za razpise raziskovalnih in
voj nih nalog varstva okolja,
2. sodeluje pri ocenjevanju raziskovalnih in razvojnih proj®*
tov varstva okolja,

(3) Minister po predhodnem mnenju pristojnih ministrov predpiše dejavnosti, obseg, vsebino in način vodenja knjigovodstva in evidence za posamezne vrste dejavnosti ter vsebino in
način posredovanja podatkov ministrstvu.

3. daje mnenje o okoljevarstveni naravnanosti predlogov P'0"
jektov z drugih raziskovalnih področij,

5. Spodbude

(4) Ministrstvo lahko po predhodni uskladitvi z ministrstvo^
pristojnim za raziskovalno dejavnost, tudi samostojno fi°a
cira raziskave in razvojne projekte varstva okolja.

43. člen
(znak za okolje)
(1) Proizvajalcu izdelka, namenjenega široki porabi, se lahko
podeli znak za okolje, kadar proizvodnja izdelka, njegov promet, uporaba in ravnanje z ostankom v primerjavi z istovrstnimi izdelki bistveno manj obremenjuje okolje, kot to dovoljujejo predpisi.
(2) Pogoje in postopek za pridobitev ter uporabo znaka predpiše minister.
(3) Postopek izbire opravi z javnim razpisom republiški zavod,
pristojen za varstvo okolja v sodelovanju z inštitutom za
varovanje zdravja, republiškim uradom, pristojnim za standardizacijo in meroslovje, in z organizacijo, ki zastopa interese
potrošni- kov.
(4) Znak za okolje podeljuje minister.
44. člen
(priznanja in nagrade)
(1) Na način in pod pogoji, določenimi v prejšnjem členu, se
podeljujejo priznanja in nagrade za dosežke na področju
varstva okolja, ki se nanašajo na:
1. tehnološke rešitve in izvedbe,
2. raziskovalne in razvojne projekte,
3. dosežke pri izobraževanju,
4. prispevke društev, strokovnih združenj in drugih nevladnih
organizacij na področju varstva okolja ter posameznikov,

4. sofinancira razvojne projekte v zvezi z varstvom okolja-

46. člen
(inititut za okolje)
f
(1) Raziskovalno dejavnost varstva okolja opravljajo razis^
valne organizacije in druge pravne in fizične osebe, ki i*P
njujejo pogoje, predpisane za raziskovalno dejavnost.
(2) Za zagotavljanje kompleksnih raziskav in celovitega
stopa pri raziskavah varstva okolja se ustanovi Slovenj
inštitut za okolje kot javni raziskovalni zavod po predpisih
urejajo raziskovalno dejavnost.
(3) Inštitut iz prejšnjega odstavka opravlja tudi funkcijo drž®*
Ijanskega servisa za varstvo okolja, strokovnega se^' f
varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v zadaj'
varstva okolja ter svetu za varstvo okolja, neodvisnega i"'j
macijskega servisa in funkcijo povezovanja z ustrezf"
tujimi nevladnimi organizacijami.
2. Programiranje
47. člen
(priprava nacionalnega programa varstva okolja)
fl3
(1) Nacionalni program varstva okolja sprejme državni zbor"
predlog vlade.
(2) Nacionalni program varstva okolja vsebuje cilje, usmeri'^
in strategijo varstva okolja in rabe naravnih dobrin za najffj,
10 let. Usklajuje se z nacionalnimi programi in plani na dru9
področjih.
48. člen
(vsebina nacionalnega programa)

5. preprečitev posledic obremenitev okolja.

(1) Nacionalni program varstva okolja vsebuje zlasti:

V. RAZISKOVANJE, PROGRAMIRANJE IN PLANIRANJE NA
PODROČJU VARSTVA OKOLJA

1. stanje okolja in njegovih obremenitev ter njihov vpliv
zdravje prebivalstva,

1. Raziskovanje

2. ovrednotenje stanja okolja, posameznih naravnih dobrih1,1
njihove ogroženosti,

45. člen
(raziskave in projekti varstva okolja)

3. dolgoročne projekcije trendov in stanja okolja,

(1) Obvezna sestavina nacionalnega raziskovalnega programa so us- meritve za temeljne in aplikativne raziskave ter
za razvojne projekte varstva okolja.

4. dosegljive cilje in načine njihovega uresničevanja,

(2) Pri pripravi programa iz prejšnjega odstavka sodeluje
ministrstvo:

6. prednostne naloge in projekte,

1. z dajanjem pobud in predlogov za vsebine nacionalnega
raziskov alnega programa glede varstva okolja,

6. analize pričakovanih stroškov in koristi.

10

n

5. potrebna sredstva in njihove vire,
7. smernice za razvoj dejavnosti in javnih služb varstva okoli3'

poročevalk

^iavr
Nacionalni program varstva okolja se razčleni na globalni,
>i, regionalni in lokalni ravni.
49. člen
(operativni programi)
'J) Cilji in naloge nacionalnega programa varstva okolja se
ijj'ančneje razčlenijo v operativnih programih za dve do pet
j?! °Perativne programe iz prejšnjega odstavka pripravi mini'Stvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi,
Pr
ejme pa jih vlada.

(2) V okviru stopnje varovanja okolja pred obremenitvami se
določijo tudi območja, na katerih se novi posegi v okolje
lahko dovolijo, le če se s kolektivnimi ali drugimi ukrepi
prepreči povečanje celotne in integralne obremenjenosti nad
ali zagotovi njuno zmanjšanje pod merila iz četrtega odstavka
28. člena tega zakona.
(3) Državni zbor oziroma lokalna skupnost sprejeto odločitev
iz prvega odstavka preveri najmanj vsakih pet let in jo spremeni oziroma dopolni, če je potrebno.
4. Celovita presoja vplivov na okolje '

50. člen
(program lokalne skupnosti)

54. člen
(celovita presoja vplivov)

ti?ne^estr>a občina sprejme program varstva okolja in operaPrograme za svoje območje ob smiselni uporabi določil
47
■■ 4e- in 49. člena tega zakona.

(1) Pred sprejemom aktov iz prve in druge točke prvega
odstavka prejšnjega člena mora njihov pripravljavec pridobiti
soglasje ministrstva.

!?' Občina ali širša lokalna skupnost lahko sprejme svoj
°9ram varstva okolja.

(2) Ministrstvo da soglasje iz prejšnjega odstavka na podlagi
študije za celovito presojo vplivov na okolje. Študijo pripravi
pripravljalec prostorskega planskega akta oziroma sektorskega načrta z vidika vplivov planiranih posegov v okolje in
z vidika medsebojnih vplivov posameznih človekovih dejavnosti.

Pr
°grami iz prejšnjih ostavkov ne smejo biti v nasprotju
acionalnim programom varstva okolja.

Saniranje
51. člen
(študija ranljivosti okolja)
Saniranje.
programiranje in projektiranje posegov v okolje
mer
ra,,,®
janje razvoja v prostoru mora izhajati tudi iz študije
nl
l'vosti okolja.
rjL^dijo ranljivosti okolja za celotno območje republike,
po
2 dr u9imi
ienoministrstvi.
regijah, pripravi ministrstvo v sodelovanju
(V z
o(jA| naudće
'i° ranljivosti okolja za svoje območje pripravi tudi
ne Dpr, ' i® ne pripravi širša lokalna skupnost oziroma če je
pravi skupaj z drugimi občinami.

(3) Pred izdajo soglasja iz prvega odstavka ministrstvo pridobi
mnenje ministrstev, pristojnih za zdravstvo, za varstvo posamezne naravne dobrine, za zaščito in reševanje ter za druge
oblike varstva pred nevarnostmi, če zakon za ta področja ne
določa posebnega soglasja.
(4) Podrobnejšo vsebino in metodologijo za izdelavo študije
za celovito presojo vplivov na okolje predpiše minister
v soglasju z 73 ministri iz prejšnjega odstavka.

VI. POSEGI V OKOLJE IN SANACIJA
1. Presoja vplivov na okolje

52. člen
(vsebina študije ranljivosti okolja)

55. člen
(presoja vplivov na okolje)

J'^dija
ranljivosti okolja temelji na ekosistemski členitvi
°kou°ra in jo sestavljajo kakovostna in količinska analiza
9ov in njegovih sestavin, njegove občutljivosti glede pose°koiV oko,)e' regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti
S(l .'la, dosežene stopnje celotne in integralne obremenjenotVe ^ °9roženosti, ocena še sprejemljivega obsega obremenivklii"! Pre^log stopnje varovanja okolja pred obremenitvami,
Sti '"'"o
z območji, na katerih zaradi čezmerne obremenjeno0vi
posegi v okolje niso dovoljeni.

(1) Za uresničevanje načela preventive in ugotavljanja skladnosti z okoljskimi značilnostmi lokacije se s presojo vplivov
na okolje ugotavlja sprejemljivost posameznih nameravanih
posegov v okolje glede na njihove dolgoročne, kratkoročne,
posredne in neposredne posledice za okolje z vidika najmanjše možne spremembe naravnih razmer v okolju oziroma
z vidika največjih možnih zahtevanih vrednosti.

$Uid1atela ekosistemske členitve in metodologijo za izdelavo
Ulj.,
' Ranljivosti okolja na republiški in lokalni ravni predpiše
v
a t er v soglasju z ministri, pristojnimi za zdravstvo, za
Va
ije posamezne naravne dobrine ter za zaščito in reše53. člen
(stopnja varovanja okolja)
(1) Kl'okai aPocl,a
9' študije ranljivosti okolja državni zbor oziroma
^8n zami,
? skuPnost
določi stopnjo
varovanja okolja pred obreki je obvezno
izhodišče:
5

kihr°L,orskih planskih aktov republike in prostorskih planaktov lokalnih skupnosti;
6kt r

< ° skih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami,
v p -s, ćenih z zakonom, 3. dovoljenj za posamezne posege
or in druge posege v okolje,
4 ■ Zđe|
' ave sanacijskih programov.

(2) Vplivi na okolje se presojajo pri tistih nameravanih posegih, za katere je predpisano dovoljenje in ki bi lahko občutneje vplivali na okolje, gre pa za posege s področij:
1. izkoriščanja in rabe tal, voda, gozdov, rudnin oziroma
minera- Inih surovin in drugih naravnih dobrin,
2. gradnje, spremembe, obratovanja in odstranitve objektov in
na- prav,
3. tehnoloških in drugih sprememb pri pridobivanju, proizodnji, skladiščenju, prometu in uporabi surovin, polizdelkov,
izdel kov in energije,
4. dajanja v uporabo ali promet novih izdelkov,
5. poskusnega uvajanja novih izdelkov in tehnologij.
(3) Podlaga za presojo je poročilo o vplivih na okolje, ki je
sestavni del projekta za pridobitev dovoljenja za poseg
v okolje.

56. člen
(vsebina poročila o vplivih na okolje)
(1) Poročilo o vplivih na okolje vsebuje:
1. opis zatečenega stanja okolja, na katerega lahko projekt
vpli- va, vključno z rezultati meritev obstoječih obremenitev
(niče- Ino stanje),
2. opis značilnosti projekta in izkaz o njegovi skladnosti
s tehničnimi in drugimi predpisi,
3. opis in oceno pričakovanih vplivov projekta na okolje,
vklju- čno z opisom optimizacijskih metod vrednotenja,
4. opis in oceno okoljevarstvenih ukrepov, izbrane tehnologije in materialov, vključno z utemeljitvijo njihove izbire glede
na alternativne možnosti, atesti in certifikati,
5. opis in oceno obremenitev ter spremenjenega stanja okolja, ki so posledica vplivov projekta, vključno z oceno potencialne celotne in integralne obremenitve okolja.
6 opis območ|a in navedbo oseb v primerih, ko so predpisani
posebni ukrepi in določena odškodnina za nevarnost ali razv
rednotenje okolja z oceno ustreznosti.
7. opozorila glede celovitosti projekta in poročila ter težav pri
njuni pripravi,
a povzetek poročila s sklepno oceno, ki je razumljivo širši
lav nosti
(2) Poročilo mora vsebovati tudi vse potrebne tehnične in
grafične sestavine v obliki ki je primerna za javno predstavitev. razen če so le te že sestavina projekta samega.
(3) Poročilo o vplivih na okolje lahko izdela samo za to
pooblaščena pravna ali fizična oseba
(4) Vrste obremenitev, ki so vidik presoje, vrste in obseg
preso|e metodologijo za izdelavo poročila o vplivih na okolje
ter pogoje za pridobitev in način pridobivanja pooblastila iz
prejšnjega odstavka predpise minister po predhodnem mnenju ministrov iz tretjega odstavka 54 člena
57. člen
(obvezna presoja in presoja v drugih primerih)
(1) Vlada glede na velikost in naravo posega ter okoljske
značilnosti lokaci|e predpiše
1. vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na
okol|e vedno obvezna.
2 vrste posegov ter pogoje in merila ki morajo biti izpolnjeni,
da je presoja vplivov na okolje obvezna tudi zanje.
3 vrste posegov, pri katerih za presojo vplivov na okolje
zado šča poročilo, ki vsebuje samo posamezne posebne
analize oziro ma delne elaborate

(2) Če pri izvajanju določil 57. člena tega zakona nast3pa
dvom ali je dana pobuda na podlagi njegovega drug^
odstavka, zahteva ministrstvo oziroma organ iz prejšnje!!
odstavka mnenje oziroma odločitev ministra.
(3) Kadar ni predpisan postopek iz prvega odstavka
člena, lahko nosilec nameravanega posega v okolje sam &
teva od ministrstva določitev okoljevarstvenih pogojev '
določitev obsega poročila o vplivih na okolje po določbah ^
člena tega zakona.
(4) Za potrebe postopka iz prvega in tretjega odstavka tsjjj
člena mora zahteva za določitev pogojev vsebovati pod3 |
o vrsti, velikosti in naravi nameravanega posega ter o ok<"
skih značilno- stih lokacije.
59. člen
(okoljevarstveno soglasje)
(1) Kadar se v postopku za izdajo dovoljenja za poseg v ok0'Jjj
presojajo tudi vplivi na okolje po 57. členu tega zakona <v°
organ pristojen za odločanje, sestaviti osnutek odločbe in'
ob objavi javnega naznanila iz drugega odstavka 60. č'%
tega zakona poslati skupaj s projektom in preostalimi °
spisa ministrstvu v soglasje
(2) Ministrstvo mora s potrditvijo na odločbi ali s poset"1'^
aktom dati ali odreči soglasje (v nadaljevanju: okolje*''
stveno soglasje) najkasneje v 30 dneh od dneva, ko c^
pristojni organ iz prejšnjega odstavka pošl|e predlog odlo
po opravljeni javni obravnavi
(3) Če ministrstvo okoljevarstveno soglasje odreče,
navesti razloge zaradi katerih meni. da nameravani pose9
sprejemljiv, oziroma zahtevati dopolnitev ali spremembo P
jekta
(4) Če za varovanje zdravja ljudi, živali in rastlin, varstvo^
delu in druge oblike varstva pred nevarnostmi ter varj.,0
naravnih dobrin ni predpisano posebno soglasje pred iz® ^
dovoljenja za poseg v okolje, morajo pristojna minist'05
ministrstvu na njegovo zahtevo dati mnenje pred izdajo1(0 .
Ijevarstvenega soglasja najkasneje v 20 dneh od dneva.
bila 73 podana zahteva
(5) Dovoljenje za poseg v okolje, izdano v nasprotju z d/^1
od - stavkom tega člena, je nično.
60. člen
(sodelovanje javnosti)
1»
(1) Organ iz prvega odstavka prejšnjega člena. pristoje" |(,
odločanje, zagotovi javno predstavitev osnutka odločb®^
poročila iz 56 člena tega zakona oziroma celotnega Pr0'eg<j3
če poročilo ne vsebuje vseh potrebnih sestavin iz dru9a (
odstavka navedenega člena, in zagotoviti njegovo J
obravnavo ter javno zaslišanje nosilca posega v okolje

58. člen
(predhodni postopek)

(2) Javno naznanilo z navedbo kroga prizadetih oseb kr3'^>
časa predstavitve, obravnave in zaslišanja iz prejšnj
^
odstavka se objavi v sredstvih javnega obveščanja in °z
na krajevno običajen način. Javno naznanilo vsebuje
f
povzetek poročila o vplivih na okol|e s sklepno oceno in 11
dajanja mnenj ter pripomb javnosti. Javna predstavitev ^
trajati najmanj 15 dni
((ti
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov v pons'°a5lr
ponovnega odločanja javna predstavitev obravnava i * }r
šanje niso potrebni, kadar gre samo za uskladitev i okoli' ^
stveno naravnanimi pripombami in mnenji iz prvotne r
predstavitve

(1) Kadar |e z zakonom predpisan predhodni postopek določitve pogojev za pridobitev dovoljenja za poseg v okolje, pristojno ministrstvo ali drug pristojen organ v njegovi sestavi za
primere iz prejšnjega člena določi tudi obveznost presoje in
obseg poročila o vplivih na okol|e

(4) Organ iz prvega odstavka ob|avi svojo odločitev.
okoljevarstvenim soglasjem v sredstvih lavnega obvešc
v osmih dneh od dneva izdaje soglasja Odločitev mora vS
-rivati tudi obrazloženo navedbo o upoštevanju mnenj ,r1
pomb iz javne predstavitve, obravnave in zaslišanja.

(2) Na pobudo ministrstev ali subjektov iz druge, tretje in
četrte točke prvega odstavka 4 člena tega zakona lahko
ministrstvo odloči, da se v posameznih primerih nameravanih
posegov v okolje, ki niso zajeti v drugi in tretji točki prejšnjega
odstavka, izvede presoja vplivov na okolje ali da se razširi
obseg poročila o vplivih na okolje
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poročeva^

5
'Kr|
) Stroške za izvedbo javne predstavitve, obravnave in objave
]e nosilec nameravanega posega v okolje.

61. člen
(presoja izpolnjenosti pogojev)
'1) Kadar so za izdajo uporabnega ali drugega dovoljenja za
Poseg v okolje, za katerega je bilo izdano okoljevarstveno
a Oglasje, predpisani tehnični pregled, poskusno obratovanje
(j drug predhodni postopek, mora biti v njegovo izvedbo
Mučeno ministrstvo zaradi ugotovitve skladnosti izvedeega posega v okolje s sestavinami projekta, ki so bile predat presoje vplivov na okolje.
'2) Kadar je predpisano poskusno obratovanje, se skladnost iz
Prejšnjega odstavka ugotavlja na podlagi s projektom določena obratovalnega monitoringa.
j^) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, izdano
Hasprotju z določbami tega člena, je nično.
62. člen
(spremenjeni pogoji)
(1) Če se po izdaji okoljevarstvenega soglasja, vendar še pred
.dajo dovoljenja iz prejšnjega člena, bistveno spremenijo
zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določeni
Koljevarstveni
pogoji, ki so bili podlaga za soglasje, lahko
P 1'Histrstvo zahteva od nosilca posega dopolnitev projekta in
počila
ter
na
tej
podlagi z njegovo privolitvijo spremembo
a|
očbe o dovolitvi posega v okolje.

65. člen
(subsidiarna obveznost republike)
(1) V primerih, ko je za odpravo virov in posledic obremenitev
okolja odgovorna republika, zagotovi pripravo in izvedbo
sanacijskega programa ministrstvo, pristojno za varstvo posamezne naravne dobrine.
(2) Prednostni vrstni red sanacij po prejšnjem odstavku določi
vlada.
(3) Če gre za posledico posega v okolje lokalnega pomena,
zagotovi pripravo in izvedbo sanacijskega programa ter
določi prednostni vrstni red sanacije lokalna skupnost.
(4) V primerih iz prvega odstavka zagotovi za svoje območje
pripravo in izvedbo sanacijskega programa mestna občina.
66. člen
(vsebina sanacijskega programa)
(1) Sanacijski program vsebuje zlasti:
1. analizo obremenitev in obremenjenosti okolja,
2. variantne tehnološke in druge rešitve,
3. oceno dolgoročne upravičenosti izbranih rešitev z vidika
vplivov na okolje,
4. terminski plan izvajanja programa,

ne 3 z^ sPrernerr,t>a obsega ali načina obratovanja, določeVnp
dovoljenjem,predhodno
povzročilapridobiti
spremembo
^''vov naobratovalnim
okolje, mora obratovalec
spreii|6v ° obratovalnega dovoljenja z vidika spremenjenih okoarstvenih pogojev.

5. finančni načrt, vključno s prikazom stroškov odškodnin za
razvrednotenje in nevarnost za okolje.

V postopku spremembe odločbe po prvem odstavku se ne
Porabljajo določbe 60. člena tega zakona.

(3) Obvezna strokovna podlaga sanacijskega programa je
študija z vsebino poročila o vplivih na okolje iz 56. člena tega
zakona.

63. člen
(obveščanje sosednjih držav)
ni okolje
k' nameravani
v okolje
lahko neposredno
vplival
v sosednjihposeg
državah,
ministrstvo
preko ministrstva,
,0
je^ inega za zunanje zadeve, ob izpolnjenem pogoju vzap<ysrOS,iro,eekdržave obvesti o nameravanem posegu in jim
Vrvi
p lvitl P i ' nameravanega posega in poročilo o njegovih
na okolje.
Sanacijski programi
64. člen
(dolžnost izdelave in izvedbe)

(2) Sanacijski program vsebuje tudi vzpostavitev novega ali
nadomestitev prejšnjega stanja okolja.

(4) Vrste sanacijskih programov, obseg in podrobnejšo vsebino ter metodologijo za pripravo sanacijskega programa ter
način sodelovanja javnosti predpiše minister po predhodnem
mnenju ministrov, pristojnih za posamezno naravno dobrino.
II. SPREMLJANJE STANJA IN INFORMACIJE O OKOLJU
1. Spremljanje stanja okolja
67. člen
(monitoring stanja okolja)
(1) V republiki se spremljajo naravni pojavi, onesnaženost in
onesnaževanje okolja (monitoring stanja okolja).

iz
dru^eavezancu
drugega odstavka 28. člena in nosilcu iz
9a odstavka 36. člena tega zakona ministrstvo v odločbi
0 0§ ed
vrs. 'tvi priprave in izvedbe sanacijskega programa določi
°. obseg in roke sanacije.
|^)
iatgavezanec in nosilec iz prejšnjega odstavka morata pred
p
rist m i2vaiania sanacije pridobiti soglasje ministrstva.
rnne n ,na
ministrstva morajo na zahtevo ministra temu dati
ie pred izdajo soglasja.
/«N.
doi^ ^glasju iz prejšnjega odstavka se lahko roki izvedbe,
v ,er
Sain
minskem planu sanacijskega programa, skraj10 al
> podaljšajo.

(2) Spremljanje naravnih pojavov obsega opazovanje in nadzorovanje meteoroloških, hidroloških, erozijskih, seizmoloških, radioloških in drugih geofizikalnih naravnih pojavov
(monitoring naravnih pojavov).

na
Ovajanjem sanacijskega programa lahko ministrstvo
V0
Podal*
P°vzr°č',elia čezmerne obremenitve enkrat
s
ana
Cl s Posamezne roke, določene v terminskem planu
Vij. ni 'r kega programa, če 73 za podaljšanje obstajajo upraazlogi.

(1) Vzpostavitev in delovanje republiške mreže monitoringa
naravnih pojavov in imisijskega monitoringa zagotavlja republika neposredno ali kot javno službo. Pri tem se v sredstvih
javnega obveščanja in drugače zagotavlja redno obveščanje
javnosti, lokalnih skupnosti in drugih zainteresiranih organi-

^°ro čevalec

(3) Spremljanje onesnaženosti okolja obsega opazovanje in
nadzorovanje imisij v tleh, vodah in zraku, živalskega in rastlinskega sveta ter zdravstveno - ekoloških razmer (imisijski
monitoring).
(4) Spremljanje onesnaževanja okolja obsega opazovanje in
nadzorovanje emisij v tla, vode in zrak (emisijski monitoring).
68. člen
(dolžnosti republik« in lokalnih skupnosti)
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zacij o podatkih monitoringa ter s tem povezana opozorila.
Republika zagotavlja tudi zgodnje obveščanje pred možnimi
nevarnostmi.

(5) S predpisom iz prejšnjega odstavka se določijo prime^
v katerih se zaradi posebnosti monitoringa ta dol<>c
z odločbo ministra.

(2) Pri nalogah iz prvega odstavka se zagotavljata tudi intervencijski monitoring in spremljanje emisij razpršenih virov
onesnaževanja.

(6) Minister predpiše tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjuj'
izvajalci monitoringa, kakovost opreme in potrebne akred
tive.
71. člen
(podatki monitoringa)

(3) Kadar je podrobnejši ali poseben monitoring iz prejšnjih
odstavkov v interesu drugih oseb ali lokalnih skupnosti, ga te
zagotavljajo po dogovoru z ministrstvom, pristojnim za posamezno vrsto monitoringa.
(4) Mestna občina obvezno zagotavlja vzpostavitev in delovanje podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa in
spremljanje emisij razpršenih virov onesnaževanja na svojem
območju.
(5) V primeru iz prvega odstavka se lahko posamezne naloge
monitoringa kot obvezna koncesija naložijo posamezniku,
podjetju ali drugi organizaciji s področja letalskega in pomorskega prometa ali drugim osebam.
69. člen
(pristojnost za republiški monitoring)
(1) Monitoring naravnih pojavov zagotavlja ministrstvo
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zaščito in reševanje.
(2) Imisijski monitoring zagotavljajo:
1 za tla. vodo in zrak. vključno s hrupom in sevanji: ministrst
vo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in
gozdarstvo, ter ministrstvom, pristojnim za zdravstvo,
2. za rastlinstvo in živalstvo: ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, in ministrstvom, pristojnim za naravne vrednote,
3. za zdravstveno - ekološke razmere: ministrstvo, pristojno
za zdravstvo, v sodelovanju z ministrstvom.

(1) Osebe iz prejšnjega člena morajo podatke emisijskega^
preventivnega monitoringa sporočati ministrstvu, podaji
imisijskega monitoringa in monitoringa učinkov sanacijs*z
ukrepov pa ministrstvom, pristojnim po 69. členu tega '
kona.
(2) Način in obliko sporočanja podatkov iz prejšnja^
odstavka predpišejo ministri, pristojni za posamezno vrs
monitoringa.
(3) Podatke iz prvega odstavka in podatke iz 69. člena
zakona hranijo pristojna ministrstva in so uradni.
72. člen
(preverjanje kakovosti monitoringa)
(1) Republik^ kot javno službo zagotavlja preverjanje kakov°t|
sti monitoringa stanja okolja, ki obsega preverjanje kakovo.^
meritev, izvajanja metodologij, usposobljenosti kadrov
kakovosti opreme izvajalcev.
(2) Izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka je lahko sa^
oseba z uradno priznano usposobljenostjo za preverja™
kakovosti po predpisih, ki urejajo akreditiranje in certifiC
nje na področju standardizacije.
(3) Ocena javne službe iz prvega odstavka je podlaga|V^
pridobitev oziroma odvzem pooblastil oziroma akredH
izvajalcem monitoringa stanja okolja.
2. Informacijski sistem varstva okolja

(3) Klasifikacijo pojavov, ki so predmet monitoringa. in
skupna metodološka izhodišča predpiše vlada.
(4) Zasnovo monitoringa in metodologijo za izvajanje ter
pogoje za usposobljenost izvajalcev monitoringa iz prvega in
drugega odstavka, kakovost opreme in potrebne akreditive
ter načine rednega obveščanja javnosti predpišejo ministri
s pravilniki skladno s svojimi pristojnostmi iz prejšnjih odstavkov.
70. člen
(dolžnosti drugih oseb)
(1) Obratovalni monitoring, ki ga mora pri opravljanju svoje
dejavnosti zagotavljati onesnaževalec sam ali po drugih osebah, obsega:
1. emisijski monitoring posameznega vira,

73. člen
(namen in nosilec)
(1) Ministrstva zagotavljajo vodenje in vzdrževanje inforrr>acl'
skega sistema varstva okolja.
(2) Informacijski sistem varstva okolja vsebuje zlasti ^
podatkov o:
1. naravnih prvinah, pojavih, dejavnikih in ekosistemih,
2. naravnih dobrinah,
3. obremenitvah, obremenjevanju in obremenjenosti ok°'ia'
4. porabi snovi in energije,
5. nevarnih snoveh,

2. imisijski monitoring kot posledico svojih obremenitev
v okol ju, po potrebi pa tudi monitoring naravnih pojavov, če
s svojo dejavnostjo vpliva nanje.

6. nastajanju in razprostranjenosti odpadkov,

(2) Povzročitelj tveganja mora zagotoviti preventivni monitoring zaradi preprečevanja nastanka čezmernih obremenitev
ali nevarnosti za okolje.

8. povzročiteljih obremenitev okolja,

(3) Povzročitelj obremenitve mora opraviti tudi ves potrebni
monitoring učinkov sanacijskih ukrepov. Kadar v skladu
z določbami tega zakona izvaja sanacijo republika ali lokalna
skupnost, zagotovi tudi potrebni monitoring učinkov sanacijskih ukrepov.
(4) Minister v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministri predpiše vrste emisij, imisij in pojavov, ki so predmet monitoringa
iz prejšnjih odstavkov, ter metodologijo vzorčenja, merjenja
in evidentiranja podatkov.
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7. emisijah po virih,

9. delih okolja s statusom ogroženosti in zavarovanosti.
10. poškodbah okolja, ekoloških nesrečah in zlorabah oko')3
11. zdravstveno - ekoloških razmerah prebivalstva,
12. objektih in napravah, namenjenih varstvu okolja.
13. sredstvih oziroma stroških varstva okolja,
14. javnih službah ter o organizacijah in ustanovah, ki se u
varjajo z varstvom okolja, ter o njihovih pooblastilih,

i/ /

poročevalk

1

5. predpisih, standardih in normativih varstva okolja,
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stanju tehnike in tehnologije ter meroslovja na področju
stva okolja.

p) Vsebino, izvajalce in nosilce katastrov, registrov, evidenc
n
drugih baz podatkov iz prejšnjega odstavka, poročevalske
pote, metodologije zbiranja, shranjevanja, obdelave in spo°canja podatkov, njihovo uradnost ter obveznost vključevala v mednarodne informacijske sisteme predpišejo pristojni
Ministri.

VIII. FINANCIRANJE VARSTVA OKOLJA
1. Stroški povzročitelja obremenitve okolja
77. člen
(redni stroški)
(1) Za zmanjšanje in ohranjanje obremenitev okolja pod
dopustno ravnijo krije povzročitelj obremenitve stroške:
1. lastnih ukrepov (investicijski in obratovalni stroški, stroški
monitoringa iz 70. člena, obveščanja javnosti idr.),
2. storitev javnih služb in drugih dejavnosti varstva okolja.

{^Poročevalske enote iz prejšnjega odstavka so dolžne pred°žiti
podatke za potrebe informacijskega sistema varstva
Ko,
ja na predpisan način.
*5) Vlada predpiše strukturo, skupne osnove in vrste ter stoPfjie agregiranosti podatkov informacijskega sistema varstva
okol- ja

74. člen
(statistika okolja)
'1)eMinister v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministri določi
j" dlog statistik okolja, ki se izvajajo v okviru nacionalnega
M
°grama statističnih raziskovanj.
3

- ^oročilo o stanju okolja
75. člen
(poročilo o stanju okolja)

(1

>aviMinistrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi letno priporočilo o stanju okolja v republiki.

počilo iz prejšnjega odstavka obravnava in sprejme
(3\ p.
n
osti

spre|e, u se

i

P°r°čilo objavi tako, da je dostopno jav76. člen
(vsebina poročila)

p

oročilo iz prejšnjega člena vsebuje zlasti podatke o:

1

- stanju in spremembah okolja,
e

(2) Povzročitelj obremenitve krije tudi stroške sanacije oziroma vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja
okolja izkoriščanju naravnih dobrin, vključno s stroški spremljanja in nadzora njihovih učinkov.
78. člen
(odškodnina za razvrednotenje in nevarnost)
(1) Povzročitelj razvrednotenja okolja ali nevarnosti za okolje
mora plačati odškodnino za:
1. zmanjšano uporabno vrednost nepremičnine,
2. zmanjšano kakovost bivalnega okolja,
3. zmanjšano vrednost nepremičnine in izgubljeni dobiček.
(2) Vrste posegov v okolje, merila za določanje njihovega
vplivnega območja in merila za določanje najnižje odškodnine po prejšnjem odstavku predpiše vlada.
(3) Vlogi za dovolitev posega v okolje iz prejšnjega odstavka
mora povzročitelj razvrednotenja in nevarnosti priložiti
pogodbo z oškodovanci o višini odškodnine oziroma dokazilo. da je bil sprožen postopek za njeno določitev pred
sodiščem.
(4) Ob kršitvi določbe prejšnjega odstavka je dovoljenje za
poseg v okolje nično.
(5) Določbe tega člena ne izključujejo pogodb o odškodninah
med povzročitelji obremenitev in prizadetimi osebami v drugih primerih.
79. člen
(stroški odprave posledic poškodb in zlorabe okolja)
(1) Povzročitelj poškodbe okolja krije vse stroške odprave
njenih posledic, zlasti pa:

3 š

1. stroške nujnih intervencij ob poškodbi za omejitev in prepre- čitev škodljivih posledic za okolje in zdravje ljudi;

riih12va
'aniu nacionalnega programa varstva okolja in operativ
"ačrtov,

2. lastne in posredne stroške sanacije, vzpostavitve novega ali
nadomestitve prejšnjega stanja in monitoringa učinkov sanacije in učinkov posledic poškodbe;

^°loških vplivih na zdravje prebivalstva,

*odah v okolju,

Sa

nacijskih programih in drugih izvedenih ukrepih,

ra

*iskavah okolja in uvajanju novih tehnologij in izdelkov,

f na

' nčnih tokovih na področju varstva okolja,

g
stiđ,per0vanju republiških organov in organov lokalnih skupnoizvajanju javnih služb varstva okolja,
9
oi<Q°j^embnih mednarodnih dogajanjih na področju varstva
0,re
vL?
s,Va bnih in prednostnih nalogah in ukrepih na področju
okolja,
dr

uge podatke, pomembne za varstvo okolja.

3. stroške za preprečitev nastanka enakih ali podobnih
poškodb okolja,
4. stroške odškodnin osebam, neposredno prizadetim zaradi
posledic poškodbe okolja.
(2) Če je povzročiteljev poškodbe več, pa se ne da ugotoviti
delež posameznega povzročitelja, krijejo stroške solidarno.
(3) Kadar je poškodba posledica zlorabe okolja, mora povzročitelj plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo okolja.
Merila za izračunavanje višine nadomestila in način njegovega plačila predpiše vlada Nadomestilo plača povzročitelj
na podlagi odločbe, ki jo izda upravni organ iz 92. člena tega
zakona, in je v višini 50% prihodek proračuna republike, 50%
pa prihodek proračuna lokalne skupnosti.

p0r

0 čevalec
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80. člen
(taksa in povračilo) '
(1) Onesnaževalec plača takso za obremenjevanje vode. tal,
zraka in za ustvarjanje odpadkov.

10. republiških javnih služb varstva okol|a, s katerimi 5
zago- tavljajo storitve, katerih uporabniki niso določljiv'a
ka- terih uporaba ni izmerljiva,
11. drugih dejavnosti varstva okolja, kadar jih zaradi jaV*''1
ko- risti na področju varstva okolja zagotavlja republika

(2) Porabnik naravne dobrine, katere lastnik |e republika ali
lokalna skupnost, plača za njeno izkoriščanje in rabo povračilo

(2) Lokalna skupnost zagotavlja sredstva iz prejšnje^
odstavka, če gre za naloge varstva okolja lokalnega pome'1®

(3) Osnova za plačilo takse je vrsta in količina onesnaževanja,
za plačilo povračila pa vrsta in obseg izkoriščanja in rabe
naravne dobrine.

83. člen
(stroški gospodarjenja in obveznega ukrepanja)

(4) Višino takse in povračila, način njunega obračunavanja,
odmere ter plačevanja in merila za znižanje in oprostitev
plačevanja predpiše vlada. Pri čezmerni obremenitvi se višina
takse stopnjuje, odvisno od količine in trajanja.
(5) Za naravne dobrine lokalnega pomena določi povračila iz
drugega odstavka lokalna skupnost. Kadar onesnaževanje
zadeva 73 samo prebivalce lokalne skupnosti, lahko ta predpiše tudi takse iz prvega odstavka.
2. Olajšave in spodbude
81. člen
(določanje)
(1) O znižanju ali oprostitvi takse za obremenjevanje med
izvajanjem sanacijskih del odloči ministrstvo na zahtevo
onesnaževalca, ki mora zahtevi priložiti sanacijski ali drug
program zmanjšanja onesnaževanja. Znižanje ali oprostitev
takse za obremenjevanje ne sme trajati dlje od povprečnega
časa za izvedbo istovrstnih investicijskih del. Zoper odločbo
o znižanju ali oprostitvi takse je dovoljena pritožba.
(2) Vlada lahko predpiše kavcije ali druge oblike varščine za
proizvajalce, ki organizirano zagotavljajo vračilo izrabljenih
ali neuporabnih naprav, tehnologij, izdelkov oziroma njihove
embalaže ali na drug organiziran način zmanjšujejo negativne
učinke svojega delovanja, ter za potrošnike, ki izrabljene ali
neuporabne naprave, tehnologije ali izdelke oziroma njihovo
embalažo vrnejo proizvajalcu.
3. Javni stroški varstva okolja
82. člen
(splošni stroški)
(1). Republika zagotavlja sredstva za financiranje:
1 upravnih, strokovnih in nadzornih nalog republike na
področju varstva okolja,
2. monitoringa iz 1. in 2. odstavka 68. člena tega zakona,
3. informacijskega sistema varstva okolja,
4 ukrepov za spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se
občutno zmanjšuje poraba snovi in energije ter preprečuje in
zmanjšuje obremenjevanje okolja,
5. olajšav, spodbud, nadomestil ali odškodnin v zvezi z odvzemom ali omejitvijo pravic zaradi zavarovanega naravnega
bogastva ali njegovega dela,

(1) Republika in lokalna skupnost zagotavljata financiraj
varovanje, ohranjanje in gospodarjenje z naravnimi dob
nami. kadar so v njuni lasti.
(2) Republika in lokalna skupnost zagotavljata sredstva
kritje stroškov obveznega ukrepanja.
(3) Stroške iz prejšnjega odstavka si delita republika 'jj
lokalna skupnost glede na obseg, vrsto in obliko obremeni'
in njenih posledic. Ob sporu krije do njegove rešitve celojJV
stroške republika. V primeru četrtega odstavka 65. člena W
zakona krije stroške mestna občina.
. 4. Skladi
84. člen
(ekološko razvojni sklad)
(1) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije (v nadali")®^
besedilu: sklad) se ustanovi kot finančna organizacija5 |(
kreditiranje naložb na področju varstva okolja s p° °'
z ugodno obrestno mero.
(2) Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi J
odgovornostmi, določenimi z zakonom in pravili skia®.
Sklad je delniška družba. Firma sklada je: Ekološko raz^o
sklad Republike Slovenije, d.d.. Sedež sklada je v Ljublja"
(3) Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun, v svoj6''1
imenu in za tuj račun ter v tujem imenu in za tuj račun.
(4) Ustanovni kapital sklada znaša 10.000.000 SIT in je raZ^
Ijen na delnice. Delnice so navadne in glasijo na ime Re"
blike Slovenije.
(5) Vprašanja v zvezi s pristopom drugih delničarjev in z
janjem delnic se uredijo s pravili sklada, tako da delež df=
pravnih in fizičnih oseb ne preseže 33 % kapitala.
85. člen
(organi sklada)
• iti''
(1) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika m
člane. Imenuje in razrešuje ga vlada.
K"
(2) Delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsed^
in dva člana. Imenuje in razrešuje jih državni zbor na p'e°
vlade.
(3) Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sk'i
ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje upr
odbor.
86. člen
(pravila sklada)

6. subvencij in spodbud za lokalne javne službe, naprave in
tehnologije varstva okolja ter za okolje neoporečne tehnolo
gije in izdelke,
7. raziskav in razvojnih projektov varstva okol|a,

(1) Upravni odbor sprejme pravila sklada, s katerimi se
dijo:

8. posebnih oblik izobraževanja in osveščanja v zvezi z okoljem,

2. pooblastila za zastopanje,

9. pomoči društvom, interesnim združenjem in drugim
nevladnim organizacijam za varstvo okolja,

3. naloge in mandat članov upravnega in nadzornega odb
ter direktorja.
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1. notranja organizacija in način poslovanja sklada.

poročev^

^p druga pomembnejša vprašanja v zvezi z organizacijo in
°slovanjem sklada.
S pravili, ki urejajo poslovanje sklada se uredijo, oziroma
oeijo tudi:

d0|

ta.na''n in pogoji ohranjanja realne vrednosti trajnega kapi.7.®
ter drugi ukrepi v zvezi z zaščito pred riziki poslovanja
5
*iada,
s_°bseg

89. člen
(skladi za okolje lokalnih skupnosti)
(1) Će lokalna skupnost za spodbujanje dejavnosti varstva
okolja, ki so lokalne narave, ustanovi sklad za okolie, se za
njegovo delovanje smiselno uporabljajo določbe 84. do 88.
člena tega zakona.
iX. SVET ZA VARSTVO OKOLJA

jamstvenega kapitala, njegov mnogokratnik, ki ga ne

®p8 ^rese^' cel0,na aktiva, i" primere morebitnega jamstva
3 omejitve glede največjega možnega posojila oziroma skupka zneska posojil enemu posojilojemalcu,

. 90. člen
(vloga in položaj)

r

I?' K pravilom sklada, k naložbeni politiki sklada in finančte l.U načr,Ul k zaključnemu računu in poročilu o poslovanju
v/ * imenovanju in razrešitvi direktorja sklada da soglasje
3
87. člen
. »
(sredstva sklada)
' Sredstva sklada se pridobivajo:
nJ2.1sredstev, pridobljenih po zakonu, ki ureja lastnin sko
Oblikovanje podjetij,
£ .
jn sredstev, pridobljenih na podlagi zakona o spremembah
v pf°Pt°'n',vah zakona o urejanju naselij in drugih posegih
£

2

dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter tujih držav,
4s
0so
lih ?'inančnih
'''' domačih
tujih
oseb ter
tujih držav in mednarodustanovinna
podlagi
zakona,
5, j, Pr,,
bar^j bodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in nalož(pv
vs
0tii_9
aki zadolžitvi iz četrte točke prejšnjega odstavka
u
'°ca vlada.
(3) reds,va za
škt>£
ustanovitev sklada se zagotovijo v republiProračunu.
acl
2ako^'
'ahko izjemoma pridobiva sredstva tudi na podlagi
n
a o republiškem proračunu.

88. člen
(uporaba sredstev sklada)
' Sredstva sklada se uporabljajo za kreditiranje naložb:
iavn£nuk''ških javnih služb varstva okolja, 2. obveznih lokalnih
služb varstva okolja,
3.v a
Prave in tehnologije varstva okolja,
4 y
'ehnologije in izdelke, neoporečne za okolje,
5. pr. .
r>itev' 'zvedbi sanacijskih programov povzročiteljev obreme(?) §r
na|
0žh va sklada se ,ahk° uporabljajo tudi za kreditiranje
Cih Sr6 ^Publike
v zvezi z obveznim ukrepanjem in manjkajoza
'ia ter a
izvedbo nacionalnega programa varstva oko0dstav^ izdajanje garancij in zavarovanj za naložbe iz prvega
"

'^) Pqs,
jn °Pek javnega razpisa, podrobnejše pogoje za pridobi5
amene
Pos
P°rabe sredstev
upravni odbor
sklada
6h
t>oS|*nim
pravilnikom
v skladudoloči
z zakonom.(4)
Nadzor
nad
an
°PraV||,aniem sklada opravlja organizacija, 73 pooblaščena za
Je ekonomsko finančne revizije.
(5) Q
> ^b0rp0s,°vanju sklada poroča upravni odbor vladi, nadzorni
r
a
3trw
državnemu zboru enkrat letno ali na njuno vsakon
° zahtevo.

c

c

®va/ec

(1) Za spremljanje stanja na področju varstva okolja državni
zbor ustanovi svet za varstvo okolja (v nadaljevanju: svet).
(2) Svet ima enajst članov, ki jih imenuje državni zbor iz vrst
strokovnjakov in predstavnikov nevladnih organizacij
s področja varstva okolja. Člani sveta ne morejo biti predstavniki upravnih in drugih državnih organov.
(3) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen.
91. člen
(naloge)

*

(1) Svet obravnava, sprejema stališča, daje mnenja in pobude
ter obvešča javnost o:
1. stanju in trendih na področju varstva okolja;
2. strategiji nacionalne politike varstva okolja, njeni us- klajenosti z mednarodnimi usmeritvami in nacionalnem programu
varstva okolja:
3. usklajevanju razvojnih interesov republike;
4. normativnem urejanju varstva okolja;
5. delovanju republike in lokalnih skupnosti na področju var
stva okolja;
6. posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja,
7. pobudah javnosti,
8. drugih nalogah, določenih z aktom o njegovi ustanovitvi.
X. NALOGE UPRAVE
92. člen
(splo&ne naloge varstva okolja)
(1) Splošne strokovne in z njimi povezane upravne naloge
varstva okolja v republiki so:
1. priprava nacionalne strategije varstva okolja,
2. priprava in spremljanje uresničevanja nacionalnega programa varstva okolja in operativnih načrtov za varstvo okolja,
3. priprava predpisov, smernic in priporočil s področja varstva
okolja,
4. priprava študij ranljivosti okolja,
5. presoja vplivov nameravanih posegov na okolje,
6. določanje okoljevarstvenih pogojev za izkoriščanje, uporabi janje in upravljanje naravnih dobrin, če z zakonom ni
določe- no drugače,
7. priprava ukrepov varstva okolja,
8. priprava strokovnih podlag v zvezi z javnimi stroški, dajat
vami, spodbudami in olajšavami na področju varstva okolja,
9. priprava predlogov raziskovalnih in razvojnih projektov
varstva okolja,
17

10. priprava predlogov za vključevanje okoljevarstvenih vsebin v izobraževalne programe na vseh stopnjah in osveščanje
jav nosti v zvezi z okoljem,
11. vodenje informacijskega sistema varstva okolja,
12. druge zadeve, določene s tem ali drugim zakonom ali na
njuni podlagi izdanim predpisom.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja Zavod za varstvo
okolja v sestavi ministrstva.
(3) V primeru zadev varstva okolja lokalnega pomena, opravlja
naloge iz prvega odstavka zavod ali druga služba ene ali več
lokalnih skupnosti, v primeru mestne občine pa zavod.
93. člen
(naloge geološke, seizmološke in geofizikalne službe)
(1) Strokovne in z njimi povezane upravne naloge geološke,
seizmološke in geofizikalne službe obsegajo monitoring ter
drugo evidentiranje geofizikalnih pojavov, rajonizacijo in
kategorizacijo, analitične, proučevalne, prognostične in
druge strokovne naloge, ki se nanašajo zlasti na:
1. zagotavljanje geoloških raziskav nacionalnega pomena,
2. nadzor in verifikacijo geoloških raziskav, ki niso nacionalne
ga pomena,
3. splošne geološke evidence in sestavo litosfere,

stva, obrambe, prometa in zvez, kmetijstva in gozdarsN*
industrije, gradbeništva, zdravstva, turizma in drugih dejavn^j
sti, ter naloge, ki se nanašajo na varstvo in zaščito P'e
škodljivim delovanjem meteoroloških in hidroloških pojavo*
na meteorološko varnost zračne in pomorske plovbe, na up°
rabniške prognoze, na obveščanje in na evidence ter iz rt"
njavo podatkov.
(3) Naloge iz prejšnjih odstavkov in z njimi povezane upra*"1®
naloge opravlja Hidrometeorološki zavod kot organ v sesW
ministrstva.
(4) Zavod iz prejšnjega odstavka opravlja tudi naloge r>ac'
onalnega meteorološkega in hidrološkega centra ter s t®
povezane naloge, ki izvirajo iz mednarodnih obveznosti.
m
95. člen
(naloge upravljan|a in pospeševanja)
(1) Naloge upravljanja javnih služb varstva okolja v repub|il1
in naloge pospeševanja na področju varstva okolja:
1. načrtovanje razvoja, organiziranja in opravljanja
služb varstva okolja iz 2. odstavka 25. člena,
2. priprava strokovnih podlag za podeljevanje koncesij 1?
oprav- Ijanje javne službe varstva okolja 2. odstavka
člena,
3. strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb ali zadev var5'
va okolja iz 2. odstavka 25. člena,

4. potresne in druge dinamične pojave naravnega in umetnega izvo- ra,

4. investicijsko načrtovanje, vzdrževanje in gospodari®^
z re- publiškimi objekti in napravami za opravljanje dejav
sti ali zadev varstva okolja,

5. erozijske in druge geološke procese, ki nastajajo v vrhnjih
plasteh zemeljske skorje in vplivajo na njen razvoj in sestavo,

5. pospeševanje naložb v varstvo okolja,

6. lastnosti in sestavo tal ter njihovo onesnaženost,
7. težnostno in druga polja naravnega in umetnega izvora.
(2) V okviru službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo tudi
naloge, ki se nanašajo na varstvo in zaščito pred potresi,
geološkimi in drugimi nevarnostmi, zgodnje opozarjanje, prepre- čevanje in sanacijo, na varnost objektov in naprav, na
tovrstne evidence, na mnenja in soglasja, določena z zakonom, ter na izmenjavo podatkov, vključno z mednarodno. (3)
Naloge iz prejšnjih odstavkov in z njimi povezane upravne
naloge opravlja Geofizikalni zavod kot organ v sestavi ministrstva.
94. člen
(meteorološke in hidrološke naloge)

6. strokovne naloge za sklad,
7. priprava in izvajanje sanacijskih programov varstva ok°''*
m '''
8. druge naloge, določene s tem ali drugim zakonor"
predpisom, izdanim na njuni podlagi.

(1) Splošne strokovne naloge meteorološke in hidrološke
službe obsegajo monitoring in drugo evidentiranje meteoroloških in hidroloških stanj, njihovo rajonizacijo, opravljanje
analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih
nalog, ki se nanašajo zlasti na:

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka opravlja direkcija v se» (
ministrstva oziroma Zavod iz drugega odstavka 92. člena
zakona.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašaj®o ^
obvezne lokalne javne službe varstva okolja, opravlja 3
nalna direkcija ali druga ustrezna služba ene ali več lo*
skupnosti.
96. člen
(Inšpekcijsko nadzorstvo)
a
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo zadev varstva okolja obsega (Si
zorstvo nad izvajanjem določb tega in drugih zakon® ^
predpisov s področja varstva okolja in nadzorstvo nad i™
njem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja

1. pojave in procese v atmosferi in hidrosferi,

(2) Nadzorstvo iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:

2. klimatologijo ter medsebojno vplivanje hidrosfere in
atmosfe- re,

1. nadzor nad izvedenimi posegi v okolje in med
izvajan jem, nad obremenjevanjem in povzročitelji
I«1
51
tev z vidika njihovih emisij in po njih povzročenih iT"
možnostmi za njihov nastanek,

3. izvajanje meteorološke obveščevalne službe v okviru svetovne meteorološke mreže,
4. meteorološke in hidrološke naloge energetskega in okoljevar- stvenega pomena;
5. spremljanje kakovosti zraka, padavin in voda,
6. ionizirajoča sevanja v ozračju in njihove premike.
(2) V okviru službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo tudi
naloge, ki izvirajo iz zahtev varstva okolja, vodnega gospodar18

2. nadzor nad stanjem tal, vode, zraka in odpadkov,
stanjem imisij in splošnih ekoloških razmer,
3. nadzor nad upravljanjem in izkoriščanjem naravnih d°
z vi- dika okoljevarstvenih pogojev,
/
4. nadzor nad izvajanjem dejavnosti javnih služb varstva
Ija,
5. ekološki nadzor nad uvozom in začasnim uvozom,
porote**

®- nadzor nad izvajanjem ukrepov varstva okolja in s tem
Povezano izrekanje prepovedi.
13) S predpisi iz prvega odstavka 27. in prvoga ter drugega
°dstavka
30. člena tega zakona se določijo primeri, v katerih
'e za izdajo dovoljenja, predpisanega za poseg v okolje, treba
Pridobiti poprejšnje soglasje inšpektorata.
Naloge iz prejšnjih odstavkov opravlja Inšpektorat za var° okolja v sestavi ministrstva, če za posamezne naloge ni
Pred- pisano drugače.
97. člen
(lokalna nadzorna služba)

s,v

']) Ena ali več lokalnih skupnosti lahko ustanovi nadzorno
užbo za varstvo okolja, mestna občina pa jo mora ustanoviti.
s|

p) Če je ustanovljena nadzorna služba iz prejšnjega odstavka,
J® lahko ministrstvo pooblasti za opravljanje posameznih
°ejanj in strokovnih nalog v zvezi z inšpekcijskim nadzorstvom iz prejšnjega člena.
j®) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se lahko da samo osebam nadzorne službe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za
e
Publiške 73 inšpektorje.
98. člen
(pogoji za opravljanje nalog)
a

Minister predpiše posebne pogoje glede usposobljenosti
opravljanje posameznih nalog iz tega poglavja.

*'• ZBORNICA izvajalcev
99. člen
(položaj In članstvo)
splošno
li«*'
zbornico se združujejo
pravnevarin
*'cne osebe, gospodarsko
ki opravljajo koncesionirano
javno službo
okolja ter druge osebe, ki opravljajo dejavnosti varstva
°'ia, razen javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij.

p* Če pri splošni zbornici ni organizirana samostojna
p n.ožna organizacija za področje varstva okolja, osebe iz
ko
g3 odstavka ustanovijo zbornico kot samostojno strogo-poslovno združenje, ki je pravna oseba.
te se zbornica ustanovi kot samostojno strokovno-popriVn
9 združenje po prejšnjem odstavku, se njene naloge,
s
'ojnosti organov, njihova sestava in način imenovanja
r
°nia izvolitve članov, zastopanje, način sprejemanja odloV
de? '|Pravice in obveznosti članov, način financiranja, javnost
druga vprašanja, pomembna za delovanje zbornice,
Ur ®.jn
đl
io z njenimi pravili.
*"• Bazenske določbe
100. člen
(prekrftkl)
(1) ? j
pr6r- oenarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
s,
0ri
Podjetje ali druga pravna oseba ali posameznik, ki
Prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. {e se
p0v r Cine zavaruje pred odgovornostjo za škodo, ki jo lahko
° z ekološko nesrečo (11. člen);
nju
zagotavlja javnosti podatkov o lastnem obremenjeva3. {e^Kf0,i.a (3. odstavek 14. člena):
Si predpisan režim sanacije (2. odstavek 28. člena);
4. ,
ter i • ' Predpisana pravila varstva ali ravnanja (29. člen 73
■ 'n 2. odstavek 30. člena);
5. ^
0d$tauravna v nasprotju ž naloženim ravnanjem (3. in 4.
v,r
30 člena : 6 če u
stv
>
P°rablia premično napravo za
br®2 0 okolja ali opravlja poskusno obratovanje ali postopek
oovoljenja (1. in 5. odstavek 32. člena);
"Oro čevalec

7. če ravna v nasprotju z odločbo o začasnem zavarovanju
posamez- ne naravne dobrine ali njenega dela (1. odstavek
34.člena);
8. če ravna v nasprotju z odrejenimi izjemnimi ukrepi (1
odsta- vek 35. člena);
9. če ne izvrši ali ravna v nasprotju z odrejenimi inšpekcijski
mi ukrepi (1. odstavek 36. člena);
10. če ravna v nasprotju s prepovedjo obratovanja, uporabe
snovi, tehnološkega postopka ali izdelka ali s prepovedjo
opravljanja dejavnosti (3. in 4. odstavek 36. člena);
11. če ravna v nasprotju z omejitvijo dejavnosti ali delovanja
(1. odstavek 37. člena);
12. če ravna v nasprotju s predpisanimi opozorili, priporočili
ali izrednimi ukrepi (1. in 2. odstavek 38. člena);
13. če ravna v nasprotju z določeno obveznostjo opozoril,
napotil in priporočil prebivalstvu (3. odstavek 38. člena);
14. če da v promet surovine, polizdelke ali izdelke brez
označbe o obremenjevanju okolja (39. člen);
15. če ne določi pooblaščenca za okolje ali če določi pooblaščen- ca, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ali če ne
, sporoči, koga je imenoval za pooblaščenca in kakšna so
njegova poobla- stila (1., 3. in 5. odstavek 41. člena);
16. če ne vodi ekološkega knjigovodstva ali evidence odpadkov in ne posreduje podatkov na predpisan način (1. in 2.
odstavek 42. člena);
17. če pri izvajanju posega v okolje ravna v nasprotju s sestavinami projekta, ki so predmet okoljevarstvenega soglasja
(59. člen);
18. če v določenem roku ne izdela sanacijskega programa (1.
od- stavek 64. člena);
19. če brez soglasja prične z izvajanjem sanacijskega programa (2. odstavek 64. člena);
20. če ne opravlja obvezne koncesije skladno z odločbo,
s katero je bila naložena (5. odstavek 68. člena)
21. če kot onesnaževalec, povzročitelj tveganja ali povzročitelj obremenitve ne zagotovi obratovalnega monitoringa, preventiv nega monitoringa ali monitoringa učinkov sanacijskih
ukrepov (1., 2. in 3. odstavek 70. člena);
22. če kot izvajalec monitoringa krši predpisane pogoje ali
pred- pisano kakovost opreme (6. odstavek 70. člena);
23. če kot onesnaževalec, povzročitelj tveganja ali povzroči'
telj obremenitve ne sporoča podatkov monitoringa ali jih ne
sporoča na predpisan način in v predpisani obliki (1. in 2.
odstavek 71. člena);
24. če kot poročevalska enota ne sporoči ali ne sporoči
pravočas- no podatkov za potrebe informacijskega sistema
varstva okol- ja (4. odstavek 73. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba ministrstva, organa ali organizacije
v njegovi sestavi ali drugega državnega organa ali službe
lokalne skupnosti, ki stori dejanje iz prvega odstavka.
(4) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če stori dejanje iz 3., 4., 5., 6.. 8., 11. ali
16.točke prvega odstavka.
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(5) Če je imel prekršek iz 3. do 13., 15., 16. ali 18. do 22. točke
prvega odstavka za posledico ogrožanje življenja in zdravja
ljudi, uničenje ali poškodbo ali kritično obremenjenost okolja
ali zlorabo okolja, se pravna oseba kot storilec prekrška ali
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000
SIT, odgovorna oseba pravne osebe, ki stori tak prekršek, pa
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
(6) Če je imel prekršek iz 3., 4., 5., 6., 8., 11. ali 16. točke prvega
odstavka za posledico ogrožanje življenja in zdravja ljudi,
uničenje ali poškodbo ali kritično obremenjenost okolja ali
zlorabo okolja, se posameznik, ki stori tak prekršek, kaznuje
z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT.
(7) Republiški inšpektor, pristojen za nadzorstvo na področju*
varstva okolja, policist in pooblaščena oseba iz 97. člena tega
zakona takoj na kraju samem izterja denarno kazen 10.000
SIT za lažji prekršek iz 4. in 12. točke prvega odstavka tega
člena od tistih, ki jih zaloti pri prekršku. S predpisi iz 29. člena,
prvega ter drugega odstavka 30. člena in prvega ter drugega
odstavka 38. člena se določi, kaj se šteje za lažji prekršek po
tem odstavku.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
101. člen
(predpisi vlade)
(1) Vlada najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona
določi ali predpiše:
1. merila za določitev razmerja plačil za koncesijo (2. odstavek
21. člena);
2. merila in način uveljavljanja prednostne pravice pri pridobitvi koncesije ter primere in pogoje za brezplačno podelitev
koncesije na demografsko ogroženih območjih (7. odstavek
21. člena);
3. vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na
okolje obvezna, in druge primere presoje (1. odstavek 57.
člena);
4. klasifikacijo pojavov, ki so predmet monitoringa, in skupna
metodološka izhodišča (3. odstavek 69. člena);
5. strukturo, skupne osnove in vrste ter stopnje agregiranosti
podatkov informacijskega sistema varstva okolja (5. odstavek
73. člena);
6. vrste posegov v okolje, merila za določanje njihovega
vplivnega območja in za določanje višine odškodnine (2.
odstavek 78. člena);
7. merila za izračunavanje in način plačevanja nadomestila za
degradacijo inn uzurpacijo okolja (3. odstavek 79. člena);
8. višino takse in povračila, način obračunavanja, odmere in
plačila ter merila za znižanje in oprostitev plačila (4. odstavek
80. člena).
(2) Vlada najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona
izda predpise iz 1. in 2. odstavka 27. člena.
102. člen
(predpisi ministra)
(1) Minister najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi tega zakona
uskladi obstoječe predpise ali predpiše:
1. metodologije, standarde in normative obveznih lokalnih
javnih služb (4. odstavek 26. člena);

začasnem uvozu obvezen, primere, za katere se izvoz, uvo*
začasen izvoz in uvoz ter tranzit določenega blaga &J
območje republike prepovejo, in primere, ko je za to treb31
pridobiti predhodno soglasje ministrstva (1. odstavek
člena);
4. način izvajanja ekološke kontrole blaga pri uvozu in zača5'
nem uvozu (2. odstavek 31. člena);
5. seznam premičnih naprav in postopkov za varstvo okoljjj
za katerih uporabo ali preizkus je potrebno dovoljenje C
odstavek 32. člena);
6. opozorila, priporočila in izredne ukrepe (1. odstavek 3"
člena);
7. pogoje za pooblaščenca za varstvo okolja (2. odstavek
člena);
8. vsebino in način vodenja ekološkega knjigovodstva in ®vl
dence o odpadkih (3. odstavek 42. člena);
9. pogoje in način za pridobitev ter uporabo znaka za oko'jjj
(2. odstavek 43. člena); 10. načela ekosistemske členitve a'
metodologijo za izdelavo študij o ranljivosti okolja (2.ods'
vek 52. člena);
11. podrobnejšo vsebino in metodologijo za študijo za
vito presojo vplivov na okolje (4. odstavek 54. člena); 12 yrs
obremenitev, vrste in obseg presoje ter metodologijo za i^6
lavo poročila o vplivih na okolje in pogoje za pridobi'
pooblastila za njegovo izdelavo (4. odstavek 56. člena);
13. vrste sanacijskih programov, obseg in podrobnejšo
bino ter metodologijo za pripravo sanacijskega programa
odstavek 66. člena); 14. vrste emisij, imisij in pojavov, ki j|j
predmet monitoringa, metodologijo vzorčenja, merjenja ^
evidentiranja ter pogoje za izvajalce monitoringa in kakov®3
opreme ter potrebne akreditive (5., 6. in 7. odstavek 70. čle" '
15. posebne pogoje glede usposobljenosti (98. člen).
103. člen
(predpisi ministrov)
(1) Pristojni ministri najkasneje v 9 mesecih po uveljavitvi t«
zakona uskladijo obstoječe predpise ali predpišejo:
1. zasnovo monitoringa ter metodologijo za izvajanje ![]
pogoje za usposobljenost izvajalcev monitoringa nara*"^
pojavov in imisijskega monitoringa, kakovost opreme0^
potrebne akreditive ter načine rednega obveščanja javi
(4. odstavek 69. člena);
2. način in obliko sporočanja podatkov monitoringa (2. ods'a
vek 71. člena);
,
3. vsebino, izvajalce in nosilce baz podatkov, poročevai*
enote, metodologije zbiranja, shranjevanja, obdelave in^Izročanja podatkov, njihovo uradnost ter obveznost vkljuc®^
nja v mednarodne informacijske sisteme (3. odstavek
člena).
104. člen
(nacionalni program)
ejH
(1) Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pripravi v 12 mef(),
cih po uveljavitvi tega zakona predlog nacionalnega P
grama varstva okolja.
105. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

2. klasifikacijo odpadkov, ravnanja in pogoje (2. odstavek 30.
člena);

1. Zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75),

3. primere, za katere je ekološka kontrola blaga pri uvozu in

2. Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bival'
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poročevd*1

°kolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86), razen 7., 8. in 9.
člena. 3. Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo
°kolja (Uradni list SRS, št. 2/90),
4

Zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/
°6). 5. 3. člen, razen 5. točke v delu, ki se nanaša na urejanje
lavnih
parkirišč, in 7. točke 1. odstavka in 3. odstavka tega
c
'ena, 4., 5., 6., prvi odstavek 7., 11. in 14. člen Zakona
0
komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82),
Zakon o hidrometeoroloških dejavnostih, pomembnih za
vso državo (Uradni list SFRJ, št. 18/88 in 63/90),
^Zakon o seizmološki službi (Uradni list SRS, št. 14/78 in 42/
°6), razen 4., 6. in 10. člena,
J2) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati
določbe
18. in 19. člen Zakona o tujih vlaganjih (Uradni list
bp
RJ, št. 77/88).
<3r> Določbe 16., 18., in 19. člena zakona o varstvu pred 73
^ upom
v naravnem in bivalnem okolju se uporabljajo do
®Pfejetja predpisov na podlagi 27., 28. in 30. člena tega
'3kona.
j4) Predpisi, izdani na podlagi zakonov iz prve do sedme
°cke prvega odstavka, se uporabljajo do izdaje novih.
106. člen
(uskladitev)
I1) Predpisi lokalnih skupnosti se v zadevah varstva okolja
skladijo z določbami tega zakona najkasneje v 9 mesecih po
)e
9ovi uveljavitvi.
107. člen
(vzpostavitev Inšpekcije In preimenovanje)
ustanovi,ve

nai
inšpektorata
za varstvo
okolja opravljajo
aioge iz 96. člena tega
zakona organi
vodnogospodarske
in
^anitarne
inšpektcije
ter
druge
inšpekcijske
službe
v
skladu
Sv
ojimi pristojnostmi.
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije nadaljuje
"elom z delovnim področjem, določenim s tem zakonom, in
s,r"flenom Hidrometeorološki zavod kot organ v sestavi ministva.
2

^e'zmorloški zavod Republike Slovenije nadaljuje z delom
Q^ee'°vnim področjem določenim s tem zakonom in z imenom
°'izikalni zavod kot organ v sestavi ministrstva.
108. člen
(organiziranje sklada)
j ' Ekološko razvojni sklad se organizira in začne poslovati
7
e<3
Srlrt
oziroma zz republiškim
dnem, ko Republika
Slovenija vplača
stva, predvidena
proračunom.
Do organiziranja in pričetka poslovanja sklada opravlja
°9e iz 88. člena tega zakona minstrstvo.

Por

<> čevalec

(3) Na podlagi zaključnega računa sklada za sofinanciranje
programov varstva okolja, ustanovljenega na podlagi Zakona
o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Uradni
list SRS, št. 2/90), se prenesejo na sklad tudi sredstva in
obveznosti do virov sredstev navedenega sklada.
(4) Na sklad se prenesejo tudi odprte terjatve do posojil, danih
za namene varstva okolja v okviru proračunskih sredstev
ministrstva, po stanju na dan ustanovitve sklada.
109. člen
(uskladitev obveznosti)
(1) Povzročitelj obremenitve mora uskladiti svoje delovanje
z obveznostmi, ki mu jih nalaga ta zakon, v rokih, ki bodo
določeni s predpisi, potrebnimi za izvajanje določb zakona, ki
se nanašajo na obveznosti povzročitelja obremenitve, če
s predpisi iz drugega odstavka 105. člena tega zakona ali
drugimi veljavnimi predpisi niso že določeni.
(2) Sanacijski programi, ki se izvajajo ob uveljavitvi tega
zakona, se izvedejo po veljavnih predpisih, če se še niso
pričeli izvajati, pa je treba pridobiti soglasje iz drugega
odstavka 64. člena tega zakona.
(3) Določbe tega zakona o presoji vplivov na okolje se začneio
uporabljati v roku, ki se d<?loči s predpisom iz 57. člena, za že
začete postopke za izdajo dovoljenja za poseg v okolje pa se
lahko uporabijo le s privolitvijo nosilca posega.
(4) Do izdelave študije ranljivosti okolja iz 51. člena tega
zakona se zanjo šteje kartografska dokumentacija prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin, ki je do določitve
stopnje varovanja okolja pred obremenitvami tudi obvezno
izhodišče po 53. členu tega zakona.
110. člen
(prenehanje članstva)
(1) Javnim gospodarskim zavodom in javnim podjetjem, ki
opravljajo dejavnosti varstva okolja, preneha članstvo
v splošni gospodarski zbornici z dnem, ko se reorganizirajo
po določbah zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
111. člen
(prenos v lastnino)
(1) Voda, mineralne surovine, prosto živeče divje živali, ki se
štejejo za divjad, ribe in druge prosto živeče oziroma prosto
rastoče gospodarske izkoristljive vodne živali in rastline
v odprtih vodah in v ribolovnem morju preidejo v lastnino
republike z dnem uveljavitve tega zakona in se izkažejo
v bilancah, ki jih izdelajo pristojna ministrstva v sodelovanju
z ministrstvom, pristojnim za finance, v 1 letu po uveljavitvi
tega zakona.
112. člen
(pričetek veljavnosti zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

21

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Osnutek zakona o varstvu okolja je Državni zbor Republike
Slovenije obravnaval in sprejel na svoji 4. seji dne 26.2.1993 in
naložil predlagatelju, da pripravi predlog zakona v sodelovanju z Odborom Državnega zbora za infrastrukturo in okolje ter
da pri tem prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in
mnenja začasnega delovnega telesa za okoljevarstvene
zadeve, pisne pripombe in pripombe iz razprav poslancev na
seji zbora ter prouči mnenje Državnega sveta.
Državni svet je sprejel mnenje k osnutku zakona na svoji 5.
seji dne 17.2.1993, v katerem podpira sprejem celovito in
sistemsko zasnovanega zakona o varstvu okolja.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o varstvu okolja (v
nadaljevanju: predlog zakona) proučil in ustrezno upošteval
predloge in pripombe Državnega zbora in Državnega sveta in
njunih delovnih teles, poleg tega pa tudi predloge in pripombe Zveze društev za varstvo okolja Slovenije, Slovenskega ekološkega gibanja, Gospodarske zbornice Slovenije
in občine Krško, ki so bile predložene Državnemu zboru
oziroma njegovim delovnim telesom.
Predlagatelj je ponovno proučil in ustrezno spremenil in
dopolnil posamezne določbe predloga zakona tudi glede na
vzorčni model zakonika o varstvu okolja, ki ga je v mesecu
oktobru 1992 pripravil Direktorat za okolje in lokalno samoupravo Sveta Evrope.

II. PRIPOMBE K OSNUTKU ZAKONA IN STALIŠČA PREDLAGATELJA
1. GLEDE DELA MINISTRSTVA
Pripomba:
Izpostavljen je bil očitek, da predlagatelj ni uresničil nobene
od štirih zahtev poslanske skupine SDP, postavljenih ob
obravnavi predloga za izdajo zakona o varstvu okolja z osnutkom (v zvezi s pripravo koncepta nacionalnega programa,
osnovnimi podzakonskimi predpisi, postopkom študije ranljivosti okolja in študijo izvedbe zakona z ustrezno analizo
pričakovanih problemov). Izrečen je bil tudi dvom v sposobnost predlagatelja, da bo zagotovil izvajanje zakona v praksi
in v projektno dodelanost posameznih instrumentov ter prepričanje, da bo operativnost zakona kasnila, česar pa teža
problemov v okolju ne dopušča.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona, ki ga je obravnaval
73 Državni zbor (kot predlog pa je bil predložen Skupščini
Republike Slovenije v oktobru 1992), izpolnil dodatni sklep
tedanjega Družbenopolitičnega zbora, ki je bil sprejet na
pobudo poslancev SDP, in skupaj z obrazložitvijo predložil
tudi:
- strukturo bodoče normativne ureditve varstva okolja,
- zasnovo nacionalnega programa varstva okolja in
- prikaz najpomembnejših težav v zvezi z izvajanjem zakona.
2. GLEDE KONCEPTA IN STRUKTURE ZAKONA
Pripombe:
Glede ustreznosti zakonskih rešitev za učinkovito varstvo
okolja, je bila dana pripomba, da zakon ni utemeljen na
analizi urejanja varstva okolja v državah, ki so v prehodu in da
se s sklicevanjem na izkušnje razvitih držav ustvarja privid, da
je v naših razmerah možno vzpostaviti z razvitimi državami
primerljiv sistem varstva okolja; alternativna rešitev bi bila
v ratifikaciji mednarodnih pogodb in sprejem posebne resolu22

cije o varstvu okolja. Izraženo je bilo tudi stališče, da celovit
zakon o varstvu okolja ni smiseln in da bi moral biti cilj celovit
sistem varstva okolja. Ker zakon vsebuje tudi rešitve iz obstoječih zakonov, bi bilo možno te novelirati in jih tudi že izvajati'
sprejeti pa še nekatere nove npr. za presojo vplivov na okolji
koncesije itd. Predloženi osnutek zakona neoperacionalen in
da je lahko le izhodišče za vrsto konkretnih zakonov, ki &
konkretnim projektom varstva okolja, za katere bi bila na
razpolago tudi finančna sredstva, dali tudi potrebno pravno
podlago. Izražen je bil tudi očitek, da skuša zakon predpisat1
uradno ideologijo in to na področju varstva okolja, kjer
doktrina izpostavljena izredni dinamiki razvoja in različnih1
interesom, ki nanjo vplivajo. V tem smislu se zdijo sporne tud
natančne definicije odnosov do narave, ki jih vsebuje zakon
V razpravah je bilo opozorjeno, da je materija, ki jo ureja
zakon, urejena z različnimi mednarodnimi konvencijami in
se le-te, če so ratificirane s strani Republike Slovenj1
skladno z 8. členom ustave, uporabljajo neposredno; zarad
česar takšne določbe v zakonu niso potrebne.
Bistvo varstva okolja so odnosi med subjekti, ki so udeležen1
v procesu, kar pa osnutku zakona o varstvu okolja manjk*
Ravno tako je potrebno ugotoviti, ali predložena struktur
instrumentov omogoča tako varstvo okolja, kot ga ta trenute*
potrebujemo. Tako radikalno spreminjanje upravljanja nS
področju varstva okolja se zdi premalo utemeljeno.
Izraženo je bilo stališče, da naj bo temeljni namen zakona le
varstvo življenjskega in bivalnega okolja in naj ne posega
druga področja, ki jih urejajo drugi zakoni - zakon o varstv"
narave, o varstvu naravne dediščine in podobno.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj je pri pripravi zakona privzet sodobne pravn8'
administrativne in ekonomske instrumente. Njihovo uvajal3
v sistem varstva okolja ni odvisno od stopnje razvitosti dđ ;
saj jih v Evropi uveljavljajo tako v razvitih državah kot tu°
v državah, ki so v prehodu v sistem parlamentarne demokf'
cije in tržno ekonomijo. Od stopnje razvitosti pa je odvis"
hitrost uvajanja posameznih ukrepov in ekoloških štanda
dov, kadar in kolikor je zaradi vključevanja v evropski '
svetovni trg možnost postopnega prilagajanja sploh odvisn
od posamezne države.
Ratifikacija mednarodnih pogodb (npr. konvencij) ne rno'^
biti alternativna rešitev zakonu, ker tudi če je v Ustavi doj0
čeno, da se ratificirane in objavljene mednarodne pogod
uporabljajo neposredno, je vsebina teh takšna, da jo '
potrebno v nacionalni zakonodaji operacionalizirati, sat
v njih določeni predvsem skupni cilji podpisnic in obvezno
da z ustreznimi normativnimi, organizacijskimi, tehničnim1
drugimi ukrepi zagotovijo njihovo dosego.
Ravno tako ne more celovitega pravnega urejanja zadev vi'
stva okolja nadomestiti resolucija o varstvu okolja in ekolo> •
osveščenost družbe. Na to kaže razvoj okoljskega prava.
prehaja v fazo kodifikacije, in poteka v posameznih drža»
ter tudi v okviru Sveta Evrope.
/jji
Poleg tega konstituiranje pravne države, ki obsega '"g
področje varstva okolja, ne more nadomestiti vsakokrat ^
pravno urejanje posamičnih projektov varstva okolja .
zmanjševanje onesnaževanja, ki je nenazadnje samo
sistema varstva okolja.
Predlagatelj se strinja, da je cilj celovit sistem varstva
zato je tudi predložil strukturo bodoče normativne ureditve. j
katere je razvidno, da zakon o varstvu okolja ne bo eo \
predpis na področju varstva okolja. Meni pa, da cilja ce
. jtega sistema varstva okolja ni mogoče doseči zgolj s Pa^j.
nim normativnim urejanjem posameznih elementov
Zato predlagatelj ne sprejema ocene, da je mogoče do$e jj,
celovit sistem varstva okolja zpoli z novelacijo obstoj
poročevalk

'

zvonov in drugih predpisov, ki izvirajo iz sistema samoupravlja in družbene lastnine. Ravno s tem je tudi utemeljen
r'stop, katerega posledica bo radikalno spreminjanje upravIfnjg na pO(jr0čju varstva okolja. To radikalnost narekuje že
u
sta va. ki je s svojim 72. členom, prenesla odgovornost za
v 01°'ie na državo. To pomeni, da ta s sredstvi, ki jih ima na
jo za urejanje razmerij v družbi ureja varstvo okolja, ta pa
° bistveno drugačna od tistih, ki so bila uporabljana
5'sfemu samoupravnega socializma. Zaradi tega predlog
?°na z uvajanjem ustreznih instrumentov nadomešča
3*one, katere v prehodnih določbah razveljavlja, pri čemer
rev
° zema iz njih vse tiste rešitve, ki so uporabne tudi
sistemu parlamentarne demokracije, zasebne lastnine in
„ar0e ekonomije. Pri tem seveda Slovenija glede instrumentov
, stv,'a okolja ne more biti več izjema, ki bi v tujini že uveljavfeo,le instrumente privzemala po svoji presoji o tem, kakšno
lars'vo okolja trenutno 73 potrebujemo. Odločitev za vstop
ev
ropske integracijske tokove nam to izbiro bistveno zožuje.
Zlagani zakon ne posega v zakonsko urejanje varstva
«*nih vrednot vključno z naravno dediščino. Ureditev tega
dročja prepušča posebnemu zakonu.
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stroškovl pri uveljavljanju načela preventive, izbor ekonomsko učinkovitejših okoljevarstvenih ukrepov ki zagotavljalo
enake učinke v okolju in prednost, ki jo ima lastna pobuda
povzročitelja za znižanje obremenjevanja pred institucionalnim urejanjem.
Predlagatelj pa kljub temu ponovno poudarja, da obveznosti
varovanja okolja, vključno z obveznostjo odprave virov obremenjevanja okolja niso novost, vpeljana šele s tem zakonom
- že do sedaj je bil to predmet številnih predpisov, planskih
dokumentov in družbenih dogovorov.
Izvedljivost varstva okolja v smislu materialnih posledic
zakona o varstvu okolja bo seveda odvisna od postopne
implementacije zakona, predvsem z uveljavitvijo novih oziroma z revizijo obstoječih podzakonskih predpisov in zlasti
tudi od nacionalnega programa varstva okolja, ki je v pristojnosti Državnega zbora. Z njim se bo kreirala politika varstva
okolja ter tehtalo odločitve med razvojnimi in okoljskimi
potrebami v smislu trajnostnega, okolje ohranjajočega razvoja.
Pri pripravi predpisov, ki bodo izhajali iz zakona o varstvu
okolja in bodo določali postopno prilagajanje zaostrenim
pogojem varstva okolja (tako glede obveznih ekoloških standardov, namenjenih varstvu posameznih naravnih prvin kot
glede pravil obveznega ravnanja) bodo tako kot v razvitih
deželah Evrope upoštevani izvedljivost, cena in posledice.
Dejstvo, da bo brez upoštevanja stroškov varstva okolja v ceni
proizvodov in brez upoštevanja okoljevarstvenih normativov
in standardov po letu 1992 vstop na zahodnoevropska tržišča
težaven ali celo nemogoč, pa bo tudi gospodarstvo sililo
v čimprejšnjo prilagoditev strožjim zahtevam.
4. GLEDE PODZAKONSKIH PREDPISOV
Pripombe:
V razpravah so se po/avljale tudi zahteve, da bi bilo treba
istočasno z zakonom predložiti tudi vse podzakonske predpise, saj bodo razsežnosti uveljavitve zakona in omejitve
gospodarjenja razvidne šele iz njihove vsebine. Po mnenju
nekaterih razpravljalcev brez podzakonskih aktov zakon sam
ne bo operativen in bi bilo smotrno, če bi začel vel/ati z dnem
sprejetja podzakonskih predpisov. Izraženo je bilo tudi mnenje, da so roki za njihovo pripravo predolgi, pa tudi bojazen,
da bodo toliko kasnili, da bo prihajalo do pravnih praznin in
neusklajenosti.
Stališče predlagatelja:
Iz samega zakona o varstvu okolja in še bolj iz predvidene
strukture normativne ureditve področja, izhaja, da gre za zelo
obsežen in zahteven projekt predpisov, še posebej z ozirom
na upoštevanje obveznosti številnih mednarodnih pogodb in
ekonomske dimenzije, ki jih je potrebno upoštevati pri uveljavitvi posamičnih ekoloških standardov in pravil obnašanja.
Predlagatelj je prepričan, da ni mogoče odlagati sprejema
zakona o varstvu okolja na čas, ko bodo pripravljeni tudi vsi iz
njega izhajajoči predpisi, saj uveljavlja mehanizme, ki so nujni
takoj, če računamo na nov investicijski ciklus v gospodarstvu
in infrastrukturi, tudi s pomočjo tujega kapitala (presoja vplivov na okolje, splošni pogoji izkoriščanja naravnih bogastev).
To še posebej ne zaradi tega, ker zakon izrecno določa, da
obstoječi predpisi ostanejo v veljavi. Roki za izdelavo tistih, ki
jih še ni in za uskladitev obstoječih pa so določeni kot najdaljši možni, kar ne pomeni, da ne bodo pripravljeni prej.
5. GLEDE RAZMERIJ DO PROSTORSKE ZAKONODAJE
Pripombe:
Ob sprejemu zakona o varstvu okolja je treba po mnenju
poslancev nujno zagotoviti usklajenost z drugimi pomembnimi predpisi, da ne bi prihajalo do pravnih praznin in kasnejših protislovnosti - predvsem gre za zakonodajo o urejanju
prostora, gradnji objektov in dovoljevanju investicij. Postavljena je bila tudi zahteva, da se istočasno s predlogom zakona
23

o varstvu okolja pripravi tudi zakon o urejanju prostora in
gradnji objektov ali pa naj se vsaj predstavijo osnove zakona
o urejanju prostora.
Stališče predlagatelja:
Predlog zakona je koncipiran tako, da z vidika obstoječe
zakonodaje o urejanju prostora, urejanju naselij in gradenj ni
ovire za njegovo izvajanje in ne bo pravnih praznin oziroma
neskladij. Ravno tako ni možno na podlagi vnaprejšnjega
dvoma o neusklajenosti zakona o varstvu okolja in pripravljajoče se zakonodaje za urejanje prostora utemeljevati zahtevo
po njuni hkratni predložitvi. Zakon o varstvu okolja prinaša
nekatere okoljevarstvene elemente, ki jih bo moralo urejanje
prostora upoštevati. V tem smislu bo moralo biti seveda
zakonsko urejanje tega področja skladno z okoljevarstvenim,
skladnost pa je možno zagotavljati v zakonodajnem postopku.
6. GLEDE ODNOSA MED REPUBLIKO IN LOKALNO SAMOUPRAVO
Pripombe:
Po mnenju nekaterih razpravljalcev je potrebno pri pripravi
predloga zakona ponovno proučiti tudi merila za razmejitev
pristojnosti med republiko in lokalno skupnostjo in zagotoviti,
da ne bo prihajalo do pravnih praznin. Nekateri poslanci so
menili, da 73 se lokalnim skupnostim z zakonom nalagajo
velike dolžnosti na področju varstva okolja, niso pa razvidne
njihove možnosti - predvsem finančne, za realizacijo ekoloških programov: da bi bile lokalne skupnosti bolj zainteresirane za sanacijo, jim je treba omogočiti večji vpliv nanjo.
Predlagatelj zakona naj bi posebej opredelil obveznosti mestnih občin in vire sredstev za zagotavljanje obveznih javnih
služb in služb monitoringa na ravni lokalnih skupnosti. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, če se z zakonom lokalnim
skupnostim pravzaprav ne prepoveduje opravljanje določenih
nalog varstva okolja in s tem zmanjšanje njihove odgovornosti in možnosti drugačnega organiziranja služb za varstvo
okolja. Ravni odločanja naj bi bile porazdeljene tako, da bo
mogoče tekoče probleme varstva okolja reševati tudi izven
republiškega centra. Predlagano je bilo tudi, naj se izraz
republika v celem zakonu nadomesti z izrazom država.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj je upošteval pripombe glede razmejitve pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi, z vključitvijo meril
za razmejitev pristojnosti in razvrstitev nalog, ki jih na
področju varstva okolja opravlajta država in lokalna skupnost.
Gre za kriterije, na podlagi katerih se opredeljujejo zadeve
lokalnega pomena. Konkretizacija nalog, ki so lokalnega
pomena in njihova razmejitev med občino, širšo lokalno skupnostjo in mestno občino je vsebovana v določbah posameznih členov zakona (npr. v okviru določb o programiranju,
o posebnih ukrepih varstva okolja, o monitoringu idr.).
Viri financiranja občin so trenutno urejeni v zakonu o financiranju javne porabe, ki se bo seveda prilagodil uvedbi lokalne
samouprave, ko bo sprejet zakon o lokalni samoupravi. V kolikor pa gre za prenesene naloge iz pristojnosti države v izvajanje lokalne skupnosti pa že iz ustave same izhaja, da mora
država hkrati zagotoviti tudi sredstva.
Predlagatelj je tudi upošteval pripombe glede dopuščanja
svobode pri organiziranju služb lokalne skupnosti za potrebe
varstva okolja. Zato predlog zakona ne določa obligatornih
oblik organiziranja služb varstva okolja na lokalni ravni.
7. GLEDE PRISTOJNOSTI
Pripombe:
V nekaterih razpravah je bilo izraženo stališče, da so ministru,
pristojnemu za okolje, v zakonu dane prevelike pristojnosti,
da mu je dana skoraj izključna pravica odločanja o upravnih,
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strokovnih in finančnih vprašanjih, s čimer lahko Pref,.
vpliva na dolgoročno razvojno politiko in usodo gospod0 3
stva. Izražen je bil tudi očitek, da pristojni minister ozi' :^.
ministrstvo pridobiva pooblastila, preden je bila izpeli 'v,
javna razprava o ključnih prioritetah varstva okolja v Slovel
ki zahtevajo širši družbeni konsenz. Predlagatelj naj bi P
pripravi predloga zakona ponovno proučil vprašanje Pr's L
nosti ministra, tako z vidika delitve pristojnosti med DržaVjjr
zborom, vlado in ministrstvom za okolje, z vidika razmer
med posameznimi ministrstvi, pa tudi z vidika porazdehrf
pristojnosti med organi v sestavi ministrstva za okolji
njegovimi eventualnimi izpostavami.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj je upošteval pripombe v zvezi s porazdeli^
pristojnosti med Državnim zborom, Vlado in ministrov ^
okolje in drugimi ministrstvi in sicer tako, da so vse strate* .
zadeve v pristojnosti Državnega zbora, zadeve, ki se nana&L
na politiko izvrševanja odločitev Državnega zbora oZ'r J
zakonov ter na usklajevanje interesov med različnimizvr
res
v pristojnosti Vlade, minister za okolje pa izdaja i .Lt
predpise in odločbe v zadevah varstva okolja, ki so opera'1 j.
narave, kolikor niso dane v pristojnost drugih ministrov, P
stojnih za varovanje posamezne naravne dobrine.
Predlagatelj je tudi ponovno proučil določila o porazd0$
pristojnosti med organi v sestavi ministrstva, zlasti '
inšpektorata za varstvo okolja in ustrezno dopolnil P°
mezne člene.
8. GLEDE OBSEŽNOSTI DRŽAVNEGA APARATA IN Gl&
PREVELIKEGA ŠTEVILA POTREBNIH ŠTUDIJ
Pripombe:
Nekaj poslancev je bilo mnenja, da osnutek zakona ¥9®
preorganiziranost, izjemno razvejano in zelo centraliz"11 ^
organizacijo služb in pristojnosti, čeprav so se strinja0' j
mora ministrstvo za okolje pridobiti večje pristojnosti k d
ima sedaj. Zavzel pa se je za maksimalno uporabo obstoj ^
strokovnih ustanov. Poglavje o javnih službah kaže r0 $
denco megalomanske širitve ministrstva za okolje in P 1*.tf
ki poleg dosedanjih sedmih administrativnih sektorjev
z ^
nom o varstvu okolja priključuje še pet strokovnih zaV°flil
Republiško upravo za jedrsko varnost in dva inšpekto m
Obenem pa bodo podrejeni ministrstvu še Inštitut za o*.,
Sklad za okolje, Zbornica izvajalcev, posebne službe za
toring in ekološko knjigovodstvo.
pf
Izraženo je bilo tudi mnenje, da je nepotrebno tro&.
ji
ogromnih sredstev za ugotavljanje stanja, izdelavo &u.lt'
metodologij in podobno. Uporabiti bi bilo treba rezulta ^
opravljenega strokovnega dela, standardi in normah0 u
drugi tehnični predpisi pa naj se povzamejo po medna''
predpisih.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj se strinja z ugotovitvijo, da je potrebno za
nje nalog varstva okolja v čim večji meri uporabiti obs'Lf
institucije. Zato se z zakonom o varstvu okolja ne ustaia
,ft
nove upravne institucije, ki bi skupaj z obstoječimi Pre M
Ijale preštevilno okoljevarstveno administracijo. Znotraj' ^
strstva za okolje in prostor namreč že po veljavnem Z" ^
o 73 organizaciji in delovnem področju republiške
obstajajo vsi zavodi in direkcije, z zakon o okolju V ^
inšpektorat za varstvo okolja pa se ne bo ustanovil * bjofi
organ v sestavi, temveč se bo vanj preoblikoval del ° , J
čega vodnogospodarskega inšpektorata in sanitarne
°iie'
J
Glede podrejenosti Inštituta za okolje, Ekološko razV°Ld
sklada, zbornice izvajalcev in posebih služb za re
ekološko knjigovodstvo ministrstvu za okolje, P "!^)}
poudarja, da te trditve nimajo osnove v določbah zak°
ureja navedene institucije oziroma vprašanja.
poroči

Slovenski inštitut za okolje naj bi se ustanovil kot javni raziskovalni
zavod po zakonu, ki ureja raziskovalno dejavnost,
*a,ar pomeni, da ministrstvo ne bo imelo nobenih pristojnosti
i nadzora nad njegovim delovanjem.
Ir
>štitut
ra

naj bi se ustanovil zaradi zagotavljanja kompleksnih
ziskav celovitega pristopa pri raziskavah na področju varava
okolja. Res je, da se s posameznimi, največkrat specializir
*irni raziskavami na področju varstva okolja ukvarja vrsta
6rr
>inentnih raziskovalnih institucuj in posameznikov, res pa
16
tudi, da je gostota teh potencialov in rezultatov velika
Predvsem
na naravoslovno-tehničnem področju in manjša
a
° drugih, npr. družboslovnem ter da so kompleksne interdisciplinarne raziskave same po sebi vedno večja nujnost,
kakšno razmišljanje je potrdila tudi že večkrat omenjena
*onferenca v Rio de Janeiru z afirmacijo okolje ohranjajočega
ra
*voja kot edine možnosti preživetja in z naravo uglašene
'*rabe naravnih dobrin kot nujne dopolnitve tehnicističnim
pr
'stopom k problematiki varstva okolja.
poseben Ekološko razvojni sklad je določen že v Zakonu
° 'astninskem preoblikovanju podjetij. Zakon o varstvu okolja
^racionalizira
vprašanja v zvezi z njegovo ustanovitvijo,
n
IBgovim statusom, upravljanjem in nadzorom. Sklad ne
Podstavi j a oblike izvenproračunske porabe, saj gre za samo'°jno finančno organizacijo z lastnimi viri sredstev, pri čemer
»republiški proračun le eden od virov. Temeljni namen
-i da je kreditiranje investicij na področju varstva okolja,
asti investicij republiških javnih služb varstva okolja, obvez"> lokalnih javnih služb, investicij v naprave in tehnologije
j *r?tva okolja in za okolje neoporečne tehnologije ter izdelke
q rRajanje sanacijskih programov. Sklad bo pod nadzorom
<avnega zbora in ne ministrstva za okolje.
^evav tako tudi ne velja trditev o podrejenosti zbornice izvajalministrstvu, kar je razvidno tudi iz stališča predlagatelja
v
naslova pod številko 18. Ekološko knjigovodstvo
y
in Pod
1° onesn
aževalciinšpekcije,
sami, seveda
predpisani
nadzorom
karpovelja
tudi zametodologiji
vse druge
Odpisane oblike knjigovodstva v podjetjih. Enako velja tudi
monitoring, razen v tistem delu, ki ga kot javno službo
Sotavlja država sama.
D l0

° «tev javnih služb varstva okolja je nujna, saj gre za
®'°9e, ki so v javno korist in katerih izvajanje je nujno
rdotoviti tudi zaradi izpolnjevanja mednarodnih konvencij,
h
vJ'
rs ye že ali pa jih še bo ratificirala Slovenija na področju
v tva okolja. V določeni meri pa gre tudi samo za preoblikovale v še veljavnih predpisih določenih dejavnosti poseb9a
družbenega pomena. Določanje javnih služb varstva
0,
v a° ,fc pa n'kakor ne pomeni širjenja administracije, temveč
S| °7 "naciji z načini izvajanja javnih služb (zlasti z t. i. koncer\jf?'ran'm načinom izvajanja javnih služb), ki bodo uzakop' w * zakonom o gospodarskih javnih službah, pomenijo
9o ""sem tudi možnost pridobivanja ekoloških poslov za
s
Podarske družbe in posameznike.

Pripomb o prevelikem trošenju sredstev za ugotavljanje
va n'a in za evidence, predlagatelj poudarja, da učinkovito
,v
Pa f ° okolja brez kakovostnega spremljanja emisij in imisij,
n/a ko,
' drugih
podatkov o vzrokih in posledicah obremenjevaia seveda ni možno, prav tako ne brez strokovnih
a„a?
drugih
raziskav o problemih in optimalnih rešitvah
i for/8, 'Uc" na nacionalni ravni. Raziskave, evidence in monit 9r "9vso podlaga za prostorsko planiranje, nacionalni prof niJ? arstva okolja, sektorske načrte gospodarjenja z naravPo/b đobrinami, ukrepe države, presojanje vplivov na okolje,
i Pcm® c'®9a
pa bodo informacije o okolju kot javni in uradni
> de/rf" ' na razpolago vsem, ki jih bodo potrebovali za svoje
c^anje
in podlaga za vključevanje v mednarodne informae
sisteme. Na razpolago bodo tudi posameznikom in
t °CWmPriasociacijam
pri uveljavljanju pravice do zdravega
tem e
t 'knrn
i seveda popolnoma jasno, da bodo uporabt TuJ.' vključeni rezultati dosedanjega dela na tem področju,
t sp J standardi in normativi, na podlagi katerih bo potekalo
p0H^'ianje
in nadzorovanje stanja okolja, bodo izdelani na
rn0f9i
n standardov in normativov razvitih držav, saj bo le tako
/
° doseči njihovo mednarodno primerljivost in vključe°r°če valeč

nost v mednarodne oblike izmenjave podatkov in sodelovanja
na tem področju.
9. GLEDE SUBSIDIARNE ODGOVORNOSTI DRŽAVE
Pripombe:
V razpravi je bil izražen dvom v ustreznost rešitve glede
subsidiarne odgovornosti države in lokalnih skupnosti v primeru ko ali dokler povzročitelj obremenitve ni zanan. Izražen
je bil tudi pomislek, ali je prav, da država prevzema bremena
za katera ni znano ali jih bo mogla nositi.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj se zaveda teže bremena subsidiarne odgovornosti države, vendar je to edini način za uresničevanje njene
ustavne dolžnosti, da skrbi za zdravo življensko okolje Ni
videti drugega subjekta, ki bi v primeru, ko so izpolnjeni
pogoji subsidiarne odgovornosti, lahko in moral ukrepati za
odpravo obstoječih obremenitev, vključno s črnimi odlagališči.
Seveda pa se bodo ravno zaradi omejenih finančnih možnosti
prioritete določale z nacionalnim programom varstva okolja,
v primeru sanacij pa s predpisom Vlade.
10. GLEDE LASTNINE NARAVNIH DOBRIN
Pripombe:
Ob pripravi predloga zakona je potrebno še enkrat razmisliti
o tem, kdo je lahko lastnik naravnih dobrin - predvsem
rudnin, saj ni nujno, da je to država. Izraženo je bilo mnen/e,
da gre za ponovno podržavljanje. Država naj bo lastnik npr.
naravnih parkov, tiste naravne dobrine, za katere je zainteresirana pa naj od zaebnih lastnikov postopno odkupi.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj smatra, da je glede lastnine na naravnih dobrinah, razen na zemljiščih in gozdovih, nemogoče uveljaviti
rešitve, ki jih večina držav ne pozna, nanašajo pa se na institut
zasebne lastnine nad rudninami, vodami, divjadjo idr. Že iz
ustave same glede tega (npr. glede javnega dobra) izhajajo
omejitve, po katerih ni mogoča lastninska pravica temveč
samo posebna pravica uporabe.
11. GLEDE KONCESIJ
Pripomba:
V razpravah se je pojavilo tudi razmišljanje. da je v tem
zakonu sicer treba določiti, kaj se s koncesijami na področju
rabe naravnih dobrin ureja, vendar pa naj bi bil sistem koncesij urejen s posebnim zakonom; v nasprotnem primeru naj se
poglavje o koncesijah še dopolni. Predlagano je bilo tudi, da
bi vprašanje koncesij uredili v zakonu o gospodarskih javnih
službah ali v zakonu o naravi.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj meni, da je vprašanja, povezana s koncesijami na
naravnih dobrinah nujno potrebno urediti z zakonom o varstvu okolja. Njihovo urejanje v okviru zakona o gospodarskih
javnih službah ni mogoče, ker njegov predmet niso naravne
dobrine, temveč javne službe na področju gospodarskega
dela javnega sektorja. Prav tako ni mogoče ureditve koncesij
prepustiti zakonu, ki bo urejal le del naravnih dobrin, to je
tistih, ki imajo status naravne vrednote. S posebnimi zakoni,
ki bodo urejali posamezne naravne dobrine, pa bodo določeni
posebni (vsebinski) kriteriji za podeljevanje koncesij za posamezno naravno dobrino oziroma njen del.
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12. GLEDE RAVNANJA Z ODPADKI
Pripombe:
Pravila ravnanja morajo temeljiti na načelih Evropske skupnosti, izbor posameznega načina ravnanja pogojujejo ekološka,
tehnološka in ekonomska upravičenost, sistem pa mora omogočiti nemoten razvoj in vzpodbujanje napredka tehnologij
ter preprečevati nastanek monopolov. Izraženo je bilo mnenje, da se ta vprašanja običajno rešujejo z zakoni in ne
s predpisi ministra, pri čemer so bili našteti kot dokaz vrsta
dokumentov in sicer večinoma direktive in odločitve ES.
Stališče predlagatelja:
Zakon o varstvu okolja povzema temeljne principe ravnanja
z odpadki, ki izhajajo iz načet Evropske skupnosti. Pri tem
daje ministru za okolje samo pristojnosti glede sprejemanja
pravil ravnanja in klasifikacij odpadkov, kar se že po veljavni
zakonodaji ureja z izvršilnimi predpisi. Glede javnih služb na
področju odpadkov, ki bodo v pristojnosti države, pa zakon
v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah predvideva posebne zakone, oziroma vladne predpise.

omejevanja maksimalnega gospodarjenja in rabe zemlji
prizadetim potrebno zagotoviti nadomestilo. Opozorili so JJ
potrebo po vzpostavitvi kriterijev za objekte, ki brez lekološ*v
rentel ne bodo sprejemljivi in zahtevali, naj se renta upošte
tudi pri obstoječih objektih. V osnutku zakona naj bi bilo tufl
premalo obdelano vprašanje rente in nadomestil za obmofl
varovanja naravne dediščine.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj meni, da so ta vprašanja v zakonu ustrez^
rešena. O takoimenovani ekološki renti govori 78. člen, v kaj
rem je tudi določeno, da vlada predpiše vrste posegov v o«
Ije, merila za določanje njihovega vplivnega območja in 1
določanje minimalne višine odškodnine. Predlog zakonase
buje tudi rešitve za določitev odškodnine za obstoječe p° j
na način kot je določen v drugem odstavku 35. člena. Nao
mestilo v zvezi z omejitvijo ali prepovedjo rabe oziroma it*
riščanja naravnih bogastev je urejeno v 19. in 82. 110^
Vprašanja rente in nadomestil za območja zavarovanih naf»
nih vrednot bodo podrobneje urejena v posebnem zako
o varstvu naravnih vrednot.

13. GLEDE UČINKOVITOSTI INŠPEKCIJ
Pripombe:

16. GLEDE OLAJŠAV NA PODROČJU VARSTVA OKOU*

Po mnenju nekaterih razpravljalcev v osnutku zakona niso
dovolj jasno opredeljene možnosti inšpekcijskih služb za
učinkovito ukrepanje, podrobneje bi bilo treba opredeliti
načine ukrepanja, pa tudi kazni so premajhne.

Pripombe:

Stališče predlagatelja:
Predlagatelj je te pripombe upošteval in dopolnil določbe
o ukrepih inšpektorja ter zvišal denarne kazni v skladu z zakonom o prekrških.
14. GLEDE UPRAVNEGA POSTOPKA
Pripombe:
Izpostavljeno je bilo stališče, da je upravni postopek pridobivanja dovoljenj in soglasij izredno kompliciran in dolgotrajen:
začne se s študijo ranljivosti, stopnjo varovanja, celovito presojo vplivov na okolje in se nadaljuje s postopkom pridobitve
okoljevarstvenega soglasja in soglasjem k sanacijskim programom. Opozorjeno je bito, da ni dovolj jasno opredeljeno
prehodno obdobje v zvezi s pridobivanjem dovoljenj in soglasij, dokler ne bodo izdelane vse z zakonom predvidene podlage in da v takšnih pogojih ne bo mogoče vsaj eno leto izvesti
nobene investicije oz. nobenega sanacijskega programa. Še
pred sprejemom zakona bi bilo treba izdelati shemo predvidenega upravnega postopka z opredelitvijo rokov.
Stališče predlagatelja:
Predlagatelj poudarja, da upravni postopek ne zajema študije
ranljivosti, stopnje varovanja in celovite presoje vplivov na
okolje. Prične se z vlogo za izdajo dovoljenja za poseg v okolje po veljavnih predpisih. Zakon o varstvu okolja v ta postopek vključuje samo pridobitev okoljevarstvenega soglasja za
tiste posege v okolje, ki jih bo s posebnim predpisom določila
Vlada, skladno s smernico Evropske skupnosti o presoji vplivov na okolje. Predlagatelj je upošteval pripombe v smeri
poenostavitve tega dela postopka in skrajšanja rokov in
ustrezno spremenil določbe, ki se nanašajo na postopek
pridobitve okoljevarstvenega soglasja.
15. GLEDE EKOLOŠKE RENTE IN NADOMESTIL
Pripombe:
Nekateri poslanci so v razpravah izrazili prepričanje, da je
potrebno zagotoviti /ekološko rentol v primerih, ko določene
dejavnosti ovirajo gospodarjenje v naravnem okolju in mu
zmanjšujejo vrednost. Ravno tako so menili, da je v primerih
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Nekaj poslancev je bilo mnenja, da zakon ob temeljiti raZ%
nitvi financiranja bolj skopo govori o olajšavah in spodbu"
za nove investicije oz. tehnologije, sanacija obstoječega ,}
nja pa je popolnoma prepuščena zmožnostim posamezfl"
onesnaževalca in izvzeta iz sistema financiranja.
Stališče predlagatelja:
itP
Predlagatelj je upošteval pripombe in poleg že v oSW f
vsebovanih olajšav, posebej vključil tudi možnosti prido° j
nja ugodnih kreditov za izvajanje sanacijskih prograffO
Ekološko razvojnega sklada. Pri tem je treba opozoriti,
"8
davčna in carinska politika, skupaj z olajšavami in SP°. U0
dami, urejani s posebnimi zakoni, v katere bo možno vkv
tudi okoljevarstvene dimenzije. Predlagatelj se ne strinja s
pombo, da je sanacija obstoječega stanja v celoti prepuš" j
onesnaževalcem in da je izvzeta iz sistema financiranja,
razvidno iz 3. in 4. podpoglavje poglavja o financiranju va'
okolja.
17. GLEDE SKLADA ZA OKOLJE
Pripombe:
V razpravi je bila potrjena potrebnost Sklada za okolje, ki 9 p
treba preimenovati v Ekološko-razvojni sklad, skladnov ^
členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. ^
skladu na se zbirajo sredstva, ki so nastala na račun na
števanja zahtev varstva okolja v preteklosti.
■ uf^
Predlagano pa je bilo, da predlagatelj podrobneje
pravni in finančni status sklada, da ne bo prišlo do P'' Ur
kega sklada, ki bi lahko načenjal finančno politiko reP ^
škega proračuna. Zagotoviti je treba tudi bolj stabil"
sredstev, ki jih sklad potrebuje za normalno poslovanje
s/
Po mnenju nekaterih poslancev bi bilo potrebno zbrana ^
stva sklada porabljati za reševanje hudih ekoloških P'
y
mov na lokalni ravni, kjer so bila zbrana, sredstva. z .pf
z dajatvami za onesnaževanje pa naj se uporabljajo za
cijo obstoječega onesnaženja.
Stališče predlagatelja:
.[P
Predlagatelj je pripombe v zvezi s skladom upošteval ^ jI
preimenoval in ustrezno dopolnil posamezne določba,
nanašajo na status sklada in njegove vire.
poročev^e
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- glede ustanavljanja zbornice

£[ipombe:
Hekaj razpravljalcev je nasprotovalo ustanovitvi zbornice
'dajalcev
na področju varstva okolja, saj menijo, da je
Us
Pešno reševanje problemov varstva okolja možno doseči le
^
multidisciplinarnim in interdisciplinarnim postopkom ter
ustrezno
koordinacijo vseh prizadetih subjektov Poleg tega
na
l zbornično organiziranost opredeljuje poseben zakon,
re
šitev pa bi bila tudi neracionalna; možnost za posebna
združenja
pa daje tudi zakon o družbah v 496. in 509. členu.
Pr
°ti ustanavljanju posebnih zborničnih organov na področju
v
arstva okolja se je v svojem mnenju k osnutku zakona izrekel
'Udi Državni svet.
Stališče predlagatelja:
Zs zakonom se ne ustanavlja nova zbornica na področju var'va okolja. V prvi vrsti je predvideno združevanje v splošno,
lorej
obstoječo, gospodarsko zbornico. Šele sekundarno, če
v
okviru
splošne zbornice ne bo zagotovljena posebna samos,
o/na panožna organizacija (združenje) za področje varstva
°kolja, je predvidena ustanovitev posebne samostojne zbor°'ce na področju varstva okolja. Povsem jasno pa je, da
Morajo
za državna podjetja oziroma državne zavode veljati
dr
ugačna pravila povezovanja, kot je povezovanje na način in
°b načelih veljavnega zakona, ki ureja Gospodarsko zbornico
Slovenije.
'9 GLEDE KAZNI IN SANKCIJ
£[!£ombe:
jfPostavljeno je bilo tudi stališče, da morajo biti kazni na
Področju varstva okolja bistveno višje kot so predvidene
°snutku zakona in da je ministru dana pravica, da za dejanja
težkimi posledicami kaznuje kot za prekrške.
predlagatelja:
J?Vlagatelj
je upošteval pripombo o višini kazni in zvišal
1a
inižje zneske denarnih kazni za storjene prekrške, skladno
Zakonom o prekrških. Ravno tako je treba opozoriti, da so
^katera dejanja v zvezi z varstvom okolja opredeljena kot
a
, *niva deiania tudi v veliavnem kazenskem zakonu. Dolofienee nove rešitve bo mogoče uveljavljati v postopku sprejean
ja novega kazenskega zakona, ki je v pripravi.
glede jedrske elektrarne krško
SriBombe:
^Pripombah
nekaterih poslancev je bilo izraženo stališče, da
*reba v zakonu o varstvu okolja posebej opredeliti problea,l
^ ko NE Krško kot edinega tovrstnega objekta v državi in
gSotoviti njeno varno obratovanje, skladiščenje odpadkov in
skomisijo elektrarne, še posebej pa njen vpliv na kvaliteto
*tranja in uporabno vrednost nepremičnin v okolici ter
ezno rento, olajšave ali nadomestila.
blišče predlagatelja:
„(®Vlagatelj meni, da zakon o varstvu okolja vsebuje mehazme in norme, ki dajejo podlago za reševanje vprašanj, ki se
kJarl'a0j°73kot sP'0Šna Pri Ovajanju posegov v okolje (vpliv na
Ust
bivanja, renta). Daje tudi podlago za ustanovitev
pr r*Zr)ih javnih služb za ravnanje z odpadki. Vendar pa
e te a zal<ona ne m
9/srt6 ha' njegov
9
pomen. °re biti točno določen objekt, ne
GlL£D
*PreMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ZAKONA
E NA REŠITVE V OSNUTKU
tj^aatelj v predlogu zakona ohranja koncept varstva okoni'jnelm
načela in instrumente pravne in administrativne
"e. kot so predvideni že z osnutkom zakona.
p

v Zeljne določbe
<3n°dP°glavju Splošne določbe so nekatere pomembnejše
Polnitve.

^°r°če valeč

V 1. členu je kot predmet zakona dodano tudi urejanje splošnih pogojev rabe naravnih dobrin, predvsem zaradi večje
jasnosti glede vsebine zakona in usklajenosti z v uvodu omenjenim dokumentom Sveta Evrope. Ta člen je tudi redakcijsko
preurejen tako, da je bolj jasen namen zakona - okolje
ohranjajoč razvoj za sedanje in bodoče generacije Vanj je
prenešen tudi zadnji odstavek 3. člena osnutka zakona
V 2. členu je dodan nov drugi odstavek, ki določa zadeve
varstva okolja, ki so lokalnega značaja ali pomena in hkrati
sumira zadeve varstva okolja, ki so v pristojnosti lokalne
skupnosti. S tem je smiselno upoštevana tudi pripomba SKD
k temu členu in tiste splošne/še pripombe, ki so se nanašale
na bolj ekspliciten pregled pristojnosti lokalne samouprave.
Cilji varstva okolja v 3. členu so dopolnjeni še s ciljem uporabe neškodljivih in nerazgradljivih kemikalij in snovi, ki se ne
kopičijo v živih organizmih, kar je eden od ciljev tudi
v osnutku zakonika Sveta Evrope.
4. člen splošnih določb, ki določa subjekte, kateri zagotavljajo
varstvo okolja, je dopolnjen tako. da je razvidno, da vsak skrbi
za tisti del obveznosti in nalog, ki so v njegovi pristojnosti oz.
so mu naložena s predpisi, med subjekti pa so posebej navedena tudi podjetja, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja in
njihova združenja, s čimer je upoštevana pripomba GZS.
Poleg nekaterih redakcijskih popravkov je 5. člen, ki za
potrebe zakona definira pojme s področja varstva okolja,
dopolnjen še z opredelitvami nevarnih odpadkov, posebnih
odpadkov in odlagališča. Predlagatelj meni, da so tako delno
upoštevane tudi pripombe GZS o tem, da naj ravnanje
z odpadki ureja zakon - zakon o varstvu okolja je hkrati
zakon o odpadkih, razen v tistem delu, kjer bodo s posebnim
zakonom določene in urejene republiške'javne službe na
področju ravnanja z odpadki.
V podpoglavju 2. Temeljna načela so vsebinske spremembe
v 6., 7., 8., 9., 14. in 15. členu, kot posledica večje uskladitve
z osnutkom zakonika Sveta Evrope ter pripomb in predlogov
iz razprav v Državnem zboru in Državnem svetu.
V 6. členu je republiki in lokalni skupnosti naložena obveznost, da zagotovita presojo učinkov na okolje pri vseh predpisih, planiranju, izdajanju dovoljenj, politiki javnih financ in
drugih ukrepih iz njune pristojnosti. Poleg tega je določeno,
da je treba ob enako uspešnih okoljevarstvenih ukrepih
izbrati ekonomsko učinkovitejšega.
V 7. členu je dodan nov drugi odstavek, ki določa, da ima
lastna pobuda povzročitelja za zmanjševanje obremenjevanja
prednost pred institucionalnim urejanjem. Z dopolnitvama
v 6. in 7. členu so upoštevane pripombe iz razprave, ki so se
nanašale na zagotavljanje vpliva ekonomskih subjektov na
okoljevarstvene procese.
Načelo preventive v 8. členu je dopolnjeno tako, da so dodana
tudi pravila ravnanja, mejne vrednosti in druge norme kot
ukrepi, ki morajo izhajati iz tega načela, pri načinu uresničevanja pa je kot kriterij dodana dostopnost tehnologij na trgu
in razumna višina stroškov.
9. člen je dopolnjen tako, da se odškodninska odgovornost za
dopustitev čezmernega obremenjevanja okolja nanaša tudi
na republiko in lokalno skupnost, kadar sta skladno z zakonom dolžni subsidiarno ukrepati. Četrti odstavek v tem členu
pa je dopolnjen tako, da morajo poleg prenosa lastnine tudi
postopki prisilne poravnave, stečaja in likvidacije obsegati
ovrednotenje okoljskega bremena in določitev njegovega nosilca.
V zvezi z načelom javnosti in dolžnostjo državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil, da dajejo podatke o stanju in spremembah v okolju ter
o svojih postopkih in dejavnostih, je v 14. členu določen tudi
rok največ enega meseca od podane zahteve in maksimalna
višina cene, ki ne sme preseči materialnih stroškov posredovanih informacij. V določbah istega člena je s spremembo
zagotovljeno, da osebe, ki obremenjujejo okolje, dajejo zain27

teresiranim podatke o svojih obremenitvah preko pristojne
službe lokalne skupnosti, s čemer je zožena obveznost povzročiteljev obremenitve za dajanje podatkov vsakomur neposredno.
Predlagatelj je upošteval mnenje Državnega sveta in v 3.
odstavku 15. člena predloga zakona črtal besedilo, da se
tožba (popularna tožba) za uresničevanje pravice do zdravega
in čistega okolja lahko vloži samo, če so bile izčrpane druge
oblike pravnega varstva. V 15. členu je tudi dodano besedilo
prvega odstavka, ki povzema /načelo obzirnostil iz osnutka
zakonika Sveta Evrope.
2. VARSTVO NARAVNIH DOBRIN
V tem poglavju je spremenjeno besedilo 18. člena in sicer
tako, da je ureditev varstva naravnih vrednot v večji meri
prepuščena posebnemu zakonu.
Dopolnjeno je tudi besedilo 21. člena in sicer tako, da sta
v drugem odstavku kot glavna kriterija delitve plačila za podeljeno koncesijo na naravni dobrini, ki je v lasti republike,
določena stopnja razvitosti infrastrukture in stopnja obremenjenosti okolja v občini, na podlagi česar vlada predpiše
razmerja za delitev plačila. S tem je po mnenju predlagatelja
smiselno upoštevana pripomba poslanca LDS Jožeta Leniča,
da naj omenjene kriterije določi Državni zbor.
3. JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA
Pripombo poslanskega kluba SKD k 26. členu osnutka
zakona, da je potrebno pri obveznih lokalnih javnih službah
dodati poklicne in prostovoljne gasilske organizacije, ki
pokrivajo več lokalnih skupnosti in so opredeljene kot interventne enote za ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo, je
predlagatelj upošteval tako, da je k javnim službam, ki jih
samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, dodal
interventne službe zaščite in reševanja, določene s posebnim
zakonom. S tem je zagotovljena interventna dejavnost tudi
v širšem smislu. V 25. členu so med republiškimi javnimi
službami, ki se določijo in uredijo s posebnim zakonom,
dodane še interventne službe zaščite in reševanja. K obveznim lokalnim javnim službam je dodana še dejavnost dimnikarstva , ki je povezana z varstvom zraka.
Republiške obvezne javne službe so določene v drugem
odstavku 25. člena, kar predstavlja v skladu z zakonom
o gospodarskih javnih službah možnost urejanja z zakonom
ali s predpisom vlade.
4. POSEBNI UKREPI VARSTVA OKOLJA
Predlagatelj je dopolnil 27. člen predloga zakona, ki govori
o predpisovanju mejnih in drugih vrednosti in sicer tako, da
določa, da se obstoječim onesnaževalcem okolja lahko dovoli
časovni odlog za prilagoditev strožjim mejnim vrednostim ali
predpiše za določen čas manj stroge emisijske mejne vrednosti. S tem dopolnilom je tudi bolj jasen namen predlagatelja,
da bo pri pripravi podzakonskih predpisov, ki izhajajo iz tega
člena predloga zakona, vsakokrat upošteval postopnost prilagajanja strožjim ekciloškim standardom in tako kot v razvitih
deželah upošteval izvedljivost, ceno in posledice za obstoječe
gospodarske in druge subjekte. Predlagatelj smatra, da je tudi
s tem dopolnilom smiselno upošteval tiste pripombe, ki so
izražale pomisleke v zvezi z zatečenim stanjem v prehodnem
obdobju. Ravno tako je smiselno upoštevana pripomba
Državnega sveta in poslanca ZL Ivana Sissingerja, da naj se
mejne vrednosti določijo skladno z znanstvenimi dognanji in
stanjem tehnike, in sicer tako, da se pri njihovem določanju
upošteva načelo preventive iz 8. člena predloga zakona. Upoštevana je tudi pripomba poslanke ZL Brede Pečan glede
integralne obremenitve okolja.
Pri 28. členu predloga zakona, ki vsebuje določbe o statusu
ogroženega okolja, je predlagatelj na podlagi pripomb o razdelitvi pristojnosti in o prevelikih pristojnostih ministra za
okolje prenesel določanje statusa ogroženega okolja na
Vlado Republike Slovenije, s tem pa je tudi odpadel poseben
podzakonski predpis iz 4. odstavka osnutka zakona. S temi
28

spremembami so upoštevane pripombe Državnega sveta
poslanca Ivana Sissingerja in državnega svetnika Franc3
Vodopivca. Predpisi iz tega člena bodo nastajali po potrebi i"
sukcesivno, zato mnenje poslanke ZL Brede Pečan, da b°
predlagatelj nujno ustvarjal ozko grlo, ker določbe ne b°
mogel speljati v razumnih rokih, nima podlage.
Vsebinsko je dopolnjen tudi 30. člen predloga zakona, *'
govori o pravilih ravnanja in sicer tako, da je skladno z osno''8
kom zakonika Sveta Evrope še bolj jasno, na katera podroil
lahko minister za okolje skupaj s pristojnimi ministri posei>
za uveljavitev obveznih ravnanj v proizvodnji, porabi in pf°'
metu. Pristojnost ministra za okolje je razširjena z novim 3- "l
4. odstavkom tako, da v zvezi z uničevanjem in drugih
postopki obdelave odpadkov - vključno z njihovo uporabo0
kot energentov, surovin in primesi lahko naloži z odločb0
obvezno ravnanje, če se zaradi tega bistveno ne poslabšal
pogoji poslovanja zavezancu ter da lahko proizvajalcu 21,1
imetnikom odpadkov naloži, da se ustrezno organizirajo °.
ravnanje z njimi, če vsak posamezno tega ne more zagotovi'
in za takšne odpadke ni drugače poskrbljeno. Z vsebino 3
odstavka je smiselno upoštevana tudi pripomba poslan0'.
SNS Ivana Verzolaka, da je potrebno zakonsko uredi'
obvezno uporabljanje komunalnih odpadkov za pridobival
električne energije.
Skladno s pripombami DS je dopolnjen 33. člen predM3
zakona tako, da se mora o dovoljenju za začasno ali občasrt®
čezmerno obremenitev na primeren način obvestiti prizadf0
lokalno skupnost in javnost ter da mora v primerih, ko
lahko bilo ogroženo zdravje ljudi, soglasje pred izdajo doV°'
ljenja dati tudi ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
Na podlagi pripomb iz razprave, da so pristojnosti ministrav&
okolje preširoke in konkretne pripombe g. Franca Vodopi °0
v Državnem svetu, je v 37. členu za začasno omejitev dejavfi
sti pristojna vlada in ne več ministrstvo za okolje, kot je £>"
predlagano v osnutku zakona.
Predlagatelj je pri določitvi pravne osebe, ki je dolžna dolotijj
pooblaščenca za varstvo okolja skladno z 41. členom Pre fl
loga zakona, upošteval pripombo SKD, ravno tako tudi
P
dopolnitvi 3. odstavka 42. člena, ki govori o ekološkem kr)i'90
vodstvu. Velja opozoriti, da ima pooblaščenec za vars'>
okolja omejena pooblastila z določbami 41. člena in ni od? ,
vorna oseba pravne osebe za posledice onesnaževanja, *
v pisnih pripombah sprašuje poslanka ZL Breda Pečan.
5. RAZISKOVANJE, PROGRAMIRANJE IN PLANIRANJE &
PODROČJU VARSTVA OKOLJA
$
V poglavju ni bistvenih sprememb glede na osnutek zako^
Vsebino nacionalnega programa varstva okolja, ki je okvi' ,
določena v 48. členu predloga zakona, je predlagatelj d°P
*,
nil z novo 7. točko - smernice za razvoj dejavnosti in jav<
služb varstva okolja, tako da je skupaj z dopolnitvami 2o-.
26. člena smiselno upoštevana pripomba SKD k besedilu t0*
člena.
6. POSEGI V OKOLJE IN SANACIJA
V poglavju 1. Presoja vplivov na okolje so nekatere dolot
bistveno spremenjene glede na osnutek zakona. Po 60.
c
predloga zakona javno predstavitev, javno obravnavo in ja^
j
a
zasliševanje nosilca posega v okolje zagotovi tisti m
up/nlS .f,
organ, ki je pristojen za odločanje o dovoljenju in ne ' nf.
stvo za okolje, kot je bilo predvideno z osnutkom za^ nnje
Predlagatelj meni, da bo na ta način preprečeno podvaja L
javnih predstavitev in javnih razgrnitev predvsem v Pr'rn n\i
dovoljevanja posegov v prostor, kar pomeni tudi upošteva™
zahtev za skrajšanje in poenostavitev postopka iz raZf.At
v Državnem zboru. Istočasno je predlagatelj tudi skrajšal0 .
za izdajo okoljevarstvenega soglasja v 59. členu pred'
^
zakona na 30 dni od dneva, ko mu za dovoljenje Pr'st0L
organ pošlje predlog odločbe po opravljeni javni obravi%
Na ta način so upoštevane pripombe iz razprav v Državn
zboru in mnenja Državnega sveta.
V 60. členu je novost tudi v tem, da se v okviru javne predstijj*
tve predloži tudi osnutek odločitve o vlogi za dovolitev poSey
poročevdeC

" okolje. Opozoriti pa velja tudi na dopolnitve 55. in 56. člena,
katerimi je bolj jasno določeno, da se v postopku presoje
vplivov na okolje ne ocenjuje predvsem skladnost s tehničn,
rni in drugimi predpisi, ampak predvsem vplivi oz, posledice
* vidika najmanjše možne sprerfiembe naravnih razmer, izbire
Blede na alternativne možnosti in podobno.
s

^ Poglavju Sanacijski programi sta dve pomembnejši spremembi in sicer nov 1. odstavek 64. člena, ki določa, da
Ministrstvo z odločbo odredi pripravo in izvedbo sanacijskega
Programa ter vrsto, obseg in roke sanacije, pri čemer se ta
~!&n
nanaša tako na povzročitelja čezmerne obremenitve oko'a ki ga določi inšpektor skladno s 36. členom predloga
*akona kot na zavezance za sanacijo virov in posledic obredenjevanja
na območjih, za katere vlada skladno z 28. člen
°m predloga zakona določi status ogroženega okolja. Druga
s
Prememba od osnutka zakona je v 65. členu, tako da priPrave in izvedbe sanacijskega programa iz naslova subsidiar
ne odgovornosti republike ne zagotovi vedno ministrstvo za
°*olje, ampak za varstvo posamezne naravne dobrine prisojno ministrstvo.
7

- SPREMLJANJE stanja in informacij o okolju

Skladno s 73. členom predloga zakona strukturo, skupne
osnove
in vrste ter stopnjo agregiranosti podatkov informacij*e9a sistema varstva okolja predpiše vlada in ne minister za
kolje,
kot je določal osnutek zakona. Sprememba je posleICa
pripomb, da naj se ponovno preveri obseg pristojnosti
bistra za okolje.
^ 75. členu, ki govori o pripravi poročila o stanju okolja, je
Predlagatelj upošteval pripombo ZVOS, da naj se poročilo
Pripravlja enkrat letno in ne na vsaki dve leti.
8 f

INANCIRANJE VARSTVA OKOLJA

infdla9atel/ ie upošteval zahtevo Odbora Državnega zbora za
.[astrukturo in okolje, da se med stroške povzročitelja vnese
plačilo nadomestila za uzurpacijo okolja, tako da je
lnil 79 6len s
nari°
odstavkom,
kjer jeokolja,
govorakio plačilu
domestila za degradacijo
in uzurpacijo
je bila
vzročena z zlorabo okolja.
za
okolje Republike Slovenije iz 84. člena osnutka
«0na je v predlogu zakona preimenovan v Ekološko - razini sklad. Rešitev temelji na 33. členu zakona o lastninskem
Se®oblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92), ki določa da
v
s posebnim zakonom ustanovi Ekološko - razVq skladu
I"! sklad, v katerega se za ekološke investicije nameni del
^ dstev ki jih Sklad Republike Slovenije za razvoj pridobi
Postopkih lastninskega preoblikovanja podjetij.

polagatelj
je v okviru pogojev, ki jih omogoča integralni
j, Jačun, upošteval pripombe in predloge iz razprave
avnern
hn^
zboru, da je treba bolj precizno rešiti pravni in
r ni
"-Pa status sklada in določiti stalne vire financiranja, prav
v ° u je ponovno preveril rešitve v zvezi s skladi za okolje
a' 9ih državah. Sklad je 84. členu statusno urejen kot
Ce/fli družba s sedežem v Ljubljani, njegov ustanovitveni
<je. C6Pa znaša 10.000.000 SIT in je razdeljen na navadne
tiiiJ ' ki glasijo na ime R Slovenije. Delež drugih pravnih in
tlennifl oseb ne more preseči 33 % kapitala sklada. V 86.
y
'ln k S° dodana lud' določila, na podlagi katerih bodo v praPosi0vansk^da
podrobneje urejena vprašanja finančnega
biVa
la sklada. Sicer kot izjema so med možne vire pridon,a
biu sredstev Sklada v 87. členu predloga zakona uvrščena
^ sredstva iz republiškega proračuna. Kot vir so dodana
0°p^'.Va- pridobljena na podlagi zakona o spremembah in
zakona 0
•tor
CitVah
urejanju naselij
drugihsklada
posegih
v pro86
Oe,e Ure
členu je določeno,
da se sinpravili
podrobSr6(J di njegovo poslovanje, poraba ina nadzor nad porabo
siev sklada pa je opredeljen v 87. členu.
u

Por ČJenu predloga zakona, ki določer namene, za katere se
Se Srabllajo sredstva sklada, je dodana posebna 5. točka, da
Pov>ecls,va
namenjajo tudi za izvedbo sanacijskih programov
Pri'očiteljev obremenitev - s tem je predlagatelj upošteval
mbo GZS in smiselno tudi razprave, da je v zakonu treba
°r°čevalec

predvideti več instrumentov za pomoč pri odpravi obstoječih
ekoloških problemov. Ob tem velja povdariti, da so temu
namenjene tudi 3. in 4. točka 88. člena neposredno, posredno
pa tudi 1. in 2. točka.
9. SVET ZA VARSTVO OKOLJA

f

Mnenje poslanca SLS Žarka Preglja, da mora biti v Svetu za
varstvo okolja bolj prisotna tudi civilna družba oz. njen del, ki
se ukvarja z varstvom okolja, je upoštevano tako, da se
skladno z 90. členom predloga zakona člani Sveta imenujejo
tudi iz vrst predstavnikov nevladnih organizacij s področja
varstva okolja.
10. NALOGE UPRAVE
V zvezi z nalogami upravljanja javnih služb varstva okolja
v republiki in pospeševanju varstva okolja, ki jih določa 95.
člen predloga zakona je novost v tem, da lahko te naloge
opravlja zavod za varstvo okolja v sestavi ministrstva za okolje
in je s tem dopuščena možnost, da se ne oblikuje posebej
direkcija za varstvo okolja kot organ v sestavi. S tem so delno
upoštevane pripombe, da se z zakonom ustanavlja preveč
novih organov, čeprav je treba povdariti, da direkcija za varstvo okolja in urejanje voda kot organ v sestavi ministrstva za
okolje obstaja že na podlagi zakona, ki ureja delovno
področje ministerstev.
11. KAZENSKE DOLOČBE
V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona
o prekrških (Ur. I. RS. 13/93) so zvišane tudi denarne kazni za
prekrške.
12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Na podlagi pripomb in sugestij, da je potrebno preveriti
postopke in izvajanje nalog v prehodnem obdobju, ko še ne
bo mogoče uveljaviti vseh predvidenih pravnih institutov in na
podlagi konkretnih pripomb, da rešitve v osnutku zakona ne
omogočajo postopkov planiranja in dovoljevanja posegov
dokler ni izdelana študija ranljivosti okolja (51. člen) in sprejeta stopnja varovanja okolja (53. člen), je predlagatelj dopolnil 109. člen (uskladitev obveznosti) z novim 4. odstavkom, ki
določa, da se do izdelave študije ranljivosti okolja zanjo šteje
kartografska dokumentacija prostorskih sestavin dolgoročnih
planov občin, ki do določitve stopnje varovanja okolja predstavlja tudi obvezno izhodišče po 53. členu predloga zakona.
IV. PRIPOMBE K POSAMEZNIM ČLENOM, KI JIH PREDLAGATELJ NI UPOŠTEVAL
K 1. členu:
Pripomba poslanke ZL Brede Pečan, da je predlagatelj s tem,
ko govori o uravnoteženju razvojnih in okoljskih potreb izvzet
potrebo po zdravem in človeku primernem okolju iz razvojnega konteksta in se s tem konceptualno odmaknil od intencije načela trajnega razvoja, je po mnenju predlagatelja
neutemeljena, saj Rio deklaracija o okolju in razvoju v okviru
tretjega načela izrecno govori o uravnoteženosti razvojnih in
okoljskih potreb pri razvoju.
K 5. členu:
Pripombe SKD, da naj se v točki 4.2. tega člena beseda
čezmerno nadomesti z obremenitev nad dopustno mejo in naj
se jasneje opredeli nevarnost za okolje, predlagatelj ni sprejel, ker o tem že govorita definiciji v točki 6.2. in 7.3.2. istega
člena.
Pripombe poslanke Brede Pečan, da ta člen vnaša zmedo, ker
uporabljeni pojmi niso identični znanstvenim, predlagatelj ni
upošteval, ker ta člen definira pojme le za potrebe tega
zakona, ki morajo biti zato enoznačni in ne znanstveni, saj
znanost velikokrat ni enotna glede definicije posameznega
pojma. Je pa predlagatelj upošteval vsebino oziroma definicije, vsebovane v posameznih domačih in tujih leksikonih, in
jih oblikoval tudi s pomočjo stroke s posameznih področij.
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Predloga Državnega sveta, da naj se opredeli pojem sumiranje škodljivosti, predlagate// ni sprejel, ker je že zajet v okviru
pojma celotna obremenitev v točki 6.3. člena 5.
K 6 členu:
Pripombe SKD. da se v tretjem odstavku 6. člena črta besedilo. ki govori o storitvah drugih oseb. ki opravljajo dejavnosti
varstva okolja na trgu, predlagatelj ni upošteval, ker je po
njegovem mnenju racionalno in nujno, da se te dejavnosti,
kjer je to mogoče, opravljajo tudi na trgu. To stališče je
skladno z opredelitvijo predlagatelja, da se ne ustanavljajo
javne službe tam, kjer to ni nujno potrebno.
K 9.členu:
S tem, da bi v četrtem odstavku 9. člena namesto okoljsko
breme uporabili obremenjevanje okolja, kot predlaga SKD, se
predlagatelj ne strinja, saj gre za različni vsebini, kar je razvidno iz definicij v točkah 6. in 11. člena 5.
K 12 členu:
Predlagatelj meni, da je zahteva Državnega sveta, da se zagotovi retroaktivnost načela obveznega subsidiarnega ukrepanja republike, že, kolikor je to mogoče, upoštevana v okviru
drugega odstavka 35. člena.
K 15. členu:
Predlagatelju se ne zdi smiselna pripomba SKD, da se v 15.
členu doda odstavek, kjer bo opredeljena učinkovitost vloge
inšpekcijskih služb, ker so pristojnosti inšpekcije in ukrepi
inšpekcijskega nadzorstva urejeni v drugih členih (36. in 96.
člen).
Predlagatelj ni sprejel pripombe ZVOS. da naj ima varuh
človekovih pravic in temeljnih svoboščin pravico veta za vse
odločitve o posegih v okolje, saj zakon o varstvu okolja ne
ureja položaja in pristojnosti varuha. To bo urejeno s posebnim zakonom v skladu z vlogo, ki mu jo daje Ustava.
K 20. členu:
Predlagatelj ni upošteval pripombe svetnika Toneta Horvata,
da bi bil razlog za razlastitev po 20. členu tudi gradnja objektov in naprav, ki bi prispevala k izboljšanju stanja okolja.
Predmet zakona o varstvu okolja so namreč razlastitve zaradi
varstva, javne rabe in uživanja naravnih dobrin ter omogočanja njihovih ekoloških in drugih javnih funkcij, razlastitve
zaradi javnih interesov v zvezi z gradnjami pa bo urejat zakon
o urejanju prostora.
K 23. členu
Predlagatelj ni upošteval pripombe poslanke Brede Pečan
k 12. točki 23. člena, ker se ta točka nanaša na dolžnost
koncesionarja, da sanira oziroma vzpostavi prejšnje stanje
v zvezi z obremenitvami, ki nastanejo zaradi njegove dejavnosti v okviru koncesije.
K 27. členu:
Predlagatelj ni upošteval pripombe DS in poslanca ZL Ivana
Sissingerja k temu členu in sicer v tistem delu, ki bi občine
izenačil z mestnimi občinami in širšimi lokalnimi skupnostmi
glede predpisovanja strožjih emisijskih vrednosti. Predlagatelj namreč meni. da bi to lahko povzročilo preveliko raznolikost emisijskih vrednosti, zato je po njegovem mnenju takšna
pristojnost upravičena le pri mestnih občinah, ki imajo že po
Ustavi drugačen položaj zlasti glede razvojnih nalog.
K 30. členu:
Pripombe DS, da naj odločbo v zvezi z obveznim uničevanjem
in drugimi postopki obdelave odpadkov,, vključno z njihovo
uporabo kot energentov, surovin ali primesi, skladno s 3.
odstavkom 30. člena izda inšpektor in ne ministrstvo, predla30

gatelj ne sprejema, ker utemeljitev DS. da po Zakonu o sploš'
nem upravnem postopku lahko ministrstvo izda odločbo le m
podlagi vloge stranke, ne drži. Odločba se lahko (kadar je tO
predpisano tudi mora) izda tudi po uradni dolžnosti. Poled
tega v obravnavanem primeru ne gre za nalogo iz okviri
inšpekcijskega nadzorstva, temveč za odreditev določenega
načina ravnanja, ki ni posledica nezakonitega ravnanja zavezanca.
K 31. členu:
Pripombe Franca Vodopivca v Državnem svetu, da naj pred",
pise iz 31. člena izdaja Vlada in ne minister, predlagatelj r'
upošteval, ker so pristojnosti iz tega člena usklajene s pristop
nostmi, ki izhajajo iz zakona, ki ureja zunanjetrgovinsko P0'
štovanje.
K 32. členu:
Predlagatelj ni sprejel pripombe DS, da so v dovoljevanj
premičnih naprav za varstvo okolja in preizkusov premah
vključene lokalne strokovne službe in da so naprave in Pre'*'
kusi premalo vsebinsko opredeljeni. Predlagatelj meni. so
naprave in preizkusi z vidika dovoljevanja zahtevni, vsebinsk°
pa bodo opredeljeni v izvršilnem predpisu.
K 33. členu:

t
Pripombe DS, da,naj bi se dovoljenje za začasno ali občasno
čezmerno obremenitev dalo le ob pogoju, da niso in ne bod°
prekoračene mejne imisijske vrednosti iz 27. člena, predlagf'
telj ni upošteval, ker bi s tem dovoljenje za izjeme izgub'103
svoj pomen. Je pa že v 4. odstavku tega člena vsebovan
omejitev, po kateri ni mogoče izdati dovoljenja, če bi
povzročilo kritično obremenitev, nevarnost za okolje a
poškodbo okolja.
K 36. členu: ■
Predlagatelj ni upošteval pripombe Demokratske stranke
poslanca I. Sissingerja, naj se črta 2. odstavek, ki gov°!10
o tem, da inšpektor predlaga ministru odreditev priprave
izvedbe sanacijskega programa. Odreditev priprave
izvedbe sanacijskega programa se namreč nanaša na tis*,
primere, ko z ukrepi, ki so sicer v pristojnosti inšpektorja,nn
možno doseči zahtevanega stanja. Takšni primeri so P° L
vadi tudi bolj kompleksnega značaja in so bolj zahtevni ti»
glede določitve vrste kot tudi vsebine in obsega sanacijeK 38. členu:
Predlagatelj ne sprejema pripombe Demokratske stranke, d3
bi pooblastila, navodila in minimalne zahtevane pogoje 1K
pripravo načrtov za sprožitev in izvajanje opozoril, pripo'0 '
in izrednih ukrepov predpisal Državni zbor. Vlada med drug'"
predpisuje tudi mejne vrednosti iz 27. člena, tako da bi Prenn.
šanje zahtevanih pristojnosti na Državni zbor porušilo ura^ °
teženost pristojnosti glede na značaj posameznih ukrepoiK 40 členu:
Predlagatelj ohranja določbo o obveznosti prijave in sodel°
vanja, kljub pripombi F. Vodopivca v Državnem svetu, da
naloge opravljajo že organi inšpekcijskega nadzora. Pri tep,
predlagatelj poudarja, da dolžnost prijave določenih defll
ureja tudi Kazenski zakon R Slovenije, v zakonu o varS'*.
okolja pa je ta dolžnost le podrobneje določena in konkrellZ
rana.
K 42. členu:
Ne sprejema se pripombe ZVOS, da je ekološko knjigov<^
stvo nepotrebno in naj se smiselno uporabljajo smer'>i
Evropske skupnosti o zbiranju, obdelavi in distribuciji P0. .ekov. Ekološko knjigovodstvo je dolžnost povzročitelja ob' j
menitve, določena s tem zakonom in predstavlja eno
vhodnih komponent informacijskega sistema varstva
brez katerega ni možno voditi racionalne politike va'$
poročevalk

° °'/a. Pač pa bodo omenjeni akti Evropske skupnosti upo*°ljeni
pri izdelavi različnih metodologij zajemanja, zbiranja,
b
delave in distribucije podatkov, smiselno pa seveda tudi pri
ol
očan/u vsebine ekološkega knjigovodstva.

onesnaževanja eksplicitno navede tudi delovno mesto Varstvo pri delu je predmet posebne zakonske ureditve

^i§j:Jenu:

Opozorilo Franca Vodopivca v Državnem svetu, da po tem
členu lahko vsakdo, ki stanuje v tovarni, ob delavnici ali cesti
toži zaradi zmanjšanja uporabne vrednosti nepremičnine ali
kakovosti bivalnega okolja predlagatelj sprejema, vendar
opozarja, da je v 2. odstavku tega člena določeno, da Vlada
predpiše vrste posegov v okolje in kriterije za določanje
njihovega vplivnega območja, ki pridejo v poštev za odškodnino. Poleg tega pride odškodnina v poštev samo v primerih,
ko gre za povuzročitev razvrednotenja okolja ali nevarnosti za
okolje.

6 s
Prejme
lr)

se pripomb poslanke ZL Brede Pečan, da si
istrstvo na področju raziskovalnega dela jemlje prevelike
^'fojnosti, saj je določba usklajena z Zakonom o raziskoe dejavnosti, nanaša pa se le na zagotavljanje sodelovanja
d različnimi resorji pri pripravi nacionalnega raziskovalca programa, pri čemer seveda ni možno govoriti o posegalu
" avtonomijo znanstvenoraziskovalnega dela.
^JZjUenu:

K 78. členu:

K 79. členu:

^dlagatelj ne sprejema očitka ZVOS, da je pri pripravi in
nacionalnega programa varstva okolja zanemarjeno
e
D, e '° sodelovanja strokovnih institucij in javnosti. Tudi
5o dlagatelju se ne zdi možno takšen program pripraviti brez
ne
f lovan
ia na/višjih zstrokovnih
institucijvarstva
in najkompetentnijih
strokovnjakov
različnih področij
okolja, vena eks
r)i 'F
PHcitno naštevanje sodelujočih institucij in strokovne more
6e ■ onsenz
biti predmet zakonske ureditve. Najširši družtiai' *
Pa bo zagotovljen tako, da bo program sprejescpreDržavni zbor, pred tem pa bo tako kot vsak akt, ki ga zbor
iema, predmet široke javne razprave.

Predlagatelj tudi ni upošteval pripombe SKD, da naj država
jamči za obveznosti, ki jih ni zmožen poravnati povzročitelj,
ker bi bilo to v nasprotju z načelom, da onesnaževalec plača.
To vnašanje se bo reševalo v skladu z načelom subsidiarne
odgovornosti države.

*JSjnj7. členu:

K 80., 82., 88. in 92. členu:

s r

p® P ejme se sugestija SKD, da se v zakonu določijo tudi
0 y°jnosti lokalnih in regionalnih institucij pri odločanju
Taki,ih investicijah, ki nimajo velikega vpliva na okolje,
nil investicije ne bodo predmet presoje vplivov na okolje,
bo Ur
°Vo dovoljevanje pa bo potekalo v skladu z zakonodajo, ki i
ejala posege v prostor in gradnje.
z mnen em
izadeve,
začasne
Državnega
zbora za
'/Varstvene
da bokomisije
zakon glede
na predvidene
llne
vpresoje vplivov na okolje za praktično vse posega
\zei[i°s,0r m okolje imel za posledico dolgotrajne postopke,
finančne posledice za potencialne investitorje in
rili H^a ni *azi Pravn' nered, želi predlagatelj ponovno opozov Q, Predmet presoje vplivov na okolje ne bodo vsi posegi
b0 °')e, še manj pa seveda v prostor, temveč samo tisti, ki jih
dptsala
^kel
vlada. Pr' tem pa bo upoštevala Direktivo Evrops
«upnosti, ki se nanaša na presojo vplivov na okolje.

-5i:^lenu;
pripombah občine Krško je izraženo mnenje, da bi
v 0af biti ob dajanju okoljevarstvenega soglasja za posege
Pf
6di na nlenem območju vključena tudi lokalna skupnost.
r»e 'a3ateii opozarja, da gre le za okoljevarstveno soglasje in
k, iih dovoljenje,
da gre sarho za določene posege v prostor,
pre
dpiše vlada, pri čemer je sodelovanju prizadete
1
konj dan poseben poudarek, kot izhaja iz 60. člena za-6i^/enu;
D0s( a9afe/y ne sprejema pripombe Demokratske stranke in
Pr0g °Ca ' Sissingerja, da bi o zadevah v zvezi s sanacijskimi
odl
^ePuhr"
°čal republiški inšpektor in ne pristojni minister.
i;a C/!?,1*! inšpektor ima že po 36. členu pristojnosti nalaga°iesI,očenih
ukrepov, s katerimi je možno urediti delovanje
*a 0^evalcev okolja. V primerih sanacijskih programov gre
Va
/o s°lrian
le o obravnave.
zadevah, ki so kompleksnejše narave in zahteši nivo
■^enu:
^ uD
°števa se mnenje Državnega sveta, da se med vire

POro

Oevalec

Pripombe DS, da naj v primeru neznanega povzročitelja stroške v zvezi z intervencijo in sanacijo krije ministrstvo iz sklada
za te namene, predlagatelj ne sprejema, ker je to vprašanje že
rešeno v določbah 2. odstavka 83. člena.

Predlagatelj ni sprejel pripomb SKD, da je potrebno v vseh
navedenih členih vključiti določilo, da se del taks nameni
financiranju javnih služb interventnega značaja. Te službe so
namreč del s posebnimi predpisi urejenega sistema zaščite in
reševanja, v sistem varstva okolja pa vključene z upoštevanjem pripomb k 25. in 26. členu. Njihovo financiranje pa je
enako kot za javne službe nasploh.
K 101., 102., 103., 106. in 112. členu:
Predlagatelj ni upošteval pripomb GZS glede skrajšanja rokov
za izdajo podzakonskih aktov in podaljšanje roka za uveljavitev zakona.
Predlagatelj je že v fazi osnutka sprejel pripombe, ki so se
nanašale na skrajšanje nekaterih rokov za izdajo oziroma
uskladitev in izdajo posameznih vrst izvršilnih predpisov.
Meni pa, da ni razloga za dodatno skrajševanje rokov in
hkratno podaljšanje roka za uveljavitev celotnega zakona na
6 mesecev. Zakon namreč ohranja v veljavi vse veljavne izvršilne predpise iz zakonov, ki jih ukinja, in se bo zaradi tega
v teh delih lahko uporabljal takoj po izteku 15-ih dni od
objave v Uradnem listu.
K 105. členu:
Predlagatelj ni upošteval pripomb DS in ZVOS, ki se nanašajo
na ta člen, ker meni, da ni nobene potrebe po ohranjanju
v njem navedenih obstoječih zakonov, saj so njih prevzeti vsi
uporabni instrumenti v zakon o varstvu okolja, kar obenem
pomeni, da ni nobene potrebe po sprejemanju novih zakonov
namesto razveljavljenih. Podzakonski akti, ki so bili izdani na
njihovi podlagi in ki so potrebni za neposredno izvajanje
nalog, pa ostanejo v veljavi.
K 110. členu:
Predlagatelj ni upošteval pripombe GZS, naj se ta člen črta.
saj za državna podjetja oziroma državne zavode ne morejo
veljati ista pravila povezovanja, kot je povezovanje na način in
ob načelih veljavnega zakona, ki ure/a Gospodarsko zbornico
Slovenije.
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Predlog zakona o POSEBNIH DAJATVAH PRI UVOZU KMETIJSKIH
PROIZVODOV IN ŽIVIL - EPA 176
Vlada Republike Slovenije je na 20. seji dne 22. aprila 1993
določila besedilo:

člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:

PREDLOGA ZAKONA O POSEBNIH DAJATVAH PRI
UVOZU KMETIJSKIH PROIZVODOV IN ŽIVIL,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasneaa
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. JOŽE OSTREČ, minister za kmetijstvo in gozdarstvo,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovence ter 1.

- Lojze SENEGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo.

- Ivan OBAL, državni sekretar v ministrstvu za kmetijstvo
in gozdarstvo,

PREDLOG ZAKONA o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
l.člen

5) gibanj v kmetijski pridelavi in proizvodnji živil.

Zaradi zaščite kmetijske rastlinske pridelave, živinoreje in
proizvodnje živil ter zagotavljanja stabilnosti trga s kmetijskimi proizvodi ter iz njih predelanih živil lahko Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) uvede posebne
uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve (v nadaljnjem besedilu: posebne dajatve).

Vlada določi:

Izjemoma se lahko iz razlogov iz prejšnjega odstavka predpišejo posebne uvozne dajatve za blago, ki lahko nadomesti
podoben ali za isti namen pridelan domači proizvod.

2) metodologijo za ugotavljanje vhodne in uvozne cene 1
določanje posebnih dajatev,

5. člen

1) kmetijske proizvode in živila, za katere se plačuje posel
dajatve.

3) vhodno in uvozno ceno.
2. člen
Zavezanci za plačilo posebnih dajatev so podjetja in druge
pravne osebe ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo
dejavnost z osebnim delom, ki uvažajo kmetijske proizvode in
živila.
3. člen

4) višino posebnih dajatev.
6. člen
e
Zavezancu se na njegovo zahtevo po izvršnem izvozu vr"
plačane posebne dajatve:

1. za kmetijske proizvode in živila, ki so bila začasno uvo;
zaradi oplemenitenja oziroma dodelave;

Posebne dajatve se predpišejo v absolutnem znesku v višini
razlike med vnaprej ugotovljeno uvozno ceno in vhodno
ceno.

2. za uvožene surovine in reprodukcijski material, ki se ^
rabijo za proizvodnjo blaga za izvoz v skladu s carins*
predpisi.

Vhodna cena po tem zakonu je cena, ki ustreza ciljem kmetijske in splošne ekonomske politike. To je najnižja cena. po
kateri se tahko kmetijski proizvodi oziroma živilo iz uvoza
ponudi na domačem trgu.

3. za kmetijske pridelke in živila, ki se uvažajo za republik
blagovne rezerve s soglasjem vlade.

Uvozna cena po tem zakonu je najnižja nakupna cena na
tujem trgu, povečana za znesek carine, drugih uvoznih dajatev in priznanih uvoznih stroškov.

Posebne dajatve vrne carinarnica, pri kateri je bilo
uvozno ocarinjeno.
7. člen
Posebne dajatve se plačajo pri carinjenju blaga po predp1
ki veljajo za plačevanje carine.

4. člen
Vhodna cena se ugotavlja glede na cilje kmetijske in splošne
ekonomske politike na podlagi:
1) povprečne domicilne cene v ES.
2) cene na domačem trgu,
3) Kalkulacije strokovne organizacije, ki jo pooblasti vlada,
4) gibanja ponudbe in povpraševanja na trgu,
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8. člen
Sredstva, ustvarjena s plačilom posebnih dajatev p°in }e
zakonu, se vplačajo v proračun Republike Slovenije
vodijo na posebnem računu.
9. člen
Predpise iz 1. in 2. alinee 5. člena tega zakona izda » ,^i
v roku 30 dni, iz 3. in 4. alinee pa v treh mesecih po uvel)3
tega zakona.
poročevai iet

uveljavitve predpisov iz prvega odstavka tega člena se
"Porabljajo:

10. člen

. uredba o določitvi kmetijskih pridelkov in živil, za katere se
uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS. št. 15/93).

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon
o posebnih dajatvah pri nakupu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS. št. 40/90).

^Pr| odredba o višini posebnih dajatev pri uvozu kmetijskih
delkov in živil (Uradni list RS, št. 6/92, 7/92, 15/93).

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon
o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
(Uradni list SFRJ, št. 70/89).

Pn

?! odlok o oprostitvi plačila posebnih dajatev pri uvozu kmečkih pridelkov in živil (Uradni list RS. št. 17/91 in 51/92).
j! Odlok o določitvi živil, za katere se pri uvozu ne plačuje
^°®®bna dajatev in količine teh proizvodov (Uradni list RS, št.

11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
g^or občin in Družbenopolitični zbor Skupščine Republike
Junije sta na zasedanju 11. 3. 1992 oziroma 12. 3. 1992
uvoIela,npredlo
9 za izdajo zakona o posebnih dajatvah pri
zvozu
"le*
'
kmetijskih pridelkov z osnutkom zakona,
ko e
Slo
Zbor združenega
dela Skuščine
Republike
^nije
kotipredlagatelju
zakona naložil,
da pripravi
predlog
p0Pna' pri čemer naj upošteva pripombe, predloge in
'e/ps de' so bile dane ob obravnavi na zborih in na delovnih
"> Skupščine Republike Slovenije.
P1
na* Popravi predloga zakona je predlagatelj proučil vse
te/e ne in konkretne pripombe, predloge in pobude delovnih
„e* s' zborov Skupščine Republike Slovenije, ki jih je v glavPrejel in upošteval. a
II.
P
Orfrt"a9an
'zakon bo urejal zaščito razvoja domače kmetijske
i/h n e ,n predelave pred subvencioniranim uvozom in
n* ii cen na zunanjih trgih ter imel vlogo vzdrževanja stabiljllf!' r>a trgu. Z zakonom se želi odpraviti neučinkovitosti, ki
to"*8 obstoječi, z osamosvojitvijo prevzeti bivši jugosiovanv Pastem, in prilagoditi naš sistem zaščitne politike sistemu
"ropSki skupnosti, ob upoštevanju naših razmer.
*9kn°naVezniji se uporablja, na podlagi 4. člena ustavnega
neo° a izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in
prj av'snosti Republike Slovenije, Zakon o posebnih dajatvah
s U
9) \s°*u kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list SFRJ, št. 70/
^iaiVahoveniji je bil sprejet tudi republiški Zakon o posebnih
rr\Ll
pri uvozu živine, mesa, mesnih izdelkov, mleka in
Droi,nih Jelkov (Uradni list RS, št. 40/90), ki je po obsegu
uPo, odov, ki jih pokriva, ožji od zveznega zakona in se ne
&blja.
sl

p
t

'3
V
C

So v']? abosti veljavnega sistema so v primerjavi z uredi%,^ropski skupnosti in Avstrijo v tem, da je mehanizem
%zne?ja posebnih dajatev tog in zato neučinkovit. Za
°e/a ° ceno se šteje cena, ki jo dokazuje uvoznik in ne
cena, ki vlada na nabavnem trgu. Povprečna cena
v
prei~l*čem
trgu se določa kot povprečna statistična cena
lr
> Sp/* em mesecu in ne kot cena, ki ustreza ciljem kmetijske
s
® uv0 ekonomske politike. Niso tudi dane možnosti, da bi
®ro,> ir)e dajatve določale v absolutnem znesku za enoto
°da.

6

s stem
'
zaradi tega ne omogoča določanja in izvajanja
n,sn'huvišin posebnih uvoznih dajatev, kar pomeni, da le" strezni funkciji pri vodenju tržno-razvojne politike
3
da sistem zunanje trgovinske zaščite ni učinkovit.

t>0rQ7~~~
Sevalec

m.
Sistem zaščite razvoja domače proizvodnje s posebno davščino poznajo tudi v razvitih tržnih gospodarstvih. Skupna
kmetijska politika v Evropski skupnosti daje bistveni poudarek skupni organizaciji posameznih trgov. Temelj urejanja
posameznega tržišča je praviloma zunanjetrgovinski instrumentarij (pri uvozu zlasti prelevmani in pri izvozu izvozna
nadomestila).
Prelevmani se določajo tekoče v stalnem znesku do vhodne
cene. Ker je vhodna cena (cena, po kateri se proizvod lahko
uvozi na skupno tržišče iz držav nečlanic) določena za eno
tržno leto vnaprej, se znesek prelevmana do vhodne cene
predpisuje praviloma dnevno zaradi dnevnih spreminjanj
uvoznih cen oziroma cen v mednarodni menjavi (ugotovljene
minimalne uvozne cene). Dnevno variabilni prelevmani (ki so
vnaprej določeni v stalnem znesku na enoto proizvoda) ob
vhodni ceni tako predstavljajo temelj uvozne zaščite, in preprečujejo, da bi se nestabilnosti na mednarodnih trgih prenašale na domači trg ter da bi prihajalo do uvoza po nižjih in
subvencioniranih cenah.
V Republiki Avstriji je trg kmetijsko-živilskih proizvodov
zakonsko urejen z zakonom o tržnih redih (Marktordnungsgesetz). Skrb nad posameznimi trgi imajo poleg Zveznega ministrstva še posebni Skladi. V zakonu o tržnih redih je posebej
podrobno opredeljeno urejanje trga mleka in mlečnih proizvodov, žita in žitnih proizvodov ter živine in mesa (govejega in
prašičjega). Uvozna izravnava je lahko razlika do notranje
veletrgovinske cene tega blaga, ali pa se uvozne izravnave
predpišejo v absolutnem znesku ali v odstotku od carinske
vrednosti, ki jih določa praviloma Sklad (npr. za mleko). Če je
združljivo s cilji, ki jih zasledujejo in če to narekujejo vzroki
javnega interesa, lahko Sklad tudi določi, da uvozna izravnava
ne bo ali bo znižana. V Avstriji je zlasti zelo pogosta uporaba
sezonskih dajatev in omejitev uvoza in izvoza
IV.
Slovenija se bo morala kot relativno majhno gospodarstvo
razviti ob viziji odprtega konkurenčnega gospodarstva. To bo
moralo veljati tudi za kmetijstvo. Da pa je za to potreben
proces postopnega prilagajanja, sta dva pomembna razloga.
1.) Mednarodna trgovina in zlasti izvoz številnih kmetijskih
pridelkov in živil se ne odvijata po cenah, ki veljajo v državah
izvoznicah. Pogosto se izvaža po cenah, ki so bistveno nižje
od domačih domicilnih cen. Razlike se pokrijejo z izvoznimi
subvencijami, ki jih praviloma financirajo proračuni držav
izvoznic. Opravka imamo torej z nelojalno konkurenco.
Uvozna zaščita pred nizkimi subvencioniranimi cenami
v državah uvoznicah je zato nujen protiukrep zaradi uporabe
izvoznih subvencij v državah izvoznicah.
2.) Razlike v proizvodni in stroškovni ter s tem v cenovni
konkurenčnosti med državami imajo različne vzroke. Pogosto

—
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so vzroki takšni, da jih ni možno odpraviti čez noč. Odprava
čez noč bi lahko pogosto vodila v njihov dokončni propad.
Zato ie potreben določen usmerjeni pritisk, ki je lahko le za
določeno obdobje V primeru, da obstajajo naravne konkurenčne pomanjkljivosti, ki jih tudi v določenem obdobju ni
možno odpraviti, je v primeru njihove ohranitve in njihovih
funkcij, ki jih pri tem imajo, potrebno zagotoviti posebna
finančna sredstva neodvisno od delovanja trga.

Cilji kmetijske politike, na katere se sklicuje 5. člen predM
zakona, so opredeljeni v »Strategiji razvoja slovenskega krt.
tijstva«. ki bo predložena v skupščinsko obravnavo skup,
s tem zakonom. To je bila tudi ena od temeljnih zal1'
Skupščine ob obravnavi osnutka tega zakona.
Uvozna cena po tem zakonu je najnižja nabavna cena J1'
tujem trgu. povečana za znesek carine, drugih uvoznih dal
tev in priznanih uvoznih stroškov. Uvozno in vhodno ceno
ugotavljala vlada vnaprej To je podlaga, da bo vlada d°l° ej
tudi višino (znesek) prelevmanov, ki predstavljajo razliko rt
vhodno ceno in uvozno oceno.

S predlaganim zakonom želimo mehanizem oblikovanja cen,
katerega sestavni del je zunanjetrgovinska politika, v Sloveniji
postopoma prilagoditi tržno-cenovni politiki in njenim reformam v Evropski skupnosti. Na ta način želimo zagotoviti
prilagodljiv mehanizem za usmerjanje tuje konkurence na
domači trg. ki mora biti v skladu s cilji kmetijske in splošne
ekonomske politike glede na ugotovljene odnose ponudbe in
povpraševanja na domačem trgu. Okvirne ciljne in intervencijske meje dovoljenih gibani (ravni) za osnovne proizvode so
določene že vnaprej in se zato ne bi sprejemale ad hoc, in to
takrat, ko je običajno prepozno.

Konkretna višina dajatev se bo ugotavljala in določala sPr0^
glede na višino vnaprej postavljenih vhodnih cen in glede1
tekoče spreminjanje in nihanja v mednarodni trgov"
menjavi ter gibanja domače proizvodnje in produkti1"10
v kmetijstvu.
S predlaganim zakonom uvajamo bistveno spremenjenr
določanja dajatev. Uvozno ceno bi tekoče ugotavljal P 'P'elji
Ijalec ukrepov ekonomske politike in ne tako kot po veljak .p
sistemu, po katerem dokazuje uvozno ceno uvoznik,a r
čemer je lahko uvozna dokumentacija prirejena. če je f> ".j
opravljen preko lastnega ali kakega drugega podjetja v M

Gre za postopno prilagajanje ravni zaščite domače kmetijske
pridelave ravni v razvitih tržnih gospodarstvih, s katerim se
postopoma ure/eno usmerja domače pridelovalce k povečanju storilnosti in konkurenčne sposobnosti (učinkovitosti)
kmetijstva. Pri tem bomo upoštevali tudi predvidene reforme
kmetijskih politik v Evropi, zlasti pa v državah Evropske skupnosti.

Podobno kot v razvitih tržnih gospodarstvih bo merodal^
dejanska ceha, ki vlada na nabavnem trgu. zmanjšaj.e ..
izvozne ola/šave in spodbude v deželi izvoznici (ob upoš'
_^
nju normalnih uvoznih stroškov). Namesto povprečne cen1
domačem trgu. ki se po veljavni zakonodaji določa statik ^
za en mesec nazaj in velja za naslednji mesec, pa se-s
uporabl/ala vhodna cena. ki bo praviloma predpisana za
leto vnaprej.

Celovit sistem tržno-cenovne politike v kmetijstvu terja določitev cil/nih intervencijskih cen (za ključne kmetijske proizvode). vzpostavitev ustrezne zunanjetrgovinske zaščite, izvoznih vzpodbud in vloge blagovnih rezerv. S tem zakonom
ure/amo le en. vendar zelo pomemben del. to je možnost
oblikovanja ustrezne zunanje trgovinske zaščite kmetijske
pridelave in proizvodnje živil.

Da bi zagotovili pravočasno in ustrezno ukrepan/e ^
področju zunanje trgovinske zaščite, bo treba tekoče sp<r
Ijati izvajanje in učinke veljavnih posebnih dajatev in P „p
časno predlagati ter spre/emati spremembe, če bo <°
trebno.

V.
Zakon omogoča vladi, da lahko zaradi zaščite kmetijske rastlinske pridelave, živinoreje in proizvodne živil ter zaradi zagotavl/an/a stabilnosti trga s kmetijskimi proizvodi in iz njh
predelanih živil, uvede posebne uvozne dajatve. Le te so
lahko stalne in sezonske.

Dejstvo je. da cene kmetijskih pridelkov v medna' j
menjavi in na svetovnih borzah zelo nihajo. Zato je dolot ^
zneska posebne uvozne dajatve operativna naloga.
mora znesek dajatev sproti prilagajati gibanju cen na ™
oziroma na domačem trgu To terja stalno spremljanje ce *
domačem trgu in na glavnih izvoznih trgih ter na/pome^
ših borzah pridelkov. Prilagajanje posebne dajatve rno<'".f
sprotno in po malem, ne pa občasno in skokovito, ka<1
zroča le negativne učinke v pridelavi . Pri določanju Zf • jf
posebne uvozne dajatve je namreč merodajna cena, J
v skladu s cilji kmetijske politike in je sprejemljiva (P^mA
za porabnike, ne pa povprečna tržna cena. ki trenutno '
na domačem trgu.

Vhodna cena je v celovitem sistemu kmetijske politike eno
najpomembnejših orodij za zagotavl/anje ciljev kmetijske politike
Vhodne cene so določene kot najnižje cene. po katerih se
lahko kmetijski proizvod konkurence iz tujine ponudi na
domačem trgu. So jedro zunanjetrgovinske ureditve, ta pa
predstavlja ključni element tržno-cenovne ureditve. Raven
vhodnih cen mora biti v dvojni funkciji: po eni strani naj
preprečujejo močne, nenadne pritiske z rušilno močjo, ki so
pogosto rezultat ekonomske moči proračunov držav izvoznic
in ne resnične konkurenčne zmogljivosti njihovega kmetijstva. po drugi strani pa naj izvajajo postopen pritisk svetovnega trga na povečevanje učinkovitosti domače pridelave.

Uvedba sezonske posebne uvozne dajatve v določe^,p
časovnem obdobju izključuje uporabo posebne uvoznese"Ji
tve pri tem proizvodu. V tem obdobju sezonska po
uvozna dajatev prevzame še dodatno vlogo vpliva sezO
Z določanjem višine posebne uvozne dajatve bomo vpl^p)
to. da bodo cene stabilne in v skladu s postavljenimi cilj1 J
za predelovalno industrijo se bodo zagotavljali za vseee j
pogoji gospodarjenja na domačem trgu. V primeru, dal Jjr
določenih surovin obremenjen s posebnimi uvoznih' . ((
tvami, je predvideno, da se v primeru njihovega
nadomesti Zaradi tega se torej njihova izvozna kon^'j
nost ne bo poslabšala. Vračilo posebnih dajatev se bo a
na način in po postopku, kakor ga določajo oziroma g
določali carinski predpisi za oprostitev plačila carinskih
tev. Sedaj je to urejeno z 49. in 50. členom carinskega za p
(Uradni list SFRJ št 10'76. 36/79. 52 79. 12 82. 61 82. ?8
85. 38 86. 28 88. 40 89. 70,89 in 21 90).

Pri določanju vhodne cene bodo kot podlaga uporabljeni
naslednji elementi:
1. povprečne domicilne cene v ES.
2) cene na domačem trgu.
3) kalkulacije strokovne organizacije
4) analize domačega trga in
5) gibanja v kmetijski pridelavi in proizvodnji živil
Na tei podlagi in upoštevajoč cilje kmetijske in splošne ekonomske politike bo vlada ugotovila vhodno ceno za posamezne določene kmetijske proizvode in živila.
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J
Za določan/e posebnih uvoznih dajatev (stalnih in sezo^f
bo treba zagotoviti dobre informacijske podlage o dorna^
poroče^

zunanjih gibanjih na trgih osnovnih kmetijskih pridelkov in
ž'vil ter podatke o gibanju mednarodne menjave in o gibanju
Proizvodnih stroškov v Republiki Sloveniji. To bo zahtevalo
love naloge ih ustrezno usposabljanje ter organizirano
sl
užbo, ki bo spremljala ta dogajan/a za tekoče ukrepe tržnocenovne politike, katere sestavni del je zunanjetrgovinska
Politika.
Zakon ne predvideva neposrednih finančnih obveznosti za
Proračun,
razen finančna sredstva za vzpostavitev, delovanje
ln
opremo služb, ki bodo zakon izvajale. Potrebna bodo tore/
dodatna finančna sredstva za okrepitev obstoječih služb v prisojnih upravnih organih ter za niihovo oraanizacijsko in

tehnično usposobitev. Gre namreč za naloge, ki so bile pred
osamosvojitvijo Slovenije v pristojnosti federacije. Doslej,
v prehodnem obdobju, ko smo zunanje trgovinsko zaščito
izvajali na podlagi prevzete prejšnje zakonodaje, in ko zaradi
pretežno, v začetnem obdobju uvedenih kontingentov, kasneje pa sprostitve uvoza tudi ključnih kmetijskih proizvodov,
ni bilo večjih potreb po organiziranju ustreznih novih služb.
Sprejetje tega zakona, predvsem pa usmeritev države, da bo
njena zunanja trgovinska zaščita temeljila na sistemu prelevmanov tudi na področju kmetijskih pridelkov in živil, terja
vzpostavitev ustrezno usposobljenih služb, tako na ministrstvu za ekonomske odnose ih razvoj, kot tudi na ministrstvu
za kmetijstvo in gozdarstvo.

*

Sl^ategija razvoja slovenskega kmetijstva
Vlada republike Slovenije je na 20. seji dne 22. aprila 1993
Uravnavala in sprejela:
" STRATEGIJO RAZVOJA KMETIJSTVA V SLOVENIJI,
v
am jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
Poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena
^časnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje.

^'rategijo
razvoja kmetijstva v Sloveniji je pripravilo Mini- *
s,r
stvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
"0ro čevalec

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo
in gozdarstvo.
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SLOVENCI POTREBUJEMO SLOVENSKO KMETIJSTVO
Po letu 1945 je bilo kmetijstvo v Sloveniji obravnavano in
razvijano kot del jugoslovanskega kmetijstva. Kljub
nekaterim poskusom utemeljevanja potrebnosti po
uvedbi slovenskega kmetijstva, je več ali manj ostalo pri
željah. Tudi zato je razvoj kmetijstva v Sloveniji pripeljal
do velike neuravnoteženosti (presežki mesa piščancev,
veliko pomanjkanje žit itd.) in do z naravo in njenimi
lastnostmi neusklajenega kmetijstva (npr. velike prašičje farme).
Z ustanovitvijo svoje države pa moramo prevzeti Slovenci kot narod odgovornost za usodo slovenskega
kmeta in slovenskega kmetijstva v svoje roke. V zgodovini je bil slovenski kmet steber slovenstva in nedvomno
mora to ostati tudi poslej. To pa pomeni, da ne moremo
gledati na kmetijstvo zgolj kot na produkcijo hrane in ga
brez potrebne zaščite izpostaviti svetovni konkurenci.
Če bi gledali na kmetijstvo tako, potem bi govorili o kmetijstvu v Sloveniji. Mi pa moramo razviti slovensko kmetijstvo, ki bo ob pridelavi hrane za potrebe Slovencev
opravilo tudi druge nepogrešljive naloge. Med te naloge
spada trajna ohranitev rodovitne zemlje, zdravega zraka
in vode. Teh ni mogoče razmnožiti ali uvoziti. Ne glede
na ceno jih je potrebno ohraniti. Za Slovence je nepogrešljiva tudi ohranitev poseljene in pestre kulturne krajine,

ki omogoča oddih Slovencem in razvoj turizma. Samo
s klenim slovenskim kmetom poseljena dežela bo prispevala k ohranitvi slovenske kmečke samobitnosti in
s tem k ohranitvi samobitnosti Slovencev.
Slovenci torej potrebujemo slovensko kmetijstvo in za
razvoj tega, strategijo razvoja z jasno opredelitvijo ključnih ciljev slovenskega kmetijstva, pa tudi opredelitev
o oblikah kmetijstva in gozdarstva, s katerimi je mogoče
te cilje doseči. Pričujoča strategija je rezultat nekaj letnih razmišljanj številnih strokovnjakov in razprav v kmetijskih krogih. Ocenjujem, da je zrela za demokratično in
odgovorno razpravo v parlamentu. Zaključi naj se s sprejemom jasno opredeljenih ciljev kmatijstva in poti ter
oblik za dosego teh ciljev. Samo kmetijstvo iz lastnih
moči teh ciljev ne bo moglo realizirati. Zato je jasno, da
čas za doseganje ciljev ne bo povsem opredeljen. Toda
sprejem strategije v parlamentu bo vlado obvezal za
izvedbo nekaterih aktivnosti, ki bodo preprečile propad
dela kmetijstva, ki bi ga ne bilo mogoče ponovno oživeti.
Priče smo razvojnim nejasnostim, številni kmetje, ki bi
morali biti nosilci razvoja, ne vidijo perspektive in izgublja se rodovitna zemlja. Zato je čas za odgovoren pogovor o razvoju slovenskega kmetijstva pravšenj.
Ljubljana, september 1992

Prof.dr. Jože OSTERC
MINISTER

Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
UVOD
Po letu 1970, ko smo izdelali Koncept dolgoročnega razvoja
kmetijstva in živilske industrije (1969-1990) ter srednjeročni
plan razvoja kmetijstva 1971-1975, v Sloveniji nismo več
dobili omembe vrednih dolgoročnih načrtov razvoja kmetijstva. Izdelane so pač bile analize-razvojnih možnosti kmetijstva, razna politično-resolucijska gradiva brez pravih jasnih
ciljev ter nekatera avtorska dela, ki pa so imela bolj značaj
osebnega videnja in pojasnjevanja razvojnih vprašanj kmetijstva. Tudi ta gradiva, ki so bila izdelana do leta 1989, niso
mogla mimo dejstva, da je Kardeljeva knjiga »Problemi socialistične politike na vasi« uzakonjala temeljne premise agrarnega razvoja.
V letu 1989 se je s prvimi parlamentarnimi volitvami pokazala
potreba in možnost definiranja samostojne kmetijske politike.
Vlada je takoj revitalizirala poglede na družinsko kmetijo, ki je
z novo ustavo (odprava zemljiškega maksimuma) dobila vsaj
teoretične razvojne možnosti. Bližajoča se osamosvojitev
(junij 1991) je agrarni resor v vladi zaposlovala s tem, kako iz
regioiralne narediti državno agrarno politiko. Verbalne grožnje, da bomo »samostojni, vendar lačni« niso bile redke.
Ministrstvo je zato modelno simuliralo razpad skupnega jugoslovanskega trga in ugotovilo, da z njim slovensko kmetijstvo
globalno kratkoročno samo pridobi. Dolgoročno to ne drži
brez vsake rezerve, kajti »odpenjanje« od jugoslovanskega
trga zahteva »pripenjanje« na evropski trg (izraz »svetovni« bi
bil v tem primeru preveč ohlapen). Enakopravno trgovanje
z Evropo (ne po geslu: Izvoz za vsako ceno!) pa zahteva
evropsko raven produktivnosti in stalno tekmo v njenem zvečevanju.
Kmetijstvo je področje zapletenih vprašanj. Njegov relativni
pomen se z razvojem zmanjšuje, absolutni pomen pa ostaja
enak, v smislu okoljevarstvenih principov se (s tehnološkim
razvojem) celo veča. Kaj kaže razvijajoči se državi najprej
storiti? Ali razviti kmetijstvo ali dati prednost drugim gospodarskim dejavnostim, o tem je razpravljalo mnoštvo svetovno
znanih ekonomistov. Danes je jasno, da mora biti razvoj
skladen - simultan. Razvite zahodnoevropske države so, ne
da bi upočasnile splošno gospodarsko rast, uspešno razvijale
kmefijstvo tako v proizvodnem, kot tudi v strukturnem (produktivnost!) smislu. V dobrih dvajsetih letih je EGS od 600
tisoč ton primanjkljaja govedi dosegla 600 tisoč ton presež36

kov. Temeljna aktualna naloga njihove agrarne politike
\;
kako zmanjšati presežke konvencionalnih kmetijskih Pr'"ja
kov (intenzivnost!) in hkrati razbremeniti okolje (dušik!), ne °e
bi bili potrebni ukrepi v opreki s temeljnimi cilji agraf1
politike.
Strokovnjaki OECD v tej zvezi poudarjajo, da so vsi proble11"
kmetijstva znosno rešljivi, dokler država nima:
- velikih presežkov žit,
- enormnih presežkov mleka in mlečnih izdelkov,
jj
- več kot 40-odstotni delež državnih intervencij od vredno5
kmetijske pridelave.
0
Ta spoznanja smo vključevali tudi pri koncipiranju strateg"'
razvoja našega kmetiistva.
Odločitev o pripravi strategije razvoja kmetijstva je sprejela*®
prva vlada (premier L. Peterle), sedanja (premier J. Drnovs®
je v maju preprosto nadaljevala z delom. Delo je bilo zas't®
Ijeno kot sestavni del projekta »Strateški razvojni plan Slo'».
nije« in rezultat tega dela tudi tako razumemo. Ker podrob0 '
ših globalnih razvojnih usmeritev ni bilo (ni bila izdela
dolgoročna makroprojekcija verjetnih smeri razvoja gozdarstva, niti prikazani okviri socialnega in regionalnega '
voja), smo kot izhodišča uporabili le najbolj generalnera' ..
vojne smernice (tržno gospodarstvo, vključevanje v integ 5^
ske procese, policentrični razvoj, spodnja meja prehran
^,
varnosti, ekologija). Glede na to, da strategija razvoja krT1ljti
stva tudi sicer temelji na najbolj elementarnih dejavnLj
(klima, prostor, zemlja) in upoštevajoč tudi tržne speci'
kmetijstva, lahko rečemo, da sprejem strategije razvoja Kfl\j
tijstva ne predstavlja nekakšnega prehitevanja, pač pa P.j
enega od pomembnih elementov za snovanje splošn®9
narodnogospodrskega koncepta razvoja.

Ob tem moramo opozoriti še na morebitne pojmovne neS^razume, zaradi katerih se lahko zgodi, da bodo nekateri .
čarani. Strategije nismo razumeli kot plan, niti kot projekcij
niti kot napoved. Razumemo jo kot veščino identificiraj
0
glavnih ciljev razvoja kmetijstva, ki bi bili v funkciji najhitf
'^
, skupne splošnogospodarske rasti. Ni namen strategij6s' ^
podrobno določa načine in sredstva za uresničevanje p° 8, ^
Ijenih ciljev (taktika). To je stvar tekoče kmetijske politi*
poročev^eC

Se
n

mora stalno prilagajati danim razmeram. Glede posamez'h ukrepov ne pričakujemo popolnega 'soglasja v parlamentu, lahko pa pričakujemo večinsko soglasje glede strateških ciljev. Zelo globalno rečeno: naš cilj je bil ločiti cilje od
Politike.
Pf

igovore lahko pričakujemo pri opredelitvi ciljev kmetijske
Politike, češ da so predstavljeni preveč po zahodnoevropskih
Res je tako, ker smo hkrati prepričani, da so to tudi za
®še razmere primerni cilji. Zavestno smo še poudarili pomen
°bdelanosti kmetijske zemlje (točka 2). To predvsem iz dveh
v
^okov: do kmetijstva in kulturne krajine imamo Slovenci
Poudarjen čustveni odnos in drugo, v naših (humidnih, presno
predalpskih) razmerah si ne smemo privoščiti obilja
2e
mijišč v ekonomski prahi, če hočemo razvijati turizem
v
atraktivnih razmerah. Slovenija je premajhna za kakršnekoli
Puščave.

Sprejem strategije je šele začetek naporne in dolgotrajne poti
k učinkovitemu in okolju prijaznemu kmetijstvu Tak razvoj
terja sistematičen pristop in stabilno agrarno politiko. Večino
tega, kar tvori stabilno kmetijsko politiko, bo treba šele zgraditi. To velja tako za zakonodajo, kot tudi za sistem ukrepov
ter službe operativne izvedbe in kontrole. Pri tem bi morali biti
kar se da pragmatični in v čim večji meri izrabiti izkušnje
razvitih držav.

v
*orih.
n

^sebina
strategije je smiselno razdeljena v štiri osnovne raze
'ke: analizo stanja, pregled tendenc v evropskem kmetijs
'vu, analizo razvojnih možnosti ter razvojne cilje kmetijstva.
^ajbolj obsežna je analiza stanja. V njej smo izpostavili nekake relevantne značilnosti kmetijstva tudi zato, da bi bila
j^zetost
za določene cilje večja in bojazen pred posamez^l,r|i ukrepi manjša. Po površini njiv na prebivalca smo na
Petem mestu v Evropi (od najmanj k največ), po gozdnatosti
po tretji v Evropi (od največ k najmanj), po težavnostnih
a
*merah sodimo v krog držav z najtežjimi pridelovalnimi
a
*merami, v primerjavi z Evropo imamo slabšo posestno
e
kot v dobi Dravske banovine. Vendar so kljub temu
r a stavo
*vojne možnosti kmetijstva velike.
Razvojni scenariji so simulirani. Predstavljeni so trije, čeprav
' l'h bilo lahko mnogo več. Menimo pa, da nakazujejo razpon
°*nosti, ki jih imamo. Ni nobene potrebe, da bi jih perfekcipreden med n mi ne
diu'Vara'idovolj
željene
opcije.
Iz gradecidiranoi' izhaja,izberemo
da imamo
še veliko
manever6
9a
prostora
pri
pridelovanju
žit,
oljnic,
vina,
sadja
in
praHega mesa. Prepričani smo, da je problematika razvoja
govedoreje
dovolj prepričljivo prikazana. Paritetni dohodek
Sre
dnja kategorija zanimanja pridelovalcev) je uvrščen med
Cj
razvojne
dintamike
®9rarne politike, čeprav bi ga ob upoštevanju
upošteva
j ne
smatrali lahko za predpogoj uresničevanja dolop v Politike. Gre bolj za to, da ga kot dolgoročni cilj za
Prečnega pridelovalca tudi deklarativno sprejmemo. NjeI*3 zanesljivost je povezana z rastjo produktivnosti dela,
tal |e Pa spet s strukturnimi spremembami. Zapisali bi lahko
°' : paritetni dohodek = večanj
s
"Ukturne (posestne) spremembe.
trj °i''ev strategije bo pomenila tudi pospešeno uvajanje
'®iu! n *akonitosti v kmetijstvo ter s tem povezano konku^ ° borbo, ki vodi k racionalizaciji in večji učinkovitosti.
t>OvfV° delovanje bo država korigirala tako, da trg ne bo
tij^al skrajno vulgarnih ekstremov z dolgoročnimi negaSoo^i posledicami.
Pridelovalci pa se bodo s trgom dnevno
vSt5. i 'n bodo prisiljeni postajati vse bolj podjetniki. Odkup
s,
nad
ičn uka,e
omeščanja trga je (bil) vendarle čista realsociali'oiik Već a9°rija Kolikor večja bosta vloga in pomen trga,
Stva°, i bo potreba in želja za razvoj klasičnega zadružniv Dr', aterega razvoj mora biti bolj spontan, kot pa je to bilo
*©klih desetletjih.
Ni ISe
aije
lno bi bilo pričakovati, da bomo s sprejemom strateŠtrat azrešili tudi nakopičene tekoče probleme kmetijstva,
p 9'ja kaže smer in razkriva čeri na poti do ciljev.
o&Hbno je da vemo za cilje in da se za njih zavestno
s
,aki odl
,vi
°čitekočih
lahko
agrarnanepolitika
ljilaDr0,ne
mu razreševanju
vprašanj,
da bi se stremi
oddađ
smeri približevanja dolgoročnim strateškim ciljem.
Por

°čeitalec

Strategija je torej izrazito dolgoročni dokument. Sprejem strategije bo opredelil globalne razvojne cilje kmetijstva, ki bodo
postali obveza za agrarno politiko ne glede na to, katera vlada
jo bo izvajala.
1. ANALIZA STANJA KMETIJSTVA V SLOVENIJI
1.1. NARAVNE DANOSTI
Kmetijska zemlja
Evidenca o obsegu in strukturi rabe zemlje je v Sloveniji
slaba. Podatki so
premalo zanesljivi, da bi lahko predstavljah ustrezno podlago
za vodenje agrarne politike. Razpoložljivi statistični podatki
zadostujejo le za globalno oceno stanja in trendov.
Površina in struktura zemlje v Sloveniji (v ha)
SKUPAJ

1970
1980
1990
1960
2,025.066 2,025.400 2,025.592 2,025.473

- njive in vrtovi
- sadovnjaki
- vinogradi
- travniki
Obdelovalna zemlja

294.765
29.218
23.191
288.053
635.227

275.032
35.818
20.638
323.385
654.873

253.929 247.083
36.131
36.279
21.359 21.558
333.456 347.747
644.875 652.667

- pašniki
- ribniki in trstičja
Kmetijska zemlja

299.274
3.137
937.638

286.852
3.203
944.928

226.841
3.446
875.162

- gozdovi

958.463

949.604 1,014.050 1,024.535

211.517
2.221
866.405

Rodovitna zemlja
1,896.101 1,894.532 1,889.212 1,890.940
Nerodovitna zemlja 128.965 130.868 136.380 134.533
Vir: Statistični letopis Slovenije
Spremembe v strukturi rabe zemlje v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih so pomembne: - površina kmetijske zemlje se je
zmanjšala za 71 tisoč ha, - povečala se je površina gozda
(zaraščanje kmetijske zemlje) in površina nerodovitne zemlje
(urbanizacija, izgradnja infrastrukture).
Varstvo kmetijske zemlje kljub obsežni zakonodaji ni zadovoljivo rešeno. Najbolj zaskrbljujoče je hitro zmanjševanje površine njiv (v primerjavi z letom 1960 se je površina njiv zmanjšala za 48 tisoč ha), kar je posledica zatravljanja njiv in
urbanizacije.
,
Po površini kmetijske zemlje na prebivalca je Slovenija (0,439
ha) na ravni evropskega povprečja (0,451 ha), predvsem na
račun velike površine travinja (Slovenija 0,283 ha, Evropa
0,169 ha). Njiv na prebivalca ima Slovenija zelo malo (0,125
ha). Manj njiv na prebivalca imajo v Evropi le Velika Britanija
(0,122 ha), Belgija (0,095 ha) ter Nizozemska in Švica (0,060
ha).
Prikaz stanja, ki temelji na statističnih podatkih, lahko označimo kot optimističen. Podatki kategorizacije kažejo, da je
površina kmetijske zemlje v Sloveniji še za skoraj 70.000 ha
manjša od podatka statistike. Površina zemlje v Sloveniji po
kategorizaciji
37

Kmetijska zemlja
I. kategorija
II. kategorija
III. kategorija
IV kategorija
V kategorija
VI kategorija
VI (pika) kategorija
Gozd

ha
798.962
87.388
128.309
239.785
70.530
145.522
105.381
22.047

v%
100,0
10.9
16.1
30,0
8,8
18.2
13,2
2,8

1.077.965

Nerodovitno
VII. kategorija
66.982
VIII kategorija
70.192
') Ur. list SRS št.45/1982:
I kategorija:
najširša možnost kmetijske rabe tal, ki se kaže v možnosti
gojenja vseh kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri nas, če lega tal
omoqoča uporabo vseh vrst kmetijske mehanizacije,
II kategorija:
delno otežkočena možnost kmetijske rabe tal zaradi slabših
lastnosti tal ali pa razgibanega reliefa, kar zmanjšuje možnost
izbora gojenja kmetijskih rastlin,
III. kategorija:
otežkočena možnost kmetijske rabe tal zaradi prepletanja
njivskih površin s travniškimi, več|e vlage v depresijah in
strmega zemljišča,
IV kategorija:
kmetijska raba tal je otežkočena oziroma obdelovanje ni
možno zaradi prevelike vlage v tleh ali pa zaradi pogostih
poplav: potrebne so hidromelioracije,
V kategorija: zmanjšana možnost kmetijske rabe tal zaradi
neprimernega nagiba, pri čemer je še možna uporaba mostnih kosilnic,
VI. kategorija:
močno zmanjšana možnost kmetijske rabe tal, ker je zaradi
nagiba, večje kamenitosti in težje dostopnosti otežkočena
oziroma onemogočena uporaba kmetijske mehanizacije. VI
(pika) kategorija: iz VI. kategorije dodatno izločena zemljišča
v zaraščanju.
VII. kategorija: nezmožnost kmetijske rabe tal zaradi naravnih
pojavov (npr. kamnolomi, gramoznice, prodišča, sipine, opustele terase, nasipi, mestni parki, večje zajezitve potokov,
neobrasel planinski svet, skalnat svet),
VIII. kategorija:
za kmetijsko proizvodnjo odtujena zemljišča zaradi urbanizacije (pozidana zemljišča, ceste, železnice ipd ).
Pridelovalne razmere
Naravne razmere za kmetijsko pridelavo so v Sloveniji pestre,
na splošno pa jih lahko označimo kot neugodne - težke.

Z vidika pridelovalnih razmer so osnovne značilnosti Slovenije naslednje:
- velika gozdnatost,
- neugoden relief,
- velik delež absolutnega travinja.
Velika gozdnatost sama po sebi še ne opredeljuje pridelovalnih razmer za kmetijsko pridelavo, kaže pa na to, da velik del
zemlje v Sloveniji ni primeren za kmetijsko pridelavo. V Slove-3
niji pokriva gozd več kot 50% površine, večji delež gozd
v skupni zemlji imata le Švedska in Finska.
Izrazita reliefna razčlenjenost (nagib kmetijskih zemljišč) j0,
skupaj z nadmorsko višino, neugodnimi klimatskimi in ped00'
loškimi razmerami ter oddaljenostjo in težjo dostopnosti '
eden glavnih omejitvenih dejavnikov razvoja kmetijstva
Slabše pridelovalne razmere sicer ne onemogočajo kmetijsK®1
pridelave, je pa proizvodna sposobnost kmetijstva skro"16*
nejša, pridelava pa dražja. Po težavnosti pridelovalnih raz"
sodi Slovenija v krog držav z najtežjimi pridelovalnimi raZ,!!£
rami v Evropi (Skandinavija, Švica, Avstrija). Več kotri( 70"™
kmetijske zemlje v Sloveniji je v območjih, kjer so P * °{
valne razmere tako ali drugače omejene. To je večank°
v Avstriji, pa tudi več kot v Švici, če ne upoštevamo pl "r
Težavne pridelovalne razmere vsekakor pomembno zmani=;'
jejo konkurenčno in prilagoditveno sposobnost slovenskeS
kmetijstva.
Delež kmetijstva s težjimi pridelovalnimi razmerami v sk°P
nem kmetijstvu - %
Kmetijska
zemlja

GVŽ

Odda"°
rnl«!JS

342'

37

42

662'

63

51

Slovenija
nižinsko
28 (30)"
območja z omejitvenimi
dejavniki
72 (70)"
Švica
nižinsko
24 (45)3'
Avstrija
hribovsko
«
hribovsko

48
43
51

61
39

1) Ocena (KIS) brez planin
2) Ocena (Robič)
3) V hribovsko vključeno tudi predalpsko območje
..
Vir: Robič T Razvojni cilji nerazvitih območij, Kmetijski Pr
ročnik 1989 Kipfer V.: Die Schvveizerische Landvvir'*
haft, 1988 Westermayr G.: Bergbauern in Osterreich, "
Bergbauern Nu.97/98, 1986
Na nizko stopnjo prilagoditvene sposobnosti kmetijstva vp'jjjj
tudi velik delež absolutnega travinja (oziroma majhen de'
njiv) v strukturi zemlje. Mesto Slovenije v Evropi glede "
strukturo zemlje (v%)

Delež gozda
Delež kmet. zemlje
v skupni zemlji
v skupni zemlji
Države z večjim
SF
68,9
B
50,9
deležfem. blizu
58,7
S
CH
48,9
slovenskemu
D
48,3
SLOVENIJA
50.3
42,9
Rang (24 držav)
3
18
Države z manjšim
P
A
39,5
41.7
deležem blizu
A
38.4
ALB
38.8
slovenskemu
ALB
P
36,2
35,7
S
7,9
SF
7,5
N
2,9
EVROPA
31,9
45.9
Vir: FAO Production Yearbook 1987, Statistični letopis Slovenije
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Število
kmetij

Delež njiv
v kmet. zemlji
A
41,0
UK
38.4
GR
31.5
28,7
22
CH
19,3
IRL
13.6

56,2

Delež travinja
v kmet. zemlji
IRL
CH

UK
GR
A
3?J

poročevalk

delež travinja (oziroma manjši delež njiv) v strukturi
J^etijske
zemlje imata v Evropi le Irska in Švica. Zaradi tako
e|
ikega deleža travinja je razumljivo, da je v Sloveniji govedoma prevladujoča kmetijska dejavnost.
Težavne pridelovalne razmere pri nas ne omogočajo enakopravnega konkurenčnega boja v masovni pridelavi, pač pa pri
ekaterih kmetijskih usmeritvah prav naravne razmere omo9°4ajo visoko kakovost pridelave. Predvsem to velja za vinogradništvo
(višja kakovost na nagibu, primerna klima, tla),
ad
iarstvo (pridelovanje jabolk) ter semenarstvo. Vsekakor
0ra
™ biti kakovost, tudi zaradi naravnih razmer, ena glavnih
srneritev v razvoju slovenskega kmetijstva.
Območja z omejenimi pridelovalnimi razmerami v Sloveniji
_ 9r'ćevnato-hribovito
območje,
_ 9°rarsko-višinsko območje in kmetije v strminah,
_ *ar ško območje,
uga območja z omejenimi pridelovalnimi dejavniki.

.konfiguracija zemljišč, ki omejuje ali onemogoča uporabo
krnske mehanizacije,
vpi ^atske razmere v povezavi s talnimi kategorijami, ki
jy®io na možnost doseganja pridelkov v rastlinski pridelavi,
Prt *dal'enost kmetij od gospodarskih in administrativnih
- ?05,opnost do kmetije,
p adrnorska višina.
Poi^R^deljevanju kraškega območja so bili odločujoči kraški
ienTr'
in omejujejo
gospodarjenje
kmetijskih
bj |lStihotežujejo
(pojav matične
kamnine
na površju, na
različna
glon

'tdik3ase|
'' ugiban mikrorelief, vrtače, poplave kraških polj
Din
ja s kraškimi značilnostmi so uvrščena v dve sku' odvisno od stopnje intenzivnosti kraških pojavov.
Uv?/*9a območja z omejenimi proizvodnimi možnostmi so
dea ena naselja in širša območja, kjer sta bila v preteklosti
^taacija
in izseljevanje prebivalstva še posebej inten?la.. In bodo za revitalizacijo potrebni širši družbeni ukrepi,
n
razv u
*\V to težavnostno
°i infrasirukture
in drugih
gospodarskih
dejavsi^°sti
kategorijo
spadajo
Goričko, Slovene J9or c
§Ke 9a
| e ter Ljubljansko barje, kjer veljajo tudi iz hidrolovidika specifični omejitveni dejavniki.
^®tin
0
ijaj0 območij z omejenimi dejavniki za kmetijstvo predstavObr^-lf. Sloveniji gričevnato-hribovska in gorsko-višinska
r
®io n ki so zaradi naravnih razmer primerna predvsem za
deiei žvekovalcev. To se kaže tudi v razmeroma velikem
^
živine ter tržne pridelave mleka in mesa iz teh območij.
OovgJ^Njskih
zemljišč, živine v GVŽ, tržne pridelave mleka in klavne
v
Posameznih območjih (v %)'
Kmetijska
zemljišča
20,0
72,0

Živina
(GVŽ)
36.7
63,3

"9<>rskna,ohribovsko
:j5vi^0

27,8
20,8
12,7

26.8
16.1
8,2

25,0
13,4
6,4

25.3
12,7
6,7

l^jenL0brnoćia z
dejavniki

10,7

12.2

13,3

11,5

>ei n n) de avniki
'figa ■ ' ' i

0(1

ir|

Tržna pridelava
Mleko KI. govedo
41,9
43,8
56.2
58,1

Mavkme,iiskih zemljišč, živine v GVŽ, tržne pridelave mleka
govedi v posameznih območjih (v %)

°ćeva/ec

Urejanje kmetijskega prostora
Urejanje kmetijskega prostora v Sloveniji je bilo v preteklem
obdobju omejeno predvsem na varovanje kmetijskih zemljišč
pred spreminjanjem namembnosti ter na urejanje kmetijskih
zemljišč (agrarne operacije).
Zaradi stalnega zmanjševanja obsega kmetijskih zemljišč, zlasti njiv, je bil v letu 1983 sprejet interventni zakon, ki je
preprečeval posege na najboljša kmetijska zemljišča, vsa
kmetijska zemljišča pa zavaroval pred trajnim spreminjanjem
namembnosti z odškodnino.

natlSestavl'aniu meril za opredelitev naselij in kmetij v gričev°-hribovsko in gorsko-višinsko območje so za podlago
fužil,lla merila za podobno opredeljevanje na Tirolskem, Koron_ "in štajerskem. Glavna merila za opredelitev posameznih
9ot 'v eno od težavnostnih kategorij, ki upoštevajo naravne,
»Podarske in sociološke vidike, so:

jStie

Za razliko od ravninskih kmetij so hribovske kmetije v povprečju večje, njihova posest pa je praviloma zaokrožena.
Kljub tej prednosti pa je pridelovanje v hribovskih razmerah
oteženo, saj je zaradi nagnjenosti in razgibanosti kmetijskih
zemljišč pogosto omejena uporaba sodobne mehanizacije,
kar vpliva na nižjo produktivnost in dražjo pridelavo.

Kot podlaga za varstvo kmetijskih zemljišč je služila razvrstitev kmetijskih zemljišč v dve skupini: - kmetijska zemljišča, ki
so temelj proizvodnje hrane v Republiki Sloveniji in so trajno
namenjena za kmetijsko rabo (prvo območje) in - druga
kmetijska zemljišča.
V prvo območje je bilo razvrščeno 427.470 ha, v drugo
območje pa 354.665 ha kmetijskih zemljišč. Predpisi o varstvu
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti so
omejili posege na kmetijska zemljišča (na okoli 500 ha letno),
niso pa uspeli ustrezno zaščititi najboljših kmetijskih zemljišč.
Varstvo kmetijskih zemljišč se je izvajalo po predpisih različnih resorjev, ki med seboj niso bili sistemsko usklajeni, kar je
zmanjševalo njihovo učinkovitost.
Drugo pomembno področje urejanja kmetijskega prostora so
predstavljale agrarne operacije, katerih cilj je bil predvsem
omogočiti večjo proizvodnjo hrane. Agrarne operacije (hidromelioracije, agromelioracije, komasacije) smo v Sloveniji
v večjem obsegu začeli izvajati v začetku sedemdesetih let,
z nepovratnimi sredstvi pa jih je sofinancirala republika.
Obseg opravljenih agrarnih operacij v Sloveniji v obdobju 1973-91 (v
ha)

1973-75
1976
1981-85
1986-90
1991
Skupaj

Hidromelioracije
Argomelioracije
Osuševanje Namakanje
3.636
175
70
13.869
494
53
804
28.248
21.611
5.071
26.245
47.472
41
237
6.221
72.039
6.340
75.868

Komasacije
782
22.735
26.785
50.302

Obseg agrarnih operacij je bil največji v obdobju 1981 -89, po
letu 1989 pa se je občutno zmanjšal. Na melioriranih površinah danes v Sloveniji pridelamo 45 % koruze, 40 % sladkorne
pese in 30 % pšenice. Analize, ki so bile narejene na območju
severovzhodne Slovenije kažejo, da so bili proizvodni učinki
melioracij v glavnem ugodni (zlasti pri pšenici in koruzi, manj
pri sladkorni pesi).
Hidromelioracijam so pogosto sledile tudi komasacije.
Osnovni namen komasacij je bil izboljšati posestno strukturo.
V obdobju od leta 1976 do 1990 se je s komasacijo urejalo
skupaj 50.300 ha kmetijskih zemljišč in sicer na 227 lokacijah.
Zložbe so se izvajale v 36 občinah - to so predvsem občine,
kjer predstavlja prebivalstvu kmetijstvo glavni vir dohodka.
Žal je zaključenih le okoli 60 primerov (odločba o novi razdelitvi je pravnomočna in novi lastniki so že vpisani v zemljiško
knjigo), večina komasacijskih postopkov pa še teče.

Pri urejanju kmetijskih zemljišč so prevladovali predvsem
proizvodno tehnološki cilji (večja proizvodnja hrane), manj pa
so bili upoštevani drugi vidiki razvoja v prostoru ' Zanemarjena je bila zlasti presoja vpliva teh posegov na okolje.
Na splošno lahko ugotovimo, da je bilo urejanje kmetijskega
prostora doslej parcialno. Pri načrtovanju razvoja podeželja
niso bile upoštevane specifičnosti tega prostora ter usklajevanje drugih dejavnosti in funkcij v prostoru s primarno kmetijsko proizvodno funkcijo. Kmetijstvo ni uspelo razviti svojih
prostorskih in načrtovalskih funkcij do te mere, da bi lahko
usmerjalo celoviti razvoj podeželja, ruralnih naselij in posameznih kmetij ter pri tem enakovredno sodelovalo z drugimi
segmenti razvojnega načrtovanja. To se je odrazilo v negativnih demografskih, proizvodnih in poselitvenih procesih, zlasti
v hribovskem območju.
V povojnem obdobju je bilo največ pozornosti in denarja
ubinerjeno v razvoj industrije in mestnih središč v dolinah in
kotlinah poleg prometne infrastrukture. Razvoj hribovskih in
obmejnih območij je zaostajal na vseh področjih, tudi kmetijskem. To zaostajanje je povzročilo odseljevanje delovno
aktivnega prebivalstva in mladine ter opuščanje pridelave.
Depopulacija je bila močna zlasti tam, kjer so bila delovna
mesta izven kmetijstva oddaljena, slabi infrastrukturni objekti
pa niso omogočali dnevne migracije. Posledice teh procesov
so se v prostoru pokazale v propadanju proizvodnih potencialov. gospodarske in socialne infrastrukture ter kulturne
dediščine. S kmetijskega vidika se to kaže v:
- nagli pozidavi najboljših kmetijskih zemljišč,
- opuščanju obdelave obrobnih, strmih In slabših kmetijskih
zemljišč in zaraščanju le-teh z gozdom,
- opuščanju poljedelstva, zatravljanju tudi ravnih, za oranje
primernih zemljišč,
- opuščanju gospodarjenja na planinskih pašnikih,
- ekstenziviranju rabe zemljišč in preorientaciji zlasti mešanih in majhnih kmetij zgolj na samooskrbo.
* Na področju agrarnih operacij je bil v letih 1990 in 1992
dosežen velik napredek z izdelavo podrobnega prostorskega
plana agrarnih operacij za celotno območje Republike Slovenije. Plan je nastajal ob večjem usklajevanju oziroma upoštevanju interesov drugih uporabnikov v prostoru.
1.2. SOCIOEKONOMSKA STRUKTURA
Lastniška struktura
V Sloveniji je dobri dve tretjini vse zemlje v zasebni lasti.
V zasebni lasti je 83 % kmetijske in 88 % obdelovalne zemlje.

Vsa kmetijska zemlja ni v uporabi kmetov in kmetijskih podI
,
tij. Za družbeni sektor statistični podatki kažejo, da je v jas
družbenih kmetijskih organizacij le 41 % družbene kmetil
zemlje oziroma 64 % družbene obdelovalne zemlje. Ostalo I
v lasti nekmetijskih družbenih organizacij (med te je všte
tudi posestvo v Kočevski Reki). Za zasebno lastnino ta^
podatkov ni. Približno oceno lahko dobimo s primerjavo r®
nih statističnih podatkov in podatkov popisa prebivalstva
popisu leta 1991 so kmečka gospodinjstva (po definiciji sta
stike) razpolagala s 391 tisoč ha obdelovalne (68 % ob .%
valne zemlje v zasebni lasti po podatkih redne statistic
službe) oziroma 501 tisoč ha (70 %) kmetijske zemlje- n ,
podlagi razpoložljivih podatkov ocenjujemo, da je v Slove i(1
okoli 300 tisoč ha (35 %) kmetijske zemlje v lasti nekmetov
nekmetijskih družbenih organizacij.
Posestna struktura
.*«0
Razvoj kmetijstva, ki je imel za posledico prikazano lastnic fj
strukturo, se je odrazil tudi v posestni (velikostni) stru*'^
gospodarstev. V okviru družbene lastnine imamo °Pr® ,e
z izrazito velikimi gospodarstvi, v zasebni lasti pa prevla"
razdrobljena - majhna posest.
Struktura družbenih organizacij po površini kmetijske zemlje v las"
v Sloveniji za leto 1988 (zajete organizacije z nad 50 ha)
Povprtj« jjj
Površina
Število
v ha
SKUPAJ
89
62.219
50-100 ha
14
1.061
100-300 ha
34
6.399
300- 500 ha
9
3.727
500-1.000 ha
15
26.191
1.000 - 2.500 ha
15
26.191
nad 2.500 ha
5
16.321
Vir: Statistički godišnjak Jugoslavije 1990
Velikost kmetij v EGS in v Sloveniji
Kmetijska Število živali na gospodarstvo I
zemlja (1987)
Država
ha/gospod.
Govedo
Krave
Grčija
4,0
9,6
Italija
5,6
23.5
Belgija
14,8
54.0
Nizozemska
15.3
71,9
Francija"
28,6
42,3
Danska
32.2
59,964.4
Velika Britanija
82.1
EGS 12 2
13.3
31.6
Slovenija '
3,2
5,0
1) 1987
2) 1991
Vir: Eurostat - Agriculture Statistical Yearbook, 1991
Rezultati popisa prebivalstva 1991, Zavod RS za statistiko

Struktura kmetijske zemlje po lastništvu v letu 1900

Skupaj
njive in vrtovi
sadovnjaki
vinogradi
travniki
Obdelovalna zemlja

Skupaj tisoč ha
2025,5
247,1
36,3
21,6
347,7
652,7

Zasebna lastnina
tisoč ha
1393,8
215.2
33,3
17,6
309.4
575.5

v%
68,8
87.1
91,8
81,8
89.0
88.2

pašniki
ribniki in trstičja
Kmetijska zemlja
gozdovi

211,5
2,2
866.4
1024,5

142.3
1.1
718,9
642.6

67.3
48.1
83,0
62,7

Rodovitna zemlja
Nerodovitna zemlja

1890,9
134.5

1361,8
32,3

72,0
24,0

..jci
Družbena lastnina
V lasti družbenih kmet orgapl
tisoč ha v %
tisoč ha v %
631,7
86.4
31,2
tfj
31,9
12,9
31,9
8
'
3,0
8,2
3,0
18
3,9
18.2
3.9
3
38,4
11,0
10.5
7>
77,2
11.8
49,3
n!
32.7
2
69
&
0.7
51.9
it
1,2
60,3
17,0
147,5
it
381,9
37.3
20.8
4,3
it
81.0
529,4
28,0
5,3
76,0
102,2

Vir: Statistični letopis Republike Slovenije 1991
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poroče^

J^erjavi z razvito Evropo so kmetije pri nas izjemno
ne Po
Pre*
Podatkih
popisa
prebivalstva
iz letazemlje
1991 (skupaj
je pov- Cna slovenska
kmetija
imela
5,9 ha skupne
9°zdom), 3,2 ha kmetijske oziroma 2,5 ha obdelovalne
— .Pri. i te
tem so kmetije, ki redijo govedo, imele v povprečju
L(s?'ie9lav govedi oziroma 3 krave na gospodarstvo.
kl°®!aianje za razvito Evropo je zastrašujoče. Povprečna
ima 4 krat več
krtio!-8 vrecEGS
~
kmetijske zemlje, govedorejska
v
kot P VpreCna
" povprečju
6-krat
več govedi in 5-krat več krav
slovenska
ianie|e
°
kmetija. Vzrok za tako veliko zaostavojln' izključno povojna kmetijska in zemljiška politika. Pred
° je bil položaj Slovenije v Evropi bistveno drugačen.
-?!!^^skupne zemlje na kmetijo (brez kmetij z do 0,5 ha zemlje)
1931 Relativno
1985 Relativno Indeks
(ha) Slovenija
(ha) Slovenija 1931=100
=100
=100
i|>ija
100
76
7,1"
9,3
100
!taiija a banovina)
85
145
10,3
131
7.92,
104
9.7a,
Nska
111
10,32|
Sčija
13.5j,
145
269
142
19,1
?a"ska
15,6
168
32.6
459
209
25.6
275
70.7
276
996
4,9
53
11.7
126
442
31,4
268
ave

z velikim deležem veleposestev

J : Vprašanja našega kmetijstva, rokopis 1940/1943
Popisa
prebivalstva 1991,
^ K°a HlCUlVcJiaiVd
133 I, Zavod
LdVUU RS
no za
L statistiko
'-Agriculture Statistical Yearbook 1989

a

Pr6c ot?ema vojnama je bila velikostna struktura v Sloveniji
le bil'i*''2U dru9'rn evropskim državam. Če upoštevamo, da
delež veleposestev v Italiji, Češki, Poljski in Nemčiji
'ahko' sVeč'' kot v Sloveniji (veleposestva z več obrati), potem
v S|
Precejšno verjetnostjo trdimo, da povprečni obrat
»eniji po velikosti za temi državami ni zaostajal.
Na(jai
^hodv ,8razv
°i velikostne strukture pa je pri nas (in na
"'Uv
h '<e' Popolnoma drugače kot v zahodnoevropskih
,r
acije Medtem
ko je v zahodni Evropi tekel proces koncenna
Odvie'mSrno
ozemlju Slovenije izvedli dve agrarni reformi in
2
SleOn 6 emlje na podlagi zakona o maksimumu • Zlasti
VpnvJ' I katastrofalno vplival na razvoj, saj je poleg svojega
S °b razlastitvi še za nadaljnih 35 let onemogočil proces
'* pre n,trac'ie zemlje. Rezultati takega (ne)razvoja so razvidni
9'ednice na naslednji strani.
So.
a r
9 arn
struktura iz leta 1931 nedvomno kaže, da bi razvoj
"raiv 1,1.e strukture pri nas lahko potekal zelo podobno kot
Evropi, če ga ne bi nasilno prekinili.
Si,
velikostna struktura iz leta 1931 se od zdajšnje
lih ra, v
razlikuje po večjih deležih zemlje v velikostPov^dih
od 2 do 20 ha in nižjem deležu z nad 20 ha. To je
01
Prav razumljivo, saj je proces koncentracije v EGS potekal
ra2r
6d h"216" najhitrejšega zmanjševanja kmetij v velikostnih
0p
9ziti do 5 in 5 do 10 ha. V ostalih velikostnih razredih je
* haa -Počasnejše
upadanje
raste pa le število kmetij
ha kmetijske
zemlje števila,
.

?^Pai 16°'3n'0a9rarni reformi je šlo za razlastitev veleposestev.
*00 h * '' prerazporejenih 15.000 ha obdelovalne zemlje,
!%" Pašnikov in 32.000 ha gozdov. Razlaščenih je bilo 77
'©ta iQS,ev' zemljo pa je pridobilo 22.000 družin. Z reformo
S|qvJ
je bilo v Jugoslaviji odvzeto 1.566.000 ha zemlje.
a r
9 arnjr"'' 'e zemljo dobilo 22.822 agrarnih upravičencev. Vsi
*6fti|j
e ^Pravičenci, razen 195—ih so bili pred reformo brez
n
'ji 0cl' ' zakonom o maksimumu iz leta 1953 je bilo v Slove* 468 kmetov »odkupljeno« 10.300 ha zemlje.
Sevalec

Velikostna struktura kmetij v %
Gospodarstva po površini
skupne zemlje
kmetijske
zemlie
Dravska bano- Slovenija 1991 EGS (12) 1987
vina 1931
Gospo- Zemlje Gospo- Zemlja Gospo- Zeml|a
darstva
darstva
darstva
28.4
0,7
Do 1 ha
20.3
2.3 19.9
1.1
3.4 17.2
2.2 12,8
1-2 ha
12,7
1,8
24.4 10,0 23,2 13,6 22.3
5,2
2-5 ha
18.7 16,2 18,0 22.6 13.4
5-10 ha
7,0
10,8 11,5
10-20 ha
15.8 26,9 12.5 30,1
Nad 20 ha
43,6
28,0 16,4 73,8
8,1
5,1
Povprečno na gospodarstvo (ha)
5,9
Skupaj
8,3
3,2
13,3
Kmetijska zemlja
4,8
2,5
Obdelovalna zemlja
4,0
Vir: Lavrič J.: Vprašanja našega kmetijstva, rokopis 1940/1943
Rezultati popisa prebivalstva 1991, Zavod RS za statistiko
Eurostat - Agriculture Statistical Yearbook, 1991
V Sloveniji je tekel razvoj v obratni smeri. Zelo jasno je opaziti
vpliv agrarne reforme (povečanje števila najmanjših kmetij) in
predvsem zakona o maksimumu (zmanjšanje števila največjih
kmetij in onemogočanje rasti števila večjih kmetij). Povprečna
velikost kmetij se je zmanjšala skoraj za tretjino, delež zemlje
v lasti kmetij z.več kot 20 ha pa je padel od 44 % v letu 1931 na
28 % v letu 1991. Kar dve tretjini kmetijske zemlje je pri nas
v lasti kmetov z 2 do 5 in 5 do 10 ha, to je v tistih velikostnih
razredih, katerih število je v EGS najhitreje padalo. Take
kmetije predstavljajo pri nas temelj kmetijske pridelave.
Vsekakor je majhna in razdrobljena posest največji agrarnopolitični problem slovenskega kmetijstva. Majhnost kmetij
neugodno vpliva na strukturo delovne sile, produktivnost,
intenzivnost in strukturo pridelave. Potrebni bodo koreniti
ukrepi za izboljšanje posestne sestave. Zavedati pa se je
treba, da bo to dolgotrajen proces. Če naj bi dosegli tako
velikostno strukturo kmetij, kot jo je imela EGS ob koncu
osemdestih let, bi se moralo število gospodarstev zmanjšati
na okoli 50.000 (stanje leta 1981 191.000, po podatkih popisa
1991 pa 156.549). V zadnjih desetih letih se je proces koncentracije le pričel, kar je spodbudno. Število gospodarstev se je
zmanjšalo skoraj za 19 % (povprečna letna stopnja -2 %),
vendar, če bi se število gospodarstev zmanjševalo s takim
tempom, kot v preteklih desetih letih, bi velikostno strukturo,
kot jo je imela EGS ob koncu osemdesetih let, dosegli šele po
55 letih. Proces koncentracije bo vsekakor moral teči bistveno
hitreje. Socialnim problemom se nikakor ne bo moč izogniti,
država pa jih lahko z ustrezno socialno politiko pomembno
omili. Ocenjujemo, da bo posredovanje države na tem
področju nujno.
Glede na doseženo raven koncentracije pridelave je opaziti
med posameznimi državami EGS razlike. Velja pravilo: čim
večja je povprečna velikost kmetij, tem večji je velikostni
razred kmetij, katerih število se povečuje (v Grčiji raste število
gospodarstev z nad 10 ha, v Italiji z nad 20 ha, v Franciji in na
Danskem raste le še število kmetij, ki so večje od 50 ha,
v Veliki Britaniji pa večje od 100 ha)

Tipi gospodarstev in delovna sila
Razumljiva posledica majhnih kmetij v Sloveniji je velik delež
mešanih kmetij.
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Kmeti|e po viru dohodkov ob popisu 1991'
Gospodinjstva

Kmetijska
Prebivalci
zemlja
število
v%
ha
v% število
v%
Samo iz kmetijstva
18585
11,9 73.772
14.7 42.207
7,3
Mešani vir
57.721
36,9 261 829 52,2 252 360 43,9
Samo iz nekmeti|stva
79.293 50,7 164.143 32.8 277.158 48,2
Brez delovne sile
950
0,6 1.382
0,3 2.765
0,5
Skupaj
156.549 100,0 501.126 100,0 574.490 100,0
Vir: Rezultati popisa prebivalstva 1991, Zavod RS za statistiko
' Podatek o viru dohodka je dobljen iz odgovora o poklicu
posameznih članov gospodinjstva in njihovih rednih dohodkov:
-- vir dohodka je samo iz kmetijstva - gospodinjstva, katerih
aktivnost članov je omejena na lastno kmečko gospodarstvo,
ki je tudi izključno vir dohodka tega gospodinjstva: vsaj en
član tega gospodinjstva mora biti aktiven kmet;
- mešani vir dohodka imajo gospodinjstva, katerih člani so
aktivni v lastnem kmečkem gospodarstvu in zunaj njega
v kmetijskih ali nekmetijskih dejavnostih; vir dohodka je skupek dohodkov iz kmečkih in nekmečkih dejavnosti in morebitni lastni dohodki ali dohodki iz kmetijskih dejavnosti in
lastnih dohodkov;
- vir dohodka iz nekmetijstva imajo gospodinjstva, katerega
aktivnost članov je omejena na nekmečke dejavnosti; noben
član gospodinjstva ne sme biti aktiven kmet;
- v kategorijo gospodinjstev brez vira dohodka spadajo
gospodinjstva, katerih člani so vzdrževani oziroma delajo
v tujini in jih po metodologiji popisa niso vprašali po poklicu.
Po vsebini lahko velik del gospodinjstev, ki so razvrščena
v skupino: vir dohodka iz nekmetijstva, štejemo med mešane
kmetije. 75 tisoč prebivalcev, ki žive na takih kmetijah, je
izjavilo, da občasno delajo na kmetijah, s tem pa pridobivajo
tudi dohodek. Tovrstnih dohodkov verjetno niso uvrstili
v kategorijo rednih dohodkov.
Ob popisu leta 1991 je 29 % prebivalstva živelo v gospodinjstvih s kmečkim gospodarstvom. Večina živi na mešanih kmetijah. Kmetije so premajhne, da bi lahko zagotovile zadovoljiv
dohodek, zato iščejo dodaten dohodek izven kmetije. Čistih
kmetij (kjer ves dohodek pridobijo samo iz kmetijstva) je bilo
ob popisu leta 1991 le 12 %.
Težko je presojati, ali je prikazana struktura ugodna ali
neugodna. Izključno z vidika kmetijske pridelave bi jo lahko
označili kot izrazito neugodno (neprofesionalnost, samooskrbni značaj pridelave z nizko intenzivnostjo in produktivnostjo), z vidika poseljenosti in razvoja podeželja pa je
mešana struktura zaželena. Razvojno gledano ni temeljni
problem v tem, da imamo velik delež mešanih kmetij (gospodarstev). Problem je v tem, da so pri nas tako čiste, kakor tudi
mešane kmetije premajhne.
Osnovne značilnosti kmetij se odražajo tudi v strukturi
delovne sile v kmetijstvu.
Delovna sila v kmetijstvu Slovenije (za kmetije podatki popisa V letu 1991).
Kmetije
Prebivalci, ki delajo
PDM
v kmetijstvu
po viru dohodkov
Redno
Ob- Skupaj Število
časno
Samo iz kmetijstva
26.355 4.336 30691 22.251
Mešani vir
73.635 56.663 130.268 78.195
Samo iz nekmetijstva
- 75.385 75.385 17.751
Brez delovne sile
260
260
85
Skupaj kmetije
99.990 136.614 236.604 118.282
1
Družbeno kmetijstvo'
12.989
12989
- od tega kmet. proizv.
11.357
11.357
1) v letu 1990
42

v%
18,8
66,1
15,0
0,1

Vir: Rezultati popisa prebivalstva 1991, Zavod RS za statistiko
Statistični letopis Slovenije 1991

Na kmetijah dela redno ali občasno veliko ljudi. Leta 19? 1
je bilo 237 tisoč, več kot polovica (58 %) od teh je v kmet'!^.
delala ob kakšni drugi zaposlitvi (redna zaposlitev,
nje, šolarji). Neprofesionalnost našega kmetijstva je razv
tudi iz izobrazbene strukture kmetov.
Prebivalci, ki delajo samo na kmetijah, glede na izobrazbo
Skupaj
Kmetijska D,u!»1
Šolska izobrazba
število v % število v % šte" '
od vseh
Nepopolna osnovna šola
32.906 32,9
Osnovna šola
50.292 50,3
Poklicna šola
11.039 11,0 1.607 1,61 9<*
Srednja šola
4.841
4,9 1.209 1,21 3.|
Višja šola
533
0,5 113 0,11 v.
Visoka šola
191
0,2
29 0,00 1(1
Neznano *
188
0,2
Skupaj
99.990 100,0 2.958 2,95
Vir: Rezultati popisa prebivalstva 1991, Zavod RS za statistiko
Splošna izobrazbena raven je izrazito neugodna, stro^ (j.
pa katastrofalna. Le 3 % prebivalcev, ki delajo samo na
jah, ima kmetijsko izobrazbo.
Hjj
V družbenih kmetijskih organizacijah je bilo leta 1990etl ^
manj kot 13 tisoč zaposlenih, od tega 11.357 v km l,
proizvodnih organizacijah. Koliko od teh zaposlenih
|f
neposredno v kmetijstvu ni znano, vsekakor jih je del zaP%
nih tudi v nekmetijskih dejavnostih (trgovina, storitve, Pr
lava).
.jedi
Skupaije v kmetijstvu Slovenije zaposleno okrog 130 1
PDM. Če upoštevamo samo kmetijsko zemljo, s kateror ra^j,
lagajo kmetije (ob popisu) in družbene kmetijske ° 9a!L|!
cije, potem pride na vsako PDM okoli 4,3 ha kmetijske ze^.
To je skoraj trikrat manj, kot v državah EGS (12,6 ha
Globalna produktivnost našega kmetijstva je torejrel®
Deloma so temu vzrok težke pridelovalne razmere, p in fay
pa slaba strokovna izobrazba ter predvsem majhnost ' 5|i
drobljenost naših kmetij. Slovenija se po povprečni vel' ni
kmetij lahko primerja le z Italijo, Grčijo in Portugals*
imajo znotraj držav EGS daleč najmanjše obrate. Pr0 ll0 iJ'
nost dela raste z velikostjo obratov in najmanjšo pora" .y
dela na hektar kmetijske zemlje imajo države z največjo "
prečno velikostjo kmetij (Velika Britanija, Danska).
ifiii'
Velikost obratov in produktivnost v EGS (1987) in v Slov0'
Država

Velikost (ha)Produktivnost

j|

EGS 12
13.3
Velika Britanija
64.4
Danska
32,2
Luksemburg
30,2
Francija
28.6
Irska
22.7
Nemčija
16.8
Nizozemska
15,8
t
Belgija
14,8
Španija
13,8
Italija
$k
5,6
Portugalska
5,2
48
Grčija
4,0
rt
Slovenija
3,2
1) 1991
2) ocena
Jt
Vir: Eurostat - Agriculture Statistical Yearbook 1991 n0 ^ j
tati popisa prebivalstva 1991, Zavod RS za statistik
porod

*Met'JSKA PROIZVODNJA
k
ii|; bistvo
v Sloveniji so značilna velika nihanja v proizvodProj,e<^ 'eti. intenzivnejšo rast skupnega obsega kmetijske
lignje pa beležimo v dveh povojnih obdobjih (1954-60
Hea- L 80), ko je veljala tudi bolj liberalna politika do zasebKmetijstva.
Sto Pnie rasti kmetijske proizvodnje (v %)
1954 -60 1961-70 1971-80 1981-90
5,5
1,4
1.5
2,9
11,2
2,2
1,6
1.6
-2,2
9,4
-0,1
1,8
br
13,4
2,4
-2,8
2,1
^ "'°
-0,5
3,6
1,6
-0,1
^e?aniStV°
5,4
4,0
3,3
1,4
av
od Rs za statistiko
bistvo - neto

Se

Veo°^ 9 sadjarske in vinogradniške proizvodnje ima še
*'r vnih lzsaclo
'ernno ve|ik vPliv letina (alternativna rodnost v ekstenast r,
vnjakih, vremenske razmere), nestanovitna pa je
de^'zvodnje tudi v poljedelstvu. Počasnejši razvoj polje]l
a e
Seđe i opazen zlasti v drugi polovici šestdesetih let ter
iega.jrT1c,esetih letih, ko je bila stopnja rasti v povprečju celo
vod*"3- Razmeroma stabilno rast fizičnega obsega proizbeležimo le v živinoreji.
Sto ~"
\^n,e rasti kmetijske proizvodnje po sektorjih (v%)

kupa|

^5&

;5neiiSke rast
- trr,^ne rastline
Caniš,v
,v o
vi radni
°
*iVir£
ŠtVO
'Oreja
- feoreja
- ®ruS|ćere|a
- „ 'ninarstvo

Skupaj
1971-80
2,9
-0,1
1,7
2.3
-2,5
0,6
0,4
2.4
1,6
4.0
3.1
0,9
6,9
-8,5
- 5,9

1981-90
1.5
1.8
3.6
2.7
-0,7
2,3
1.9
2,1
-0,1
1,3
0,6
2,3
1,9
4,7
-6,2

V primerjavi z razvito Evropo so bile povprečne letne stopnje
rasti kmetijske proizvodnje tako v sedemdesetih, kot v osemdesetih letih v Sloveniji nekaj večje, kar pa je glede na relativno nižjo izhodiščno raven intenzivnosti in produktivnosti
kmetijstva pri nas tudi razumljivo.
Stopnje rasti kmetijske proizvodnje v nekaterih državah
Evrope (v%)
1972-74 1976-80 1981-85 1986-89
-0,2
0,0
2,0
1,3
Avstrija
3,6
1,0
-1,6
Francija
2,9
0,6
0,2
3,0
Italija
0,8
0,2
0,3
1,5
0,9
Nemčija
3,2
2,6
1,3
-1,2
Švica
-2,7
5,4
Švedska
-2,6.
_0J_
Vir: Statistički godišnjak Jugoslavije
V večini kmetijsko razvitih evropskih držav je zlasti v drugi
polovici osemdesetih let opaziti stagnacijo (Italija) ali celo
nazadovanje v kmetijski proizvodnji (Švedska, Francija, Švica,
Avstrija), kar je v glavnem posledica velikih presežkov hrane
oziroma sprejetih ukrepov za omejevanje kmetijske proizvodnje. Rast fizičnega obsega proizvodnje je bila v Sloveniji
v družbenem kmetijstvu praktično vsa leta bistveno hitrejša
kot v zasebnem. Družbeni sektor je hitro razvijal zlasti živinorejo, v osemdesetih letih pa je bila nadpovprečna tudi rast
proizvodnje v poljedelstvu.

Družbeno
1971-80
7,5
1.5
1.6
4.7
-8,7
1,9
-9,8
6,6
1.8
7.9
4,1
6,1
9,3

1981-90
3,5
4,0
9,9
1,9
-3,0
0,2
-4,0
1,9
-1,3
3,5
3.5
5,0
2.6
18,3

Zasebno
1971-80
1.0
-0,2
1,6
-1,4
-2,5
0,4
1.1
0,6
1,6
2.2
3,2
-1,1
1,1
-8,6
6,1

1981-90
0,4
1.5
2.3
4.6
-0,6
2.4
2,1
2,1
0,1
-0,2
' 0,1
-0,8
-2,8
4,6
- 5,9

°d RS za statistiko

'aa*rtw!nem
kmetijstvu
je bil do začetka osemdesetih iet
le
živinoreje, medtem ko je sadjarstvo
; 9nir»imaptlol'ter
razvoj
živinoreji
edel
Same
Vy°<lni;,U:De|
KP, )'edels,vo Pa ce'° nazadovalo. Zmerno rast pro,
ežimo v tem obdobju tudi v vinogradništvu.
J°'vži\;ieset
'h letih so bile st°Pnie rasti v poljedelstvu višje
0re k er v
nen=.
''' stopnje
i
obdobju
aativne
rasti. 1986-90 v povprečju beležimo
re
iši
i? ir,1e| Lazv
°) družbenega kmetijstva v primerjavi z zasebnim
"^tijs, aa vPosledico stalno zmanjševanje deleža zasebnega
skupni vrednosti kmetijske proizvodnje.
6

V*' * 2ase
°1nje bnega kmetijstva v bruto vrednosti kmetijske proiz-

-

povprečje
povprečje
povprečje
povprečje

1974-77
1979-82
1983-86
1987-90

78,2%
74,3%
71,6%
67,3%

V primerjavi s sedemdesetimi leti se je v osemdesetih letih
nekoliko povečal delež zasebnega kmetijstva v sadjarstvu (od
69% na 71%) in vinogradništvu (od 79% na 85%), medtem ko
se je zmanjšal v poljedelstvu (od 92% na 89%), zlasti pa
v živinoreji (od 66% na 56%).
V slovenskem kmetijstvu več kot polovico bruto vrednosti
kmetijske proizvodnje pomeni živinoreja, sledi poljedelstvo
z okoli 40-odstotnim deležem, sadjarstvo in vinogradništvo
pa skupaj predstavljata nekaj vet kot 6% vrednosti proizvodnje.

Po

'«wr-—
e
"a/ec
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Struktura kmetijske proizvodnje (v%)
1974-80

Kmetijstvo
Poljedelstvo
žita
industrijske rast.
- vrtnine
- krmne rastline
travništvo
- Sadjarstvo
- Vinogradništvo
Živinoreja
- Govedoreja
prašičereja
perutninarstvo
drugo
Vir: Zavod RS za statistiko

Skupaj
1981-90
100,0
39,9
8,3
1.3
12.5
5.5
12,3
3.6
3.8
51,0
26,9
8.9
15,0
0,2

1974-80
100,0
39,1
8,7
2,4
10,7
5,4
11,9
3,1
3,3
54,5
27,5
10,7
16,1
0,2

Pretežna usmeritev slovenskega kmetijstva v živinorejo je še
bolj kot iz strukture skupne kmetijske proizvodnje očitna iz
strukture vrednosti organizirane tržne proizvodnje. V strukturi
vrednosti odkupa predstavljajo živalski pridelki v zadnjih letih
skupaj preko 75%, od tega skoraj polovico govedoreja, tretjino pa perutninarstvo.
Kot posebno neugodno bi lahko ocenili strukturo tržne pridelave v zasebnem kmetijstvu, kjer govedoreja predstavlja skoraj 70% vrednosti odkupa, živalski pridelki pa skoraj 80%. Kot
kažejo podatki, tudi razvite živinorejske države, kot sta npr.

Struktura finalne kmetijske pridelave v EGS (10) v letu 1987 (%)
DK
DK
GR
40.0
25,2
19,6
Poljedelski pridelki
6,4
12,9
7,8
Drugi' rasti.pridelki
4,9
3,9
0,0
Grozdje in vino
0,4
10,6
3,9
Sadie
32,4
13.1
43,6
Govedoreja
4.4
26,9
16,3
Prašiči
5,4
5.1
2,8
Perutnina in jajca
9,0
0,9
4,5
Drugo
66,2
31,6
66,6
Skupaj živalski pridelki
* Povprečje let 1986-90; struktura vrednosti odkupa kmetijskih pridelkov - zasebni sektor Vir: Eurostat-Agriculture
Statistical Yearbook 1989 Letni pregled odkupa 1986-90,
Zavod RS za statistiko
Poleg naravnih danosti in velikostne strukture kmetij je sedanjo strukturo pridelave na kmetijah v Sloveniji izdatno pomagala oblikovati tudi agrarna politika. Ukrepi za pospeševanje
kmetijstva so bili usmerjeni predvsem ,v govedorejo, medtem
ko |e bil razvoj prašičereje na kmetijah, ter sadjarstva in
vinogradništva praktično izključen iz sistema intervencij. Razvoj prašičereje na kmetijah je dodatno zavirala tudi industrijska farmska prašičereja, kateri kmetije s pretežno ekstenzivno
re|0 ekonomsko niso bile sposobne konkurirati.
Premajhen obseg sadjarstva in vinogradništva, pa tudi zeleniadarstva lahko skoraj v celoti pripišemo nezadostnemu
pospeševanju in neurejenemu trženju, saj imamo dovolj primernih površin, možnosti prodaje še niso izkoriščene, to pa
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Družbeni sektor
1981 -90
>074-80
29.6
23,1
4,4
3.4
1.7
1.2
1,6
0,9
0,1
0,1
0,6
0,5
0,4
0,7
0,9
1,1
0,6
0,8
17,4
23.7
4,6
3,8
2.5
5,1
13,9
11.1
0,0
0,0
Nemčija ali Danska nimata tako velikega deleža živinor®Lj
zasebno kmetijsvo v Sloveniji, zlasti pa ne tako v®'
deleža govedoreje,
Govedorejo kot prevladujočo tržno proizvodno usmeri'^
kmetijah narekujejo že naravne danosti (velik delež
v strukturi kmetijske zemlje), pomemben dejavnik pa i®
dvoma tudi velikostna struktura kmetij (majhne kmetij®^
dohodek v delovno intenzivnejših proizvodnih usmerit^1
majhnih kmetijah specializirane poljedelske in polj®' ,1
prašičerejske usmeritve praktično ni mogoče oblikova"

33,7
4,7
11,0
3,1
31,5
5,6
7,4
3,0
47,7

32,7
9.5
9,5
10.1
21.2
5.4
7.8
4.1
37,6

UK
33.9
3,2
0,0
1,9
34,9
8,1
11.1
6,9
60,1

EGS(10)
28,8
7,7
5,9
4.7
32,3
9.8
7.2
3,6
52,6

r8*"
so tudi delovno intenzivne dejavnosti, ki omogočajo af
roma velik dohodek na kmetijo tudi že na manjših km®
Poljedelstvo in travniitvo
A
Po stagnaciji v razvoju poljedelstva in travništva v sed®1^
tih letih beležimo v osemdesetih letih nekoliko hitrei^L,
proizvodnje Povečala se je predvsem pridelava žit (k0
zrnje, pa tudi pšenice in ječmena), industrijskih rastlin ji
sladkorne pese in oljne ogrščice), krmnih rastlin (K° Jf
silažo in travno-deteljnih mešanic), medtem ko se I®
lava krompirja še naprej zmanjševala.
. .o7$L
Večina njiv in vrtov v Sloveniji je v zasebni lasti 1°
zasebnokmetijstvo prispeva preko 80% bruto vrednos i
delske proizvodnje. Manj kot polovico vrednosti pro'*
ustvari zasebno kmetijstvo le pri pridelavi industrijskih1,1 ^
(33%), skoraj v celoti pa pokriva pridelavo krompirja 9|
ter pridelavo krmnih korenovk in krmnih koševin na ni

poro

^5, n
Šg ' pndelki na njivah in travinju v Sloveniji
1970
ha
t
59612 133413
10556
15648
9'avni posevek
190
192
(5553)
Sorj- strn'ščni posevek
4847
1237
2023
71595 156123
Oelej 9v Jrta skuPai
struktun njiv (%)
26.0
Htieij
2459
3431
9 6
614
770
čk!rria
^ '"
Sonćn ICe Pesa
7
148
" glavni posevek
149
158
|V
- vmesni posevek
(3121)
709
tM^igdusirjiskc
rastline
ras;nne
194
l|Sl<e
K ustriitkl~:--.::—:
Djlgj
rastline
skupaj:—
3623
v
strukturi njiv (%)
1.3

® avni posevek
^tn^esr" Posevek (zrnje)
s«
*»d, inik

' glavni posevek
- vmesni posevek
°hrovt - glavni posevek
• strniščni

Ku,
>e
>ka
t"8
^2^
^i0j v sst^yPaj (brez krompirja)
AJkturi njiv (%)

1990
ha
1
43498 199544
2626
7276
50
71
(667)
568
24
77
46198 207536
18 7

2252
546
3038
105
(1081)
317
6258
25

3210
749
122732
114
311

2532
2191
3511
. 103
(432)
956
9293
38

3510
53e7
167005
167
269

1784
1896
1681
2
0
123
5486
17.2

2581
4846
81955
4
0

748
295
1830
101
(432)
833
3607
1.8

929
541
85050
162
269

Družbeno 1990
ha
t
8851
58990
288
1100
13
6
(88)
34
0
0
9152 60130
28.7

Zasebno 1990
ha
t
34647 140554
2338
6176
37
65
(579)
535
24
77
37046 147407
.17.2

47090
(357)
17.1

619622
2454

35956
(518)
14.2

454062
3187

30125
(200)
12.2

411859
1569

201
0
0.6

3207
0

29924
(200)
13.9

408652
1569

259
1256
(24689)
477
1123
440
897
(27)
2679
(787)

203
1499
5203
4004
11124
2179
8200
116
44402
11517

287
1979
9397
34

1145

259
1443
(9916)
512
882
386
682
(2)
2855
(954)
414
209
1175
8817
3.5

224
2025
3253
4112
7190
1651
6207
2
51519
17087
3877
792

236
1711
(4996)
552
931
503
647
(")
2359
(9e5)
547
208
1535
9229
3.7

356
2477
2444
5515
9257
2706
7268
42
50949
17732
5037
1248

1
16
0
0
1
1
0
0
2
0
0
o
66
87
0.3

0.3
32
0
0
0.1
3
0
0
64
0
0
0

235
1695
(4996)
552
930
502
647
(11)
2357
(935)
547
208
14G9
9142
4.2

356
2446
2444
5515
9257
2703
7268
42
50885
17732
5037
1248

57616
(40)
7244
4493
123
(102)
16843
(2054)
43295
(11390)
6363
(16309)
691
136673
536

214185
134
16975
7762
173
556
541246
33105
220051
21541
117063
217001

65552 337538
(42)
61
7489 25187
2736
6649
56
124
(186)
385
32671 1142561
(1235)
17071
29889 165731
(5150)
13066
6141 140290
(8140) 129594
3110
147644
59.8

9352
• 0
671
325
18
0
4120
0
843
(11)
0
0
989
16318
51.1

75272
0
2890
1392
41
0
150S30
0
6330
40
0
o

729
3865
247083

49
636
31929

310369 1294403
132269 209255
3430
5076
30117 79312
"1588046

5554
1756
0
0
~73To~

S*,
9'avm posevek
45968
^rneri" strr"ščni posevek
(45)
11655
Sn
11152
V>
' 8'avni posevek
670
, Sfrri|ščni posevek
(2150)
0r
uza - glavni posevek
4733
_
• strniščni
(3538)
°ševine - glavni posevek
48812
(17116)
, 0ren
• podsevek
°vke • glavni posevek
8579
^jq„ ,
- vmesni,strnišč (19010)
rastline
3749
rastJlnG
skupaj
135318
v
strukturi njiv (%)
49.2

146166
70
20729
17751
900
2062
156507
53350
553196
28489
175368
304000

(S*ie
798
^i.rie
jUSS^Jelano.nepospravljeno
7211
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V zadnjih dvajsetih letih je prišlo do pomembnih sprememb
v setveni strukturi njiv. Pod vplivom razmeroma hitrega razvoja živinoreje se je stalno povečeval tudi delež njiv, namenjenih pridelovanju krme. Krušna žita, industrijske rastline,
krompir in vrtnine so v letu 1970 zasedale še 48% vse površine
njiv in vrtov v Sloveniji, v letu 1990 pa se je njihov delež
zmanjšal na 38%. Najbolj se je v setveni strukturi zmanjšal
delež krušnih žit (od 26% v letu 1970 na 19% v letu 1990) ter
krompirja (od 17 na 12%) Med krušnimi žiti prevladuje pšenica (v letu 1990 43.500 ha), drugih glanvih posevkov krušnih
žit je bilo v letu 1990 2.700 ha (rž, ajda, soržica). Zmanjšanje
površin pod krompirjem na okoli 30.000 ha lahko ocenimo kot
pozitivno, saj krompir v Sloveniji še vedno zaseda preveč njiv.
Delež industrijskih rastlin se je sicer močno povečal, vendar
zasedajo industrijske rastline brez hmelja le okoli 6.800 ha
njiv ali 2,7%.
Povečanje deleža njiv, namenjenih pridelovanju krme (od 49%
v letu 1970 na 60% v letu 1990) je posledica širjenja setvenih
površin koruze. S koruzo je v Sloveniji posejano že preko 98
tisoč ha ali 40% vseh njiv (s koruzo za zrnje 65.500 ha ali 27%,
za silažo pa 32.700 ha ali 13%), izjemno hitro pa se je povečevala zlasti površina pod koruzo za silažo. Koruza za silažo in
krmne koševine (pridelava voluminozne krme) zasedajo v Sloveniji okoli 63.000 ha njiv ali dobro četrtino vseh njiv in vrtov.
Vzrok za tako velik delež voluminozne krme na njivah lahko
iščemo v močno razširjeni govedereji tudi v poljedelskih okoliših.
Setvena struktura njiv je izrazito podrejena potrebam živinoreje zlasti v zasebnem kmetijstvu, saj v družbenem sektorju
krušna žita in industrijske rastline zavzemajo skupaj skoraj
50% njiv, pridelovanje voluminozne krme na njivah pa je
v glavnem omejeno le na koruzo za silažo, ki v setveni strukturi zavzema okoli 13% (krmne koševine manj kot 3%).
Na splošno lahko ugotovimo, da je setvena sestava njiv v Sloveniji dokaj poenostavljena in zožena. Zelo pogosto je dvopoIje koruze - strno žito, kjer je pridelovanje ozko specializirano (intenzivna živinoreja, tržna pridelava krompirja) pa
lahko večkrat govorimo praktično o monokulturah. Industrijske rastline so razširjene le na razmeroma ozkih območjih,
v bližini tovarn za predelavo. Sladkorna pesa in oljna ogrščica
se v kolobarju izključujeta, zato na teh območjih prevladuje
tripoljni kolobar (slakorna pesa-koruza-strna žita ali koruzastrna žita-oljna ogrščica). Pri sedanji pđvprečni velikosti kmetij specializacija in intenzivno pridelovanje nujno peljeta
v ožanje njivskih kolobarjev. Posledice tega se kažejo
v zmanjševanju naravne rodovitnosti tal, povečanem pritisku
rastlinskih bolezni škodljivcev in plevelov ter kasnitvi pri
optimalnih rokih za posamezne agrotehnične ukrepe.
Za pridelovanje krme izkoriščamo v Sloveniji okoli 310 tisoč
ha travnikov (90% vse površine travnikov) ter 132 tisoč ha
pašnikov (okoli 60% vse površine pašnikov), nekaj krme pa
pridelamo tudi na drugih površinah (sadovnjaki, ledine, trznine). Pospravljena površina travnikov se med leti ne spreminja pomembneje, pospravljene površine pašnikov pa se
stalno zmanjšujejo. Povprečni pridelki krme s travinja so
nizki, pri tem pa obstajajo velike razlike v intenzivnosti rabe.
Na večini travinja je pridelovanje krme izredno ekstenzivno,
praktično brez gnojenja in z 1 do 2-kratno košnjo. Poleg
nizkih pridelkov je za takšen način rabe značilna še izredno
nizka hranilna vrednost pridelane krme (v glavnem sena,
sušenega na tleh). Del travinja (5-10%) pa se izkorišča
izredno intenzivno, z gnojilnimi odmerki 300 kg N/ha, 4 in
večkratno košnjo, čredinsko pašo ali pašo povprek. Hranilna
vrednost pridelane krme je ugodna, večino pridelka silirajo,
vse bolj pa se uveljavlja tudi dosuševanje mrve pod streho
s toplim zrakom.
Velike razlike v intenzivnosti pridelave ter nizka povprečna
raven intenzivnosti so na sploh značilnosti kmetijske pridelave v Sloveniji. Povprečni hektarski pridelki poljščin v glavnem zaostajajo za evropskim povprečjem, še bolj pa za razvitimi zahodnoevropskimi državmi.
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Intenzivnost pridelovanja poljščin v Sloveniji in nelka '
državah Evrope v letih 1988- 90

Pšenica
(t/ha)

Koruza-zrnje
(t/ha)

Krompir
(t/ha)

Por ""'rt
>

,k9

Avstrija
5,14
7,86
Švica
6,06
8,91
Nizozemska
7,51
Francija
6,33
6,57
Evropa
4,68
4,64
Slovenija
4,14
4,75
Vir: FAO Production Yearbook 1990, FAO Fertilizer Vearbook1
Statistični letopis Slovenije, Mesečni statistični pregled
dO01*
Nizka povprečna intenzivnost v poljedelstvu je v veliki meri p05f |ti
nižjih vlaganj. V Evropi v povprečju porabijo 2-krat več čistih hv i
ha kmetijske zemlje kot v Sloveniji, v Franciji skoraj 3-krat
Nizozemskem pa celo 4,5-krat več.
* tn
Pri nas je premajhna tudi poraba kakovostnega semena. Zlasti j
za krompir, žita in nekatere krmne rastline za razliko od tndus j
rastlin (oljna ogrščica, sladkorna pesa), kjer je uporaba kakoV j
semena najboljših kultivarjev pomemben element tehnologije P
vanja.
Razkorak med intenzivnostjo družbene in zasebne pridela"6
vedno zelo velik.
*
1
Primerjava intenzivnosti med družbenim in zasebnim "krt
stvpm v Sloveniji (povprečje 1988-90, dt/ha)
Družbeno
kmetijstvo
57.4
74.5
432,2
332,7

kSf

Pšenica
Koruza-zrnje
d
Sladkorna pesa
d
Koruza za silažo
Vir: Zavod RS za statistiko
Družbeno kmetijstvo po intenzivnosti v glavnem ne
za razvito Evropo, povprečni pridelki v zasebnem Ki- ^
pa so izjemno nizki. Zlasti to velja za žita, kjer so 1
pridelki na družbenih gospodarstvih vsaj za 50% viš) ^
kmetijah. Pri tem družbeno kmetijstvo porabi na ha o^r
valne zemlje okoli 3,5-krat več čistih hrani! <P? >)'
porabljenih hranil se izenačuje z državami zahodne e
4-krat več sredstev za varstvo rastlin kot zasebno Kmiet'1
Jil5|ft
Bolj izenačena intenzivnost pridelave je značilna za a ^
ske rastline, pa tudi za pridelavo voluminozne krme n
(koruza za silažo, krmne koševine).
, in"
Eden od pomembnih vzrokov za nizko povprečno rave?j|(05','
zivnosti v zasebnem kmetijstvu je prav gotovo v ve ti
strukturi kmetij. Velik del naših kmetij je tako
mO .
v okviru gospodinjstva predstavlja kmetijstvo le dopo'%r!'
vzporedno dejavnost. Take kmetije v veliki meri 1i' J
samooskrbni značaj pridelave, za katerega je bolj ^
minimiziranje izdatkov (inputov) kot maksimiranjenaS
do'
(outputa). Potreba po intenzifikaciji pridelovanja
takrat, ko kmetijska pridelava predstavlja gosp°°
v /
pomemben del dohodka oziroma takrat, ko kmetij3 jii"
meri prideluje za trg. Večje, tržno usmerjene kmeti|e rl
pri nas dosegajo precej višje pridelke kot znaša P
povprečje zasebnega kmetijstva.
i
Zelenjadarstvo
Zelenjadarstvo v Sloveniji v zadnjih letih stagnira
zelenjadnic je letno namenjeno okoli 10 tisoč hekta^o
šin, prevladuje pa vrtičkarsko pridelovanje. Tržna Pr'o proj
organizirana le na okoli 1.000 hektarih. Skupna le,n3|S(.r1o
vodnja vrtnin znaša med 100 in 130 tisoč ton (odv
letine).
J
Gojenje zelenjadnic je organizirano pretežno kot njivS
/
va
delovanje na prostem in le v manjšem obsegu v zav3r0
poro'

0
ienS,0ru
' Ekstenzivno
ki je prizasnova
nas najbolj
razšir(brez
namakanja, pridelovanje,
večkrat neustrezna
posevkov,
an
pri?
kljiva
oskrba)
ima
za
posledico
nizke
in
nestabilne
ae|
»_
ke, ki so pogosto tudi neustrezne kakovosti. Za stabiln
ejSo Pridelavo ter enakomernejšo oskrbo trga z vrtninami
Prek, Ie,a
primanjkuje zlasti zavarovanih prostorov ter hladil*lh kapacitet.
e

® menarstvo
enar
stvo ima v Sloveniji že zelo dolgo tradicijo. Razvoj
tipiziranega
semenarstva so po vojni prekinili ukrepi
Ve
trQ® ' ki so ločili proizvodno - kmetijski del semenarstva od
sem"n16 Decentralizacija semenarstva in liberalizacija uvoza
siaT? (možnost nekontroliranega uvoza cenenega semena
ka v
s,a
dom
k° osti) proizvodnje.
povzročila
stagnacijo
p ?la^e semenske
Oskrba
s semeniin jeupadanje
bila pre0r

u
r
3 ,r 0vskim
podjetjem, katerih interesi so se večkrat
v32h a s 9
eč n " priporočili stroke. Slovensko semenarstvo je imelo
V"OiVnH
oi' ° Proizvodnje organizirano na semenarskih območjih
lne

Pa i ^.

' Slavonije, Baranje in Istre, proizvodnja v Sloveniji

Ve
sl<romna
'ikaa večina
- Zastalo
je tudiizvira
žlahtniteljsko
delo in danes
sortnega
semena
iz tujih žlahtniteljskih
cen
V iz ema e

rnent° ' '
i nekaj slovenskih sort trav in vrtnin). Sorti_ ie zastarel, večina sort, ki so pri nas priporočene, pa
2S«
intenzivno
...
tehnologijo pridelovanja (pri ekstenzivni
n lo
° 9iji so pridelki nizki).
^ Si 0ven
Vetj n iji je s sortnim semenom posejanih le slabih 50% njiv.
p0k ° semena uvažamo (80 - 90%), iz domače proizvodnje
Potr 6'yampri° le okoli 50% potreb po semenu pšenice, 30%
Sem nars,vokrompirju
ter okoli 20% pri travah in vrtninah.
rnot^ n n ie slabo organizirano, oskrba s semeni je
''str e a ' ekoordinirana, zakonodaja na tem področju pa ne
* kriterijem EGS.
lih?3'0 Pozornosti je bilo posvečeno tudi pridelavi kvalitetni
sadnega drevja. Nekoliko boljše je stanje pri vinski
v
ečk a imarr,o dolgoletno selekcijo. Vendar je bila tudi ta
p0 :' ' Prekinjena, pa tudi velik del sadilnega materiala ni bil
12 ,eh selekc
"rUo h°ru
'i (nekontrolirana prodaja sadik iz
re u
P°treh Po
P t>'ik). Z domačo pridelavo ne pokrivamo vseh
Hfne|
sadilnem materialu, zlasti ne po sadnih sadikah.
sadilni material priznavamo v Sloveniji že od leta
an
)e površine sadovnjakov in pridelkov sadja v Sloveniji
1971-75
36.283
"°aru»K
'
- ,,'beni
4.390
31.893
Prid bni
69.320
40.172
„ Sške
12.001
pskve
5.886
pl
- C« ie in slive
5.719
v £*nje
2.904
889
^v l9ode
1.287
dn?2 'n kosmulje
462
^ Utini pregled kmetijstva, Zavod RS za statistiko
Skupa (ha>

[Jih sart'rnamo v Sloveniji trenutno le okoli 4.200 ha intenzivna
s no'm1 i k°v. V njih prevladujejo jablane (56%), sledijo
a<jne < 3%), breskve (11%) ter češnje in višnje (10%), druge
V* pa so zastopane z zelo majhnim deležem. Ob
X' sodobnih tehnologij dajejo intenzivni sadovnjaki ob
Prinw ni• 'etinah dokaj izenačene in kvalitetne pridelke, ki so
tudi za izvoz.

"hvaleč

1956, kljub temu pa se stanje v Hmeljiščih glede sortne čistosti
in enakomerne razvitosti rastlin ni bistveno izboljšalo (pogosta uporaba nepotrjenih sadik, mešanje potrjenih in nepotrjenih sadik, okužbe z virusi).
Traini nasadi
Hmeljarstvo je pri nas bolj ali manj skoncentrirano na mikrorajonih (Savinjska dolina, Ptujsko polje, Posavje, Dravska
dolina), kjer ima že dolgo tradicijo. Kljub majhnemu deležu, ki
ga zavzemajo hmeljišča v strukturi rabe njiv (okoli 1%), je
hmeljarstvo na teh območjih pomembna gospodarska dejavnost. Danes raste hmelj na okoli 2.500 ha, pridelek pa znaša
med 3.500 in 4.000 t. Z uvajanjem novih kultivarjev in ob
sodobni tehnologiji so se hektarski pridelki hmelja precej
povečali (od predvojnih 1.000 kg/ha na preko 1.500 kg/ha) in
ne odstopajo pomembneje od povprečnih pridelkov največjih
pridelovalk hmelja v Evropi. Slovensko hmeljarstvo je izrazito
izvozno usmerjeno (v zadnjih desetih letih je Slovenija izvozila
pretežno na konvertibilno območje med 60 in 90% vsega
pridelanega hmelja), na svetovnem hmeljnem trgu pa zavzema vidno mesto predvsem zaradi visokega deleža kakovostnega aromatičnega hmelja.
Sadovnjaki pokrivajo v Sloveniji okoli 36 tisoč ha ali 4% vse
kmetijske oziroma okrog 5,5% vse obdelovalne zemlje. Tudi
v strukturi kmetijske pridelave predstavlja sadjarstvo vsega
nekaj odstotkov. Kljub temu je sadjarstvo v Sloveniji
pomembna tradicionalna kmetijska dejavnost, ki se razvija
v glavnem na tipičnih sadjarskih območjih, ki so glede na
naravne danosti za to proizvodnjo tudi najbolj primerna.
Večina sadovnjakov (preko 90%) je v zasebni lasti, kjer prevladujejo ekstenzivni kmečki sadovnjaki, katerih sadje se v glavnem porabi za samooskrbo, nekaj (predvsem jabolk) pa tudi
za industrijsko predelavo. Za te sadovnjake je značilna izrazita alternativna rodnost, ki je posledica slabe oskrbe, v ugodnih letinah pa pridelamo tu tudi do dve tretjini vsega sadja. Po
letu 1970 so se v zasebnem sektorju začeli pojavljati sodobni
intenzivni sadovnjaki, vendar se njihov delež do danes ni
povzpel višje kot na dobrih 5%. Obnova je očitno prepočasna,
da bi uspela v večjem obsegu spremeniti strukturo sadovnjakov v zasebnem sektorju, je pa uspela vsaj zaustaviti zmanjševanje površine pod sadovnjaki, ki smo mu bili priča v zadnjih
petnajstih letih.
1976-80
36.143
3.761
32.382
84.315
55.193
11.106
5.674
6.288
2.311
879
1.002
1.862

1981-85
36.131
3.408
32.723
119.815
77.374
15.782
6.544
8.071
5.215
1.520
1.799
3.510

1986-90
35.865
2.968
32.897
125.132
83.603
18.212
6.230
7.396
3.591
1.247
1.237
3.616

1990
36.279
2.958
33.321
132.209
93.891
19.644
5.245
4.620
2.956
1.105
1.004
3.744

Vinogradništvo k bruto vrednosti kmetijske proizvodnje prispeva 3 do 4%, vinogradi pa zasedajo 2,5% vse kmetijske
oziroma 3,3% obdelovalne zemlje. Daries imamo po podatkih
statistike nekaj več kot 21.500 ha vinogradov. Makrorajonizacija, izdelana sredi sedemdesetih let kaže, da je v Sloveniji
okrog 32.500 ha absolutnih vinogradniških leg, to je zemljišč,
ki v glavnem niso primerna za nobeno drugo kulturo. Izkoriščamo jih torej le 65-odstotno.
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Gibanje površine vinogradov in pridelka grozdja v Sloveniji
Vsi vinogradi
ha%
samorodnic
20.629
18.5
1971-75
16.6
21.065
1976-80
13,9
21.398
1981-85
11,0
21.482
1986-90
10,4
21.560
1990
Vir: Letni pregled kmetijstva, Zavod RS za statistiko

t
81.238
92.440
103.637
111.399
111.802

Žlahtni rodni vinogradi
ha
t
15.452
67.702
80.367
16.136
91.713
16.690
17.575
101.503
17.946
102.665

dt/J!
43.'
49,
54
57

5^

Vse od povojnih let pa nekje do začetka sedemdesetih let se je
površina vinogradov v Sloveniji zmanjševala. Nato do leta
1977 lahko govorimo o stagnaciji, po tem letu pa o trendu
naraščanja površine. V zadnjih letih v Sloveniji pridelamo med
100 in 130 tisoč ton grozdja oziroma okoli 80 milijonov litrov
vina, z velikim deležem kakovostnih vin.

v letu 1974 še 35%). V perutninarstvu temelji raz
družbeno in zasebno kmetijstvo na organizacijskem "8 «
oziroma glede na to, čigava last je perutnina in ne 00 *
dejanske lokacije prireje. Večina prireje je locirana pri I eni
organizacijsko pa to rejo v celoti vodijo in usmerjajo druZ"
organizacije.

Ves povojni čas je potekal proces intenzifikacije pridelave, ki
se je odrazil v stalnem naraščanju (z izjemo slabih letin)
hektarskih pridelkov grozdja. Vendar se je istočasno
pomembno zmanjševalo število trsov na hektar (od 6.000
v petdesetih letih na 3.300 v zadnjih letih). Naraščajoči hektarski pridelki so bili torej posledica stalnega povečevanja obremenitve posameznega trsa (od 0,5 kg na 1,6 kg v povprečju),
kar praviloma negativno vpliva na kakovost grozdja. Če primerjamo le hektarske pridelke, ki znašajo ob normalni letini
Okrog 60 dt/ha, so ti že primerljivi s pridelki v državah z razvitim vinogradništvom, ki so usmerjene pretežno v pridelavo
kakovostnih vin, predvsem z Avstrijo (Avstrija 57,2 dt/ha, Švica
120 dt/ha, Francija 99.2 dt/ha, Madžarska 42,1 dt/ha, Portugalska 45,0 dt/ha, Španija 39 dt/ha, Nemčija 140,9 dt/ha), čeprav
bi jih lahko ob primerni spremembi tehnologije (gostejše
sajenje) še povečali.

Govedoreja je pomembna proizvodna usmeritev
v zasebnem kmetijstvu, kjer v strukturi vrednosti ž'v'qgi|f
zavzema 75-odstotni delež. Po podatkih popisa iz leta 19c. ji
od 157 tisoč kmečkih gospodarstev redilo govedo °* 0
tisoč kmetij, krave pa okoli 71 tisoč kmetij. Na kmetijah < Jf
86% vse govedi, 97% vseh krav in pridelajo 92% mleka ter
prirasta govedi.
okto'''
Stopnje rasti ' proizvodnje v govedoreji v zasebnem se*
(v%)
1970-75 1975-80 1980-85 1985;
Govedoreja
...
...
0,7
j
- pridelava mleka
3,4
2,8
1,7
j
- pitanje govedi
5,1
1,3
-0,4
Vir: Statistični letopis Slovenije

Večina vinogradov v Sloveniji je v zasebni lasti (82%), med
sektorjema pa v intenzivnosti in produktivnosti ni večjih
razlik. Po ravni produktivnosti (porabi ročnega in strojnega
dela) so naši pridelovalci povsem primerljivi tudi z drugimi
državami Evrope (npr. Avstrijo, Švico). Zaradi primerljive ravni
produktivnosti in nižjih plač pri nas je vinogradništvo v Sloveniji danes gotovo konkurenčno tujini. Ocenjujemo, da bi bili
ob primernem povečanju pridelkov ter primerljivi ali višji
kakovosti grozdja in vina sposobni konkurirati Evropi tudi
v bodoče.

Hitrejši razvoj pridelave mleka na kmetijah se je v
začel konec šestdesetih let in je bil zelo intenziven do sf18® pr
osemdesetih let, ko se je rast proizvodnje skoraj ustavi '^
tem je bila hitra zlasti rast tržne pridelave mleka in t®.^
v pretežno poljedelskih območjih kot v izrazito tra*"1
območjih Slovenije

Vzgoja okrasnih rastlin v Sloveniji stagnira ali celo nazaduje.
Izjema je le okrasno drevesničarstvo, ki je v preteklih desetletjih napredovalo in se lahko postavi ob bok razvitim državam.
Je tudi edina dejavnost okrasnega vrtnarstva pri nas, ki
s svojo proizvodnjo pokriva domače potrebe in tudi izvaža.
Živinoreja
Živinoreja v bruto vrednosti kmetijske pridelave zavzema
preko 50- odstotni delež, od tega govedoreja okoli 50%,
perutninarstvo 30% in prašičereja okoli 20%. Druga živinorejska proizvodnja (reja drobnice, konj, kuncev, čebelarstvo,
ribogojstvo) je v Sloveniji po obsegu majhna.
Rast živinoreje je bila razmeroma hitra vse do sredine osemdesetih let. Pri tem se je govedoreja razvijala hitro predvsem
v sedemdesetih letih, perutninarstvo v obdobju 1960-80, prašičereja pa v letih 1976-85. V zadnjih letih se je rast živinoreje
zelo upočasnila (povprečna letna stopnja rasti v obdobju
1986-90 je znašala 0,7%), v zasebnem kmetijstvu pa beležimo
celo nazadovanje.
Večino vrednosti živinorejske proizvodnje še vedno ustvari
zasebno kmetijstvo (v letu 1990 53%), vendar se je delež
zasebnega kmetijstva, zaradi počasnejšega razvoja v primerjavi z družbenim, pomembno zmanjšal (v letu 1974 je znašal
skoraj 70%). Zasebno kmetijstvo ima velik delež zlasti v govedoreji (preko 80%). v prašičereji je delež zasebnega kmetijstva
v vrednosti proizvodnje že pod 50% (v letu 1990 48%, v letu
1974 še 76%), bistveno manjši pa je po podatkih statistike
delež zasebnega kmetijstva v perutninarstvu (v letu 1990 10%,
48

Povprečne letne stopnje rasti števila kmetij, ki oddajajo
in količine oddanega mleka (v%)
1970-75 1975-80 1980-85 19®5

Odkup mleka
s kmetij skupaj
12,2
8,4
3,5
Število kmetij s tržno
pridelavo mleka
7,1
1,9
0,9
Povprečna količina oddanega
5
mleka na kmetijo
4J
6^4
2,6
Vir: Tržna pridelava mleka na kmetijah v Sloveniji v o^°
1971 do 1990, KIS, 1991
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Delež mleka, zajetega v odkup s kmetij se je povečal 00 ■: p)
v letu 1971 na skoraj 60% v letu 1990, mleko s km®''^
predstavlja že 88% tržne količine mleka. Vzporedno \e cif
tudi, za naše razmere dokaj intenziven proces konceh' ^
tržne pridelave mleka. V povprečju so kmetije leta ^
oddale 6.720 litrov mleka na kmetijo, kar je 2,4 krat ve< U
leta 1971. Kljub koncentraciji pridelave mleka pa je povp
velikost črede na kmetijah, ki oddajajo mleko, v letuiy
znašala le 3,3 krav. Pridelava mleka je v Sloveniji še v
močno razdrobljena.
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V Sloveniji imamo samo 0,8% kmetij, ki dosegajo tehno ^1
opremljenost in intenzivnost pridelave mleka, ki se P^jLa '
evropskim standardom (oddajo letno preko 50.000 I ™
preko 4.000 I mleka po kravi s staležem nad 13 krav w
po kmetiji), resnejše tržne pridelovalce mleka pa preds
17,1% vseh kmetij, ki oddajajo mleko (oddajo letno P 41
10.000 I mleka na kmetijo). Za te kmetije je znaćHf11
vzrejajo plemensko živino doma, večina pa ima organi
J
tudi pitanje lastnih telet ter druge oblike kmetijske pr0' $
nje. Ocenjujemo, da je neprimerno urejenih hlevov v tel
poroče**1
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'sta d specializirane (reja krav skupaj z zrejo telic, vsa
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V zadnjih petnajstih letih se je razširila tudi tržna prašičereja
na kmetijah. Konec leta 1990 je bilo v osnovni čredi približno
8.000 svinj, v klavnice pa je bilo oddanih okoli 90.000 pitancev. Zgrajeni oziroma obnovljeni so bili številni hlevi (po
podatkih iz leta 1986 imamo 12 tisoč stojišč za svinje in 48
tisoč stojišč za pitance) in nastale so specializirane, v prašičerejo usmerjene kmetije. V osnovnih čredah so večinoma svinje linije 12, intenzivnost reje pa je zelo raznolika. Po analizi iz
leta 1990 redijo na prašičerejskih kmetijah v povprečju 14
plemenskih svinj ali 50 pitancev. Pri reji pujskov pridelajo na
kmetiji okoli 70%, pri pitanju pa okoli 40% potrebne krme.
Precej razširjena je še vedno domača reja prašičev, ki je
pretežno namenjena samooskrmi. Vse strokovno delo je omejeno le na kolikor toliko strokovno obnovo in na potrjevanje
merjascev za naravni pripust. Za to rejo ni podatkov o plodnosti, rasti, konverziji in mesnatosti prašičev, zelo malo pa je
tudi storjenega za preprečevanje parjenja v sorodu, za
načrtno menjavanje pasem, za prehrano in podobno. Kljub
temu, da da ta reja okoli 13.0001 prašičjega mesa letno (32%),
je praktično prepuščena sama sebi. Domača reja prašičev je
v glavnem zelo ekstenzivna, sloni pa skoraj v celoti na doma
pridelani krmi (95% krme pridelajo na kmetiji).
Razvoj perutninarstva je šel v Sloveniji predvsem v smeri
visoko specializirane ter organizacijsko, tehnološko in strokovno zelo zahtevne reje industrijskega tipa. Proizvodnja
sloni skoraj v celoti na uvoženih surovinah za krmo (v letu
1991 je bilo iz domače proizvodnje le 9% vseh surovin), obseg
proizvodnje pa je bil naravnan na potrebe celotnega jugoslovanskega trga (proizvodnja trikrat presega potrebe domačega
trga). Z razpadom enotnega jugoslovanskega trga je perutninarska proizvodnja zašla v težave, ki jih rešuje z zmanjševanjem obsega proizvodnje, povečanjem izvoza na konvertibilno območje ter preorientacijo pri uvozu surovin za krmo iz
republik bivše Jugoslavije na trge sosednjih držav.
V kakovosti je tržno perutninarstvo pri nas povsem v okviru
evropskih standardov. Zgrajeni so bili vsi zahtevni objekti za
proizvodnjo dedne linije starih staršev, proizvodnjo staršev,
valilnice, tovarne krmil, silosne kapacitete, klavnice in predelovalna industrija ter številni objekti za zrejo brojlerjev in
proizvodnjo konzumnih jajc. Proizvodnja je organizirana po
sistemu kooperacijske reje, ki vključuje skupno 650 kooperantov. Na kmetijah je perutninarstvo predvsem dopolnilna,
storitvena dejavnost (kooperanti v glavnem prispevajo delo in
objekte), ki jo vodijo specializirana perutninarska podjetja.
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Sloveniji dolgo tradicijo. Posebno dobro je
Pred prvo
ra> ia dni
svetovno vojno, večji razvoj pa je praši,udi v zadn ih
ko '''a zia«»Vela
i petnajstih letih. Pri tem se je
obsoe tržna prašičereia na družbenih farmah, medtem
9 prašičereje na kmetijah stalno zmanjšuje.
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Reja drobnice v Sloveniji po zatonu v preteklih desetletjih po
letu 1978 kaže zopet počasno rast. V letu 1991 smo v Sloveniji
redili okoli 28.500 ovac in 15.000 koz (okoli 10-krat manj kot
pred 122 leti). V Sloveniji redimo na 100 ha kmetijske zemlje le
4 ovce, kar je najmanj v Evropi (svetovno povprečje je 20 ovac,
evropsko pa 60). Večji napredek kot v številičnem stanju je bil
v ovčereji v preteklem desetletju dosežen na strokovnem in
rejskem področju. Pri mesni usmeritvi je bila selekcija usmerjena v izboljšavo avtohtone jezersko-solčavske pasme z rano
zrelo in bolj plodno romanovsko ovco. Nekaj dobrih tropov
jezersko-solčavske pasme je ostalo tudi v čisti reji (dragocen
genetski potencial). Tripasemsko križanje z vključevanjem
izrazito mesne pasme (texel) se zaenkrat ni razširilo. Mlečna
usmeritev kakega posebnega številičnega napredka ni doživela, so pa nekateri rejci postavili zgornjo mejo uspešnosti
v mlečni ovčereji dokaj visoko. Pri tem gre predvsem za
učinek oplemenjevanja bovške ovce z vzhodnofrizijsko
mlečno ovco (tudi preko 50% genetskih zasnov). Vse premalo
pa je bilo v zadnjem času narejenega za ohranitev istrske
pramenke, ovce v mlečnem tipu.
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'Ja veni,
smotrne rabe ni zadovoljivo rešen, pa predka količina gnojevke.

V Sloveniji redimo okoli 11.000 konj, njihovo število pa se je
v celotnem povojnem obdobju stalno zmanjševalo (v šestdesetih letih smo redili še okoli 50 tisoč konj). Najbolj je razširjena slovenska hladnokrvna pasma konj (reja pretežno za
zakol), na pomenu pa pridobiva tudi haflinška pasma. Obseg
reje slovenske toplokrvne pasme, ki je primerna za šport in
rekreacijo, je še skromen, interes za rejo teh konj pa raste.
Pomembna je tudi reja kasačev, ki ima pri nas že zelo dolgo
tradicijo. Lipicanec se je razširil tudi izven Lipice in to najbolj
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na Primorsko, ki že predstavlja rejsko zaledje za zamenjavo
plemenskega materiala.
Kunčereja |e v Sloveni|i razširjena zlasti kot drobna reja za
samooskrbo z mesom, v manjšem obsegu pa tudi kot intenzivna reja na farmah (velikosti 50 do 500 samic). V ekstenzivni,
l|ubitel|ski reji |e po ocenah v osnovni populaciji okoli 215.000
plemenskih živali (54.500 samcev in 160.500 samic), ki dajo
letno 1.344 000 kuncev oziroma 2,106 t mesa. Rejci prihajajo
večinoma iz vrst delavcev, polkmetov in upokojencev Organizirana tržna reja se je razširila po letu 1983, trenutno pa
imamo v Sloveniji 10 rejcev, ki redijo 1.500 samic.
Slovenija ima zaradi obilice tekočih voda dobre pogoje za
razvoj sladkovodnega ribogojstva v manjših koncentracijah
(srednje in male ribogojnice). Z ribogojstvom se ukvarjajo
predvsem podjetja, v zadnjem času pa tudi zasebniki (v glavnem dopolnilna dejavnost). Trenutno imamo v Sloveniji skupaj 18 ha ribnikov za vzrejo postrvi, letna proizvodnja pa je
ocenjena na 800 t V zadnjih desetih letih je tehnologija
proizvodnje izdelana, do težav pa prihaja predvsem zaradi
pogostih pojavov kužnih bolezni. Večino konzumne postrvi
prodamo doma. Izvoz je le občasen in običajno le v času, ko je
na domačem trgu slabša konjunktura (izvoz ekonomsko ni
posebno zanimiv) V Sloveniji pridelamo tudi okrog 295
t toplokrvnih rib (krap, rastlinojedi, ščuka, som ipd ), skupna
površina ribnikov pa znaša 304 ha.
Morsko ribištvo |e v Sloveniji pomembno tako za oskrbo
domačega trga in turizma s svežo ribo, kot za predelovalno

industrijo. Skupni letni ulov rib je v zadnjih letih znašal" P
prečju 5.000 t plave ribe (sardela, inčun, popolina) ter ■
t bele ribe (pretežno mehkužci). Večino rib so ribiči u
v vodah izven slovenskih teritorialnih voda (iz slovens K6?j '*U
morja je bilo le 10% celotnega ulova). Po določitvi rnofj1
meja Slovenije in prepovedi ribolova slovenskim rib
v hrvaških teritorialnih vodah, postaja čedalje pomembn #111,
marikultura. V Sloveniji je marikultura šele v razvoji * 1&
(razvijati se je začela v zadnjem desetletju), opredelju j
proizvodna območja (ob Sečoveljskih solinah, v Struni ( E
skem zalivu, v zalivu Sv. Jerneja), ki pa še niso v c * it
izkoriščena. Trenutna proizvodnja znaša 205 t klaPi
7 t vongol in 30 t rib (orada, brancin). Večino proiz"0
školjk izvozimo v Italijo.
Čebelarstvo v Sloveniji po obsegu stagnira. Profesior^j
čebelarjev je malo. jedro slovenskega čebelarstva preds' r
75,5% čebelarjev, ki imajo do 20 čebeljih družin. S re< J
stvom se ukvarjajo ljudje domala vseh poklicev, P Lpf
starejši. Pri tem število čebelarjev kmetov nazaduje eNj
polni podatki kažejo, da je pri nas okoli 10.000 čet> ' ii
s približno 150.000 čebeljimi družinami, večinoma ,jj
panjih. V povprečju 40 let so kontrolirani panji prinesli ^
medu letno. Nizki pridelki so predvsem posledica neizkoj. J
nja gozdnih paš (čebele prevaža na pašo le 10% čebeli
ter tehnologije čebelarjenja. V zadnjih letih so na višin<3 r pt
delkov vplivale tudi bolezni (varoza, poapnela zalegn'^
oceni pridelamo v Sloveniji 1.000 do 2.0001 medu letno. j
pa pride letno med 400 in 600 t medu, do 25 t cvetnega P
2 t mlečka, 1 do 2 t propolisa in okoli 8.000 matic

Pregled pomembnejših kazalcev razvoja živinoreje v Sloveniji

1970
GOVEDOREJA
Število govedi (000)
Prirast (000 t)

Skupaj
1980 1991

1970

Družbeno
1980 1991

1970

Zasebno
1980 1991

507
60,5

568
85,2

484
81,7

41
9,2

66
15,1

71
21,3

466
51,3

502
70,1

413
60,4

251

253

231

13

10

8

238

243

223

402
132

532
304

624
375

45
39

48
47

44
44

357
93

484
257

580
331

PERUTNINARSTVO
Število (000)
Prirast (000 t)

5488 10959 13134
37,7 88,3 107,6

3022
...

9453 11187
81,3 105,0

2466

1505
7,0

1947
2,6

Število kokosi (000)
Proizvodnja jajc(mio)

2679
309

2206
355

2440
458

459
87

928
206

1272
271

2220
222

1278
149

1168
18?

PRAŠIČEREJA
Število (000)
Prirast (000 t)

471
56,3

509
61,7

529
75,7

90
12,3

168
22,2

248
41,0

381
44.0

341
39,5

281
34,7

REJA DROBNICE
Število ovac (000)
Prirast ovac (000 t)

24.2
0,5

15,1
0,2

28,5
0,6'

0,0
0,0

0.2
0,0

0.4
0.0

24,2
0,5

14,9
0,2

28,1
0,6

KONJEREJA
Število konj (000)

42,1

18,2

10,8

0,2

0,3

0,4

41,9

17,9

10,4

Število krav (000)
Pridelava mleka (mio 1)
- namolzeno mleko
- odkupljeno mleko

Vir: Zavod RS za statistiko
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V primerjavi s prehransko bilanco, ki je bila izdelana za leto
1981 ugotavljamo, da se je stopnja samooskrbe povečala pri
praktično vseh kmetijskih pridelkih. Pomembneiše povečanje
je bilo doseženo pri krušnih žitih in perutninskem mesu.
Ocenjena agregatna stopnja samooskrbe s hrano znaša
93,3%, ker pa uvažamo veliko krme (stopnja samooskrbe
z močno krmo je 41%), znaša očiščena stopnja samooskrbe le
78%.
V primerjavi z zahodno Evropo imamo pri nas nizko stopnjo
samooskrbe.
Stopnja samooskrbe s krušnimi žiti, sladkorjem in oljem je pri
nas med najnižjimi v Evropi in ne zagotavlja zadovoljive prehranske varnosti prebivalstva. V izrednih razmerah bi se lahko
soočili celo z lakoto. Neusklajena prehranska bilanca je
seveda posledica neustreznega razvoja našega kmetijstva.
Prepočasi se je razvijalo poljedelstvo, nesorazmerno velik
povdarek pa je bil dan živinoreji. Predvsem pri pridelavi mleka
imamo podobne težave s presežki kot v razviti Evropi, čeprav
naše kmetijstvo v povprečju še zdaleč ne dosega zahodnoevropske ravni.

Bi

Unca PRIDELAVE IN PORABE KMETIJSKIH PRIDELKOV V SLOVENIJI V LETU 1991

Pridelava
Poraba
Dele2
Finalna Finalna Stopnja na i)
površine Površina
Pridelek
pridelava poraba samoosk. preb
(v %)
(v ha) (v t/ha) (v t)
(v t)
(v t)
(v 7.)
(kg)
1j

ska zemlja

746049

100, 0
na 21 ta
IS, 4
V
s*-rna 2ita 4,2
26, 4
Sir
12,7
o|>rna pesa
1,5
0, 8
3, 8

243903
44959
10283
64297
31040
3672
2055
9198

14, 0
4,9

2)
2)
4,2
0, 5
5,2
13, 8
45, 1
2, 7
12, 8

188114
5483
336492
429030
165572
5640
117550

169303
0
13000
191896
165572
5640
117550

^rr koSev- v SS 11,7
v lfie in drugo 1,6

34060
11917
28522
3900

36,0 1225363
25,4 302409
5,1
146465

0
0
0

(seno) 100,0
Pašniki
29, 5
t;>ti
0,0
t^ikii~dvokos. 70,5
in večkosni
0, 0

441717
130174
0
311543
0

3,4 1505262
1,7. 222298
0,0
0
4,1.1282964
0,0
0

o
o
o
o
o

jvn\koruza
Mv. °kopavine

Ul

s^

nasadi

AW
C
Lj1Sća

305562
0
13000
167875
769231
104737
128375
8800

55, 4
0,0
100,0
114,3
21, 5
5, 4
91.6
0. 0

154,7
0, 0
6, 6
85,0
3)
50, 6
4)
20, 2
65, 0
4,5

100, o

60429

60, 0

36280

128870

128870

130350

98,9

66, 0

35, 8

21617

106857

106857

137121

77,9

48, 6

4,2

2532

3510

3510

300 1170,0

0,2

1,4

5)

'Ve

*a/e c

51

Teža,
ŽIVINOREJA
Št.glav mlečnost
Število vseh kruv
230664
Mleko (št.mlečnih krav) 230664 2705 623874
Prirast, govedi
186260
437
81468
Prirast, prašičev662000
114
75680
Prirast perutnine
107580
Konzumna jajca
372700
Konj i
10790
Drobnica (p1. živali)
14421
361

535904
81468
75680
107580
372700

416304
94542
91742
43714
401000

361

718

128,
86,
82,
246,
92,

7
2
5
1
9

50, 2

210,8
25, 4'
34, S'
15,5
203, 0
0,0
0,2

1) vključuje tudi porabo v predelovalni industriji
2) pospravljena površina
3) sladkor: 46 % porabe v predelovalni industriji; poraba na prebivalca je
manjša za izvoz sladkorja v predelanih izdelkih
4) cilje
5) vino
6) v teži zaklane Živine
Vir

Modelni izračun Kmetijskega inštituta Slovenije
STOPNJA SAMOOSKRBE S KMETIJSKIMI PRIDELKI ZA LETO 1991

Delež v
f inalni
porabi
KMETIJSTVO

100,00

- v 7.

Finalna
Neto finaln^
1)
pr idelava
pridelava
glede na
glede na
f ina1no
f ina1no
3)
3)
porabo
porabo
93, 29

78, 00
55,
57,
12,
99,

POLJEDELSTVO (skupaj)
Ži ta
Industrijske rastline (brez hmelja)
Vrtnine (s krompirjem)

28,
8,
10,
Q*

71
07
73
Q9

55,
57,
12,
99,

TRAJNI NASADI (skupaj)
Hmeljarstvo
Sadjarst vq
Vinogradništvo

13,
0,
4,
8,

63
19
7S
65

100,53
1170,00
98, 86
77, 93

100,53
1170,00
98, 86
77, 93

ŽIVINOREJA (skupaj)
Govedoreja
Prašičereja
Perutnina:stvo
Drugo

57,
30,
15,
1 0,
0,

66
62
89
78
37

110,57
104,42
82, 49
170,62
76, 06

84,
96,
50,
98,
52,

Vrednost zunanjetrgovinskega prometa
v primerjavi s finalno porabo (v %):
- uvoz (skupaj s krmo)
- izvoz

-33,00
11,00

Stopnja samooskrbe:
- z močno krmo
- z vso krmo
- z žiti (vključno močna krma)

41,33
59 _ 92
42,63

15
14
73
38

15
14
73
38

06
78
28
81
94

1)

.
!delava za hrano
3j Vrednost živinorejske pridelave, zmanjšana za vrednost uvožene krme
p0r
aba za hrano
pr

Modelni izračun Kmetijskega instituta Slovenije
Slovenija
1991
55.4
42,6
5,4
21.5
114,3
91.6
98,9
77,9
86,2
82,4
246,1
128,7

"Sn
•5J J|?a ^''a
0|je a (skupaj s krmo)
CPlr
f'dje6 ">rez krompirja)
S
p
'a§iie rneso
'trm'? meso
'' i (?sko mes°
"Slo

EGS
1986/87
118,8
110.7

Nemčija
1986/87
107
97

Irska
1986/87
56
90

135,5
101,0
106,9"
88,2"
106.8
106,3
102,5
106,3

148
93
38
34
67
118
87
61

129
82
75
14
628
118
94

105,0
105.9
116,0

92
95
322

571
450
806

nižjo stopnjo akumulativnosti (za 30 do 50%), medtem ko so'
bile izgube vsa leta večje kot v gospodarstvu V letih 1989 90
so se finančni rezultati kmetijstva še poslabšali (najslabši
v zadnjih desetih letih), vendar je poslabšanje manj izrazito
kot v gospodarstvu v celoti.

^'VearK
Ocena KIS Eurostat 5 A - Agricultural Statisti0k
ađ
"ra' TraH°
' Luxemburg
Natonal Policies
and Agricule, Country
Study1989
Svvitzerland,
OECD, Pariš
1990
Ek

°NOMSKI POLOŽAJ KMETIJSTVA
Pitni
l rezu at sl v
i/8oia(Jnii.Petnajstih
h " ' ° letih
enskega
kmetijstva
so praviloma
slabi.
sta bili
za kmetijstvo
ekonomsko
dnj
ob n ?'.'
in 1983. Družbeno kmetijstvo je vse do leta
'žji ravni plač od povprečja gospodarstva dosegalo

Pomemben vpliv na ekonomski položaj kmetijstva je nedvomno imelo gibanje cep. Po (etu 1983 so cene kmetijskih
pridelkov začele zaostajati za rastjo cen industrijskih izdelkov
in cen na drobno, kar se je odrazilo tudi na poslabšanju
ekonomskega položaja kmetijstva, zlasti v letih 1984-87.

'"d,'eksi Ce

n v obdobju 1981-91 (predhodno leto = 100)

ri ski
"" Prof'Va,alci
' izd.
»Setf
h
... iski pridelki
av

°d rs za statistiko

1981
145

1982
129

1983
140

1984
155

1985
179

1986
193

1987
231

1988
302

1989
1406

1990
650

1991
218

143

123

131

161

195

184

206

306

1513

490

224

150

138

150

145

154

183

198

331

1230

559

208

i« SI
1%1 $|gL~ ekonomski
položaj kmetijstva v veliki meri posle
^j."dj p0đf?a položaja
nnln?9io Lmotiich/o
kmetijstva wv nrimarni
primarni /-4f*litwi
delitvi, l/a4aiA
kažejo
ki 0
-%na
deležu, ki ga diužbeni proizvod kmetijstva
celotnem družbenem proizvodu slovenskega
ar
stva

72 73 74

Delež družbenega proizvoda kmetijstva in ribištva v slovenskem družbenem proizvodu (načelo čistih dejavnosti, v%)

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
tekoče cene ~~■*— cene 1972

oNijst!'1Metodologiji Zavoda RS za statistiko je znašal delež
4,5°/ V bruto domačem proizvodu v letih 1987 do 1990
će

"a/ec
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Delež družbenega proizvoda kmetijstva in ribištva v družbenem proizvodu slovenskega gospodarstva po stalnih cenah
leta 1972 je dokaj stalen, nihanja pa so v pretežni meri odvisna
od sprememb v fizičnem obsegu kmetijske proizvodnje. Na
drugi strani pa je delež družbenega proizvoda kmetijstva in
ribištva po tekočih cenah vsa leta bistveno nižji, kar kaže na
neusklajeno politiko cen.
Poslabšanje ekonomskega položaja kmetijstva se je odrazilo
tudi na padanju materialnih vlaganj v kmetijstvo. Investicije
v zasebno kmetijstvo so bile leta 1989 realno za 30% nižje kot
leta 1980, delež investicij v družbenem proizvodu zasebnega
kmetijstva pa je dosegel le 24,2% (leta 1980 27%), kar je
Povprečni

koeficienti

Pšenica
Koruza
Sladkorna pesa

ekonomičnosti

pri

1976-80
1,02
1,33

■ izO
najmanj v zadnjih desetih letih. V sestavi investicijnele0j
poskočil delež gradbenih objektov (soudeležba P ,^
sredstev), medtem ko je delež kmetijskih strojev in °P^J
trajnih nasadov upadel. Zelo izrazite so tudi spr0lv;
v sestavi virov sredstev za naložbe združenih kmeto •
štreni kreditni pogoji so skoraj v celoti odgnali invesi^i
bank, močno pa se je zmanjšal tudi pomen kreditov
pa precejšen del prevzela nepovratna sredstva iz s%
intervencije v kmetijstvu ob hkratni visoki stopnji satf ^
ciranja iz lastnih sredstev kmetov (46,4% v letu 19®6'
v letu 1990).
Znotraj kmetijske proizvodnje so bili vseskozi v n
proizvodnji doseženi boljši finančni rezultati kot v ži*"

pridelovanju pomembnejših kmetijskih pridelkov v obdobju 1976-90
Družbena gospodarstva21
Kmetije"
1976-80
1981-85
1981-85
1986-88
1,42
1,50
1,32
1,39
1,26
1,21
1,12
Ml
%53
1,22

Jabolka
Hruške
Breskve
Grozdje

2,57
1.61
1.62
1.63

2,17
1,20
2,04
1,06

1,60
1.05
1,56
1,16

1.57
1,39
1,07
1,29

1,38
1,63
1,06
1,00

Mleko
Pitano govedo

0,86
0,89
1,05

0,99
1.10
1.11

1,00
1,03
1.06

1,00
0,97
1,03

0,90
0,99
1,06

V poljedelstvu je bilo v glavnem najbolj ekonomično pridelovanje pšenice, kjer je bil finančni rezultat stalno pozitiven,
v zadnjih letih pa tudi pridelovanje sladkorne pese. Sadjarstvo
je praviloma visoko akumulativno, zlasti pridelovanje dveh
najpomembnejših sadnih vrst v Sloveniji (jabolk in hrušk),
ekonomičnost vinogradništva pa se je nekoliko zmanjšala.
V živinoreji so pozitivni finančni rezultati značilni le za prašičerejo, pitanje govedi niha okoli meje ekonomičnosti, najslabši rezultati pa so bili doseženi pri pridelavi mleka.
Zasebno kmetijstvo ima pri ravni produktivnosti in intenzivnosti, ki jo dosegajo večje, tržno usmerjene kmetije pred družbenimi gospodarstvi določene prednosti v delovno intenzivnih

proizvodnih usmeritvah (pridelovanje sladkorne PeS®'izv^
stvo, vinogradništvo, pridelava mleka). Pri tovrstni P'°^
so stroški na kmetijah praviloma nižji, koeficienti «*•
nosti pa višji.
1.6. KONKURENČNOST SLOVENSKEGA KMETIJ S TV*
ZUNANJEM TRGU
Primerjava odkupnih cen nekaterih pomembnejših
pridelkov v Sloveniji s cenami v bližnjih državah EV0"^
da je slovensko kmetijstvo v glavnem stroškovno
renčno evropskemu.

Povprečne cene kmetijskih pridelkov v letih 1985-90 (v USD/t) in primerjava z odkupnimi cenami v Sloveniji
Odkupne oz. domicilne cene
D
271,1
207,2
143,9
110,0

F
177.2
94,1

USA
114,0
60,5

237,5
128,1

199,4
107,6

171,4
92,5

83,0
44.8

131.0
57,1

215,5
93,9

104,6
45,6

88.4
38.5

115,4
50,3

1408,2
100,0

1839,9
130,7

2408,6
171,0

1621,7
115,2

1930,7
137,1

1338,2
95,0

267.7
100,0

349.4
130.5

411.7
153.8

291.3
108,8

280,4
104,7

1534,0
Prašiči
100,0
- indeks
Vir: Podatki Zavoda RS za statistiko,
UN ECE/FAO 1985, 1988, 1991;
FAO Trade Yearbook 1982, 1985, 1987, 1990

1534,8
100.1

1621,2
105,7

1688,3
110,1

1011,0
65.9

Pšenica
- indeks

SLO
188.4
100,0

A
318,1
168,9

Koruza
- indeks

185,3
100,0

242,4
130,8

Krompir
- indeks

229.5
100,0

Govedo
- indeks
Mleko
- indeks

V obdobju 1985-90 je bila raven odkupnih cen pšenice v Sloveniji v povprečju bistveno nižja kot v Avstriji in Italiji, a precej
višja kot v Franciji ali ZDA. Istočasno je bila odkupna cena
pšenice v Sloveniji praktično enaka ravni intervencijske cene
54

ce"3 $

,is!

pšenice v EGS. Razmerje do domicilnih cen drug'^o ko'
do intervencijske cene EGS je bilo pri koruzi Podo^agi/
pšenici, pri krompirju pa smo v vseh pogledih pred'
nekonkurenčni.
poroč^

Pri q
^er nedua oc ^''a v ,et'h 1985-90 odkupna cena pri nas
(ra*p v'*i
' domicilnih cen v vseh primerjanih državah
v
ZDA), pa tudi nižja od ravni intervencijske cene
r
p
a*|j.
°dobna ugotovitev velja tudi za mleko, kjer pa je
favn rnec
n, ' odkupno ceno v Sloveniji in teoretično (pogojno)
9oyert°u ' ervencijske cene mleka v EGS manjša kot pri
nijj_ - Odkupna cena prašičev je pri nas le malenkostno
V2qa?C' domicilnih cen v sosednjih državah (in višja kot
ie pa precej pod ravnijo intervencijske cene v EGS.
na
Pri«avi
to, da so stroški pridelovanja v Sloveniji v rastlinski
U$m r enepri večjih pridelovalcih (družbena gospodarstva,
2ijok '
kmetije) v glavnem nižji od odkupnih cen, lahko
Dri *° gotovostjo ocenjujemo, da je rastlinska pridelava
s,r
"Odn r °škovno konkurenčna Evropi. V živinorejski proiz(nJ'» aven ekonomičnosti pri nas sicer običajno skromna
iarada'Pomembno
^r'reie so nižjih
večkrat
višji od cen
odkupnih
cen),v primerjavi
vendar je
odkupnih
v Sloveniji
?dr(j
Cei0 jj'mi državami mogoče govoriti pri posameznih pridelkih
"rahli do pomembni prednosti (klavno govedo).
va
Stva°Vo,j'as,
stroškovna konkurenčnost slovenskega kmetijCen6|.
i govedoreje, je predvsem posledica bistveno
tijs(v' ® delovne
sile pri nas. Cena delovne ure delavca v kmev
ia i4c'1ako
povprečju zaostaja za ceno v sosednjih državah
0
V.iri ' 365% , so pa bili kmetje pripravljeni delati v posaljerT) usmeritvah tudi še za manjše plačilo. Z zmanjševav
W!'ativne razlike v plačah, se bo zato relativna razlika
v
eć|e
zmanjševala,
vendar lahko hkrati pričakujemo tudi
^ sPremembe
v produktivnosti.

ti0rB°Vorinr10 0 konkurenčnosti slovanskega kmetijstva ne
mimo dejstva, da države, ki nam konkurirajo na
jej0 arodnih trgih, z izvoznimi subvencijami umetno znižune sy
tien.g
ojih pridelkov. Cene, ki se pojavljajo v mednarodni
v
so
sPos
ezn praviloma daleč izpod ravni domicilnih cen
k6q. [° i državi. Kljub stroškovni konkurenčnosti slovenkmetijstva so bile cene kmetijskih pridelkov v Sloveniji
lrgu |lh letih zato v glavnem višje od ravni cen na svetovnem
1aven
mednarodne cenovne konkurenčnosti slovenskega
iS 's'va tako ni in ne more biti zgolj problem kmetijstva,
v
trjne ,udi stvar države. La ta mora v okvirih kmetijskos, Politike, poleg izredno pomembnih ukrepov za krepi'abij.^kovne
konkurenčnosti, iz navedenih razlogov upo,u
di ukrepe, ki bodo na strani uvoza izravnavali dum,u h
'^*v°*n e Cene
i' domačih
ponudnikov,
na strani izvoza pa okrepili
možnosti
proizvajalcev.
v S|INtervencije v kmetijstvu
r
6n
''' "ačrtnejši razvoj kmetijstva, z aktivnejšo vlogo
s" *avB Se
Drem' 9a v začetek sedemdesetih let. Takrat se je začel
ni a,
Wan - i
odnos države c!o zasebnega kmetijstva. Na
Jeiav ie o mnogostranskem pomenu lastne kmetijske pria
'litn *POloža
labilen
razvoj države kot celote, je vplival tudi
V?
i v oskrbi z osnovnimi prehrambenimi proizvodi
n ačwi.
ku
'ih ,®' osemdestih let, ki je bil posledica izsiljevanj zunas
'i dr? (Predvsem drugih delov Jugoslavije), nesposobno6, da bi
^ihtin"
uvažala hrano (pomanjkanje deviz) in pre»i|a6 Proizvodnje doma. Slovenija je takrat z zakoni zagotonCna
%r\e n
sredstva za intervencije v proizvodnji in porabi
' za usposabljanje kmetijskih zemljišč.
Od |
VjjV»8l clalje imamo v Sloveniji kontinuiran sistem interProizvodni, ekonomski in strukturni kazalci dokazujejo
6 re
Sa
j"n,e
zultate. V Sloveniji smo tudi po zaslugi izgrajer
J> oi2v' rvencijskega sistema v kmetijstvu uspeli dvigniti
v
0 na nivo
° ) ih'
prehranske varnosti (pri večini proizvode^ 2b°ljšati
strukturo pridelave, povečati ekonomsko in
Va
rnost kmetov
Docr.i;«_
i in
i:: nenazadnje,
UnUn ohraniti slovenski
A
Poseljen •in zadovoljivo
obdelan.
Oc
Sijevanju učinkov je potrebno upoštevati, da so interh
e
P'. zlasti
zaradi odsotnosti
tržnih
zako;0|f »ti'!°sti
'\ (in 'n Drp\/I
aH 11 na začetku,
nlnno
knt n<;krhnfi
rifiiavnOPrevladujoče
vloge Umptii<;t\/a
kmetijstva kot
oskrbne dejavnofcj* kot gospodarske), delovali mnogokrat kot subven01
ra, 0Sniku (obdobie kompenzacij) in manj (ali sploh ne)
^ v°jni dejavnik Sele v zadnjih nekaj letih so sredstva

intervencij bolj v funkciji zagotavljanja strukturnih sprememb
in nadomeščanja nižjega dohodka zaradi težjih pogoiev kmetovanja (hribovita območja) ter razvoja kmetijske infrastrukture (svetovalna služba, šolstvo, raziskovalna dejavnost, strokovne naloge ipd.).
Sredstva za intervencije so se vse do leta 1991 zagotavljala na
treh ravneh (zvezni, republiški oziroma pokrajinski ter občinski). Iz zveznega proračuna so se v preteklih letih zagotavljala
zlasti sredstva, namenjena za regresiranje obrestnih mer za
kredite v kmetijstvu, zvezni ukrep pa je bilo tudi regresiranje
reprodukcijskega materiala za kmetijstvo (mineralna gno|ila.
sredstva za varstvo rastlin, sortno seme).
V Sloveniji so se do leta 1990 sredstva za pospeševanje
kmetijstva zagotavljala s posebnim, z zakonom določenim
prispevkom iz dohodka podjetij in organizacij. Del sredstev se
je zbiral in razporejal v občinah, drugi del pa v republiki Delež
občinskih sredstev za intervencije se je z leti zmanjševal (od
51% vseh sredstev v letu 1985 na 26% v letu 1989), s prehodom na novo ureditev (v letih 1991 in 1992) pa se intervencije
v kmetijstvu praktično v celoti financirajo iz republiškega
proračuna. V letu 1992 je Slovenija v republiški proračun
prevzela (iz bivšega zveznega proračuna) tudi regresiranje
obrestnih mer za kmetijstvo, ki pomeni kar 40% sredstev,
namenjenih za kmetijstvo v tem letu').
") Sredstva republiškega proračuna za intervencije v kmetijstvu v letu 1992 so ocenjena na 6 343 milijonov tolarjev, od
tega predstavlja regres za obresti 2.531 milijonov tolarjev.
Obseg sredstev republiškega proračuna za intervencije
v kmetijstvu je od leta 1985 do 1990 rasel, v letih 1991 in 1992
pa se je realno pomembno zmanjšal. Struktura interventnih
sredstev kaže, da je bil v zadnjih letih največji delež proračunskih sredstev namenjen pospeševalnim ukrepom v kmetijstvu
- v letu 1991 skupaj 72% (premije, regresi, podpore, strokovne naloge, selekcija, izobraževanje, raziskave), celostnemu urejanju podeželja - v letu 1991 skupaj 14 5%') (sredstva za naložbe v usposabljanje zemljišč) ter financiranju
kmetijske svetovalne službe (v letu 1991 skupaj 10%).
Proračunski stroški predstavljajo le del skupnih stroškov za
intervencije v kmetijstvu. Zaradi pomankanja podatkov razpolagamo v Sloveniji le z razmeroma grobo oceno skupnega
obsega intervencij, medtem ko je informacij o intervencijah
v kmetijstvo razvitih držav vse več"). Kljub dokazovanju prednosti ekonomskega liberalizma in političnim deklaracijam
v prid svobodnega delovanja tržnih sil, v svetu ni države, ki bi
svoje kmetijstvo v celoti prepustila delovanju trga.
Po podatkih OECD za leto 1990 je vrednost vseh intervencij
v kmetijstvu za države OECD v povprečju znašala 45% vrednosti finalne kmetijske pridelave (PSE). Cene za pridelovalce so
bile v povprečju za 75% večje od povprečnih svetovnih cen
(NAC). V Evropi so podpore kmetijstvu največje v Švici, Norveški in Švedski. Razmeroma nizko raven intervencij imajo
v nekaterih prekomorskih državah (Avstralija, Nova Zelandija),
v ZDA pa je stopnja zaščite kmetijstva nekje na sredi.

*) Delež naložb v usposabljanje zemlišč se je po letu 1986
stalno zmanjševal; v letu 1986 je znašal še 54% vseh proračunskih sredstev za intervencije.
") V parlamentarnih demokracijah je to brez dvoma posledica
želje po kontroli tovrstnih (naraščajočih) izdatkov. Tudi glede
interpretacije podatkov o intervencijah v kmetijstvo razvitih
držav je pri nas precej zmede. V zadnjem času pogosto
zasledimo podatke o PSE, ki jih razlagajo kot »stroške« subvencij v kmetijstvo. Taka razlaga je ustrezna le, če »stroške«
razumemo v najširšem smislu (stroške proračuna skupaj
s stroški porabnikov). Pri nas pod »stroški« subvencij običajno razumemo le proračunske stroške za intervencije
v kmetijstvo, česar pa ne smemo enačiti s PSE. Pri primerjavah s tujimi podatki moramo biti previdni, še posebej, če gre
za metodološko neopredeljene podatke.
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Za Slovenijo ocena za leto 1990 kaže, da so pri nas intervencije v kmetijstvo za evropske razmere nizke"*). Vrednost vseh
ukrepov v kmetijstvu na hektar kmetijske zemlje znaša v Sloveniji okrog 250 dolarjev. V okviru OECD je ta vrednost
manjša le v nekaterih neevropskih državah (Avstralija, Nova
Zelandija, Kanada, ZDA), bistveno večja pa je v razviti Evropi
(EGS, Avstrija, Švedska: 4 do 5-krat večja; Finska, Švica,

Norveška: 10 do 15-krat večja). Posledica nizkih inte^ „
so seveda nizki dohodki pridelovalcev (nizke plače)
ekonomski položaj kmetijstva.
***) Trditev je še toliko bolj nesporna, če upoštevamo,
v letu 1990 v veljavi »Markovičev« tečaj, ki je imel za pos'0 f)
visoke domače dolarske cene, kar se pri izračunu PSE
v višji tržnocenovni podpori.

Nekateri kazalci v kmetijstvu v državah OECD za leto 1990

OECD
Avstralija
Avstrija
Kanada
EGS
Finska
Japonska
Nova Zelandija
Norveška
Švedska
Švica
ZDA
Slovenija"

PSE"
v%

CSE"
v%

NAC31

MPS4'
v%

45
15
50
45
49
72
66
5
76
61
80
29
23

-36
-9
-49
-30
-41
-71
-45
-5
-65
-65
-54
-19

1.75
1,16
2,03
1,60
1,91
4,31
2,64
1,05
5,29
2,83
4,40
1,37
1,26

79
31
103
62
88
88
85
26
59
90
86
59
55

Na prebiv. (J)
Sum5' Pror."
339
67
532
369
501
1208
498
25
993
404
916
290
111

162
37
143
226
158
483
128
0
496
58
310
176
61

Pror.
v%

Na ha
PSE"

42
55
27
61
39
40
26
0
50
14
34
61
55

178
4
917
115
810
2767
7981
11
3454
1195
2042
99
281

i

Vir: Agricultural Policies, Markets and Trade, OECD, Pariš 1992 Ocena: Kmetijski inštitut Slovenije
1) PSE (producer subsidy equivalent) - vrednostno ali v% (od
vrednosti proizvodnje) izražena vsota vseh ukrepov v kmetijstvu (za 12 najpomembnejših pridelkov). Sestavljajo ga tržnocenovne podpore (običajno niso proračunski izdatek - izrazijo se v večji ceni za porabnika) in druge oblike podpor
(večinama proračunski izdatki), zmanjšane za obdavčitve in
druge obremenitve proizvajalcev;
2) CSE (consumer subsidy equivalent) - vrednostno ali v%
(od vrednosti porabe) izražena vsota ukrepov v kmetijstvu, ki
se odražajo na višji ceni za porabnike (relativna razlika med
svetovno ceno in domicilno ceno za porabnika - implicitna
obdavčitev porabnikov);

5) Skupna vrednost vseh ukrepov v kmetijstvu na .
(kot posledica agrarno političnih ukrepov). Kazalec ni
primerljiv z vrednostjo PSE. PSE odraža stanje pri ^
membnejših kmetijskih pridelkih (75-95% vrednost1
vodnje), skupna vrednost pa se nanaša na vse ukrep®1
tijstvu (vključno s socialno politiko in drugimi ukrep
nem prostoru);

A

6) Vrednost vseh proračunskih sredstev na prebivale0,
7) Vrednost PSE na hektar površine kultur za katere se
nava PSE;

3) NAC (nominal assistance coeficient) - agregatni kazalec,
ki kaže na relativni odnos med povprečno ceno za proizvajalca v državi in povprečno svetovno ceno - ceno na meji
(border priče);

8) Skupna vrednost vseh ukrepov v kmetijstvu na
kmetijske zemlje (površina kmetijske zemlje povzeta
Production Yearbook, 1990; za Slovenijo statistični P°

4) MPS (market priče support) - tržnocenovna podpora
(delež vrednosti tržnocenovne podpore v skupni vrednosti
PSE);

9) Ocena; neocenjen je le podatek o proračunskih sf0,
na prebivalca;
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STANJA NA DRUGIH, ZA KMETIJSTVO
mbnih področjih

živilsko Izobraževanje In raziskovalna dejavnost
4»-k°
izobraževanje v Sloveniji poteka na enajstih
Soij Vis
*metijskih in živilskih šolah ter na veterinarski srednji
teti v ? °ki kmetijski šoli v Mariboru, na Biotehniški fakultehnm ,ubliani z oddelki živinoreja, agronomija in živilska
'°9ija ter na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.
re sko
*SratWi V0)erešene
9'i
zasnovana in je zadostna. Niso pa še
6dnr i v s
prostorske razmere na nekaterih šolah (na
Goric; na '' ki šoli Maribor, na Srednji kmetijski šoli v Novi
Oij„ s!;
Biotehniški fakulteti Oddelku za živilsko tehnolo0'skih unan
kmetijski šoli Maribor) ter opremljenost
iiTiarno ^ '^ posestev in šolskih učnih delavnic. Trenutno
sl<i
V Sloveni osem učnih
h šn| u
''
Posestev pri srednjih kmetijBi
na
ot6hnai!. (skupna P°vr
^'
384
ha) ter dve učni posestvi pri
"^eik 1 za
, živinorejo 'na
za agronomijo 64 ha, na
101 oddelku
ha).
km
rr a
" dihe'<Man'evsem P°'<''c se v Sloveniji odloča relativno malo
' 'adni k
'. ki se vpisujejo v srednje šole, odpade
lih, | J'hesdeza
setih letih na kmetijske šole od 2,5 do 4% vpisalo '
izobraževanje na srednjih živilskih šolah iz leta
l,v3 V i raŠča
zaradi širitve podjetništva in obrtni1 ' P^dvsem
°i6ai
^2 ie na srednjih agroživilskih šolah uspešno
đl *
° šolanje 1.135 učencev.
|
š u
f'liđhiif
?.stva
dij biotehniških ved je konstanten. V letu 1991 je
^dentrne,
' živilske tehnologije in veterine končalo 261
0v ii
v
Studijski programi so vse bolj tehnološko speciali-

zirani in poglobljeni ter so še vedno prilagojeni potrebam
razvojnih usmeritev v prejšnjem družbeno političnem
sistemu. Bodoče kmetijske strokovnjake premalo usposabljajo in navajajo v pod|etniško razumevale proizvodnih'procesov. Vsebinsko so programi preveč togo zasnovani in ne
omogočajo interdisciplinarnega študija, kar je težnja v sodobnem visokošolskem izobraževanju v razvitem svetu.
Izobrazbena struktura kmetov je v Sloveniji neugodna. Pri nas
je le 6 do 8% kmetij, ki imajo šolane gospodarje, medtem ko
jih je v drugih evropskih državah bistveno več (Avstrija 60%
, Nizozemska 80% ). Zato je izobraževanju za potrebe kmetijstva in živilstva potrebno posvetiti več pozornosti.
Za raziskovalno dejavnost na področju kmetijstva in živilstva
ugotavljamo, da po vsebini in strukturi raziskav, zlasti na
nekaterih področjih, ne zadovoljuje potreb panoge. Podobno
velja za usposobljenost (raziskovalci, oprema) raziskovalnih
organizacij.
Prenos razvojnih problemov iz prakse in uprave na raziskovalno področje je šibak. Zato so raziskovalni programi mnogokrat oblikovani skoraj izključno v raziskovalnih krogih in so
tako predvsem odraz njihovega poznavanja potreb prakse,
pogosto pa tudi interesov raziskovlanih skupin in njihove
usposobljenosti. Raziskave so preveč enostransko usmerjene, premalo so upoštevane zahteve, ki jih prinašajo spremembe sistema (trženje, razvoj okolju prijaznih tehnologij,
kakovost ipd.)
V raziskovalni dejavnosti nastopa tudi problem zmanjševanja
priliva kvalitetnih mlajših kadrov (starostna struktura je zelo
neugodna), motiviranost raziskovalcev pada, pogoji za izvajanje raziskav pa premalo upoštevajo specifičnosti kmetijstva.

V, '•rli
"arstvo
'Slo V6ni
lih or j' je organiziranih 9 območnih veterinarskih delovn 2aci 1
r|^ka fa '
i' 8
veterinarskih
in Veterina , ' kulteta.
ki obratnih
opravlja tudi
dejavnostiambulant
republiškega
vete-

zakonodajo za potrebe javne in privatne veterinarske službe
po vzoru najnovejših dogajanj v svetu in ob upoštevanju
zahtev in potreb pri nas.

\a v69a
zavoda.
^arsL a ®lnrstva živali

Kmetijsko zadružništvo ima v Sloveniji že dolgoletno tradicijo.
Od prvih začetkov v letu 1872 je doživljajo različna obdobja, ki

rs

špekcija.

Naloge nadzorstva na področju zdravstveopravljajo občinske in republiška veteri-

Kmetijsko zadružništvo

s
^flr0vsk
*a zasedba v veterinarstvu v letu 1990

.arska inšpekcija
ve,e
*'erinl"
rinarski zavodi
S, arvska fakulteta - inštituti
eterinarske ambulante

Število diplomiranih veterinarjev
57
371
43
78
549

Do. Bga_ ■
edn 16 ak,iv"°sti veterinarske službe v Sloveniji so dale
Pozitivne rezultate:
|anje 3t°[iol°ški položaj v Sloveniji je ugoden (uspešno zatiar
tttah jpd"6, 2manišanie okužb s TBC na prašičerejskih
Mg
?°v6ča|0droč'u reprodukcije smo zmanjšali število motenj,
0(
lko pr're'° v živinoreji in organizirali center za presajanje
N
^D
S $jt?droćiu higiene živil spremljamo zdravstveno in higien"skih30
''0 od hleva
do potrošnika;
verificiranih je bilo več
obratov
za najbolj
zahtevna tržišča,
v

ot)ćina

h je bila organizirana veterinarsko higienska
natomska služba
alnice z objekti za
(urejene zbiralnice
a
t6r
predelavo živalskih
dko°)
Posodobljeni obrati za Dredel
^n^editev veterinarstva trenutno doživlja spremembe,
i' deu sko dejavnost bodo v prihodnje opravljali veterinar°iti pC'. v iavnih zavodih in drugih zavodih ali z zasebnim
' Pripraviti je potrebno novo sistemsko veterinarsko
hvaleč

Število drugih veterinarskih delavcev

264
20
79
363
so pomenila vzpone in padce v razvoju, pomembno pa je, da
se je ohranilo vse do danes.
Največji vzpon je slovensko zadružništvo po drugi svetovni
vojni doseglo v letih 1952-58. Splošne kmetijske zadruge
(leta 1956 jih je bilo 695) so bile tedaj množične organizacije
kmetov (okoli 126 tisoč članov), poslovalo je preko 500 hranilnih odsekov združenih v Zvezo hranilnic in posojilnic Slovenije, okrajne zadružne in poslovne zveze pa so s svojo organizacijsko, strokovno in tehnično vlogo pomenile močno
gospodarsko podlago za razvoj kmetijstva.

Po letu 1958 je bilo zadružništvo odstavljeno na stranski tir.
Novi predpisi so zadruge vse bolj izenačevali s podjetji.
Zadruge so zgubljale stik s svojimi člani, usmerjale so se
v družbeno in zanemarjale zasebno proizvodnjo, pognale so
se v lov za dohodkom zunaj kmetijstva. V začetku šestdesetih
let so bile ukinjene vse zadružne zveze, kmetijske zadruge so
morale opustiti gozdarsko dejavnost, sledilo je množično
združevanje zadrug med seboj in s kmetijskimi kombinati.
Leta 1965 je bilo v Sloveniji le še 78 kmetijskih zadrug z manj
kot 49 tisoč člani.
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Po letu 1970 je politika namenila razvoju kmetijstva drugačno
pot. Večji povdarek je bil dan izboljšanju položaja kmetov,
urejanju trga, kreditiranju, izobraževanju, organiziranju
pospeševalne službe in izpopolnjevanju kmetijske zakonodaje. Poseben pomen pri tem je dobilo socialistično zadružništvo. Ustanovljena je bila Zveza hranilno kreditnih služb,
znova organizirana Zadružna zveza Slovenije, zadruge so
poleg poslovne dobile tudi številne paradržavne funkcije
(pospeševanje, intervencije, socialna varnost kmetov, zemljiška politika ipd.). Takšna vloga je bila zadružništvu določena
tudi v obdobju dogovorne ekonomije v osemdestih letih.
S sprejetjem zakona o zadrugah v letu 1992 je zadružništvo
v Sloveniji dobilo pravno podlago za organiziranje na klasičen
način, podobno kot je zadružništvo že organizirano v razvitih
evropskih državah. S tem je, ob prehodu na tržno gospodarstvo, dana možnost za razvoj kmetijskega zadružništva, ki j«
lahko zelo učinkovito pri poslovnem povezovanju malih
podjetnikov, kar je v naših razmerah še posebej pomembno.
Sedanja raven poslovne organiziranosti zadrug ne zagotavlja
njihovega uspešnega prodora na tuji trg, niti zanesljivega
položaja na domačem trgu. Zato je Zadružna zveza Slovenije
že pred sprejetjem novega zadružnega zakona pristopila
k oblikovanju enotnega zadružnega poslovnega sistema.
Tako kot je za začetek zgodovinskega razvoja zadružništva
značilno hranilništvo in posojilništvo, je Zadružna zveza tudi
pri uvajanju poslovnega zadružništva pričela z združevanjem
in koncentracijo finančnih sredstev. Na tem področju sicer že
od leta 1971 uspešno deluje Zveza hranilno kreditnih služb
Slovenije, ki nadaljuje tradicijo najstarejše oblike zadružnega
delovanja in medsebojne pomoči kmečkih in drugih ljudi na
podeželju. Vendar želja po zboljšanju likvidnosti in vzajemnosti pri zagotavljanju nemotenega poslovanja zadrug ter interesnem združevanju za investicijske naložbe ni uresničljiva le
prek združevanja hranilnih vlog kmetov. Zato je bila Zadružna
zveza Slovenije pobudnica in ena od ustanoviteljic Slovenske
zadružne kmetijske banke, ki je začela poslovati leta 1990.
V letu 1991 je začela delovati tudi agencija Vas, ki skrbi za
promocijo in prodajo zmogljivosti slovenskih turističnih kmetij. Naslednji primer horizontalne povezave je ustanovitev
novega zadružnega podjetja - Zadružne kmetijske družbe
(1991). V prvem letu poslovanja se je podjetje uspešno vključevalo v oskrbo zadrug in kmetov z vsem potrebnim reprodukcijskim materialom.
V letu 1992 so stekle priprave za ustanovitev novega podjetja
- Zadružne zavarovalnice. Z oblikovanjem enotnega zadružnega poslovnega sistema tako zadružništvo vstopa v tržno
gospodarjenje, poskuša slediti ciljem domače kmetijske politike in omogočiti vključevanje slovenskega kmetijstva v mednarodne tokove.
Organiziranost nadgradnje v kmetijstvu
Pod pojmom kmetijske nadgradnje razumemo strokovne,
poslovne in upravne institucije, ki delujejo na področju kmetijstva.
Na strokovnem in raziskovalnem področju delujejo: Biotehniška fakulteta, Visoka kmetijska šola v Mariboru, Veterinarska
fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije ter Hmeljarski inštitut
Žalec.
Funkcijo prenosa znanja v proizvodnjo opravljajo kmetijsko-živinorejski in veterinarski zavodi, ki so regijsko organizirani.
Kmetijska svetovalna služba je po prenosu iz kmetijskih
zadrug postavljena kot samostojna strokovna služba, ki
deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot organ v sestavi in je v celoti financirana iz proračuna Republike Slovenije. Na nivoju regij deluje ta služba
v okviru kmetijsko-živinorejskih zavodov in je organizirana
tako, da pokriva sleherno občino. Podobno deluje tudi Služba
za kontrolo proizvodnje in selekcijo v govedoreji.
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Naloge na področju kmetijske zemljiške politike so d°c i/:
1989 izvajale Kmetijske zemljiške skupnosti, ki so bile o' .
zirane v vseh občinah, na ravni republike pa so bile po^eZj
v Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti. Po ukinitvi kme"! ^ ■»„
zemljiških skupnosti in prenosu njihovih nalog na o&c »p»,
S
v Sloveniji nimamo ustrezne strokovne službe, ki
področje obvladovala (razen nekaterih občin), kar 5 .
posledico zelo anarhično stanje pri izvajanju (zakon J
nalog kmetijske zemljiške politike.
V okviru Gospodarske zbornice Slovenije deluje Združenii« 4!
agroživilstvo, katerega članice so kmetijska in
podjetja. Enak status v okviru zbornice ima tudi Zi
zveza Slovenije, ki je njen kolektivni član in vključuje čla^ij 'ov
- kmetijske zadruge. Zbornično torej niso organiziram X
kmetje, ki niso člani zadrug.
.j
Za kmetijstvo in živilstvo je bilo v preteklih letih značiln0'%
bilo dobro organizirano zlasti na poslovnem področjubili posebej pomembni in uspešni Živinorejska P°® jtf f'Oi
skupnost in Kmetijsko-živilska razvojna skupnost,
opravljali strokovne in razvojne naloge, pomembne raZ
za ,
republiko. Po njihovi ukinitvi je nastala precejšna P %f
del nalog pa je prevzelo Ministrstvo za kmetijstvo, gozda2 j
in prehrano. Sedaj deluje v Sloveniji še Poslovno zdr" p
prehrane Slovenije, Poslovna skupnost za hmeljarst*fj
Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo. V Za%p
dveh letih se je močno povečal interes za organiziranje
c®' jf
zvez. Ustanovljene so bile zveze rejcev govedi rjave, lisaLji
črno bele pasme, v ustanavljanju pa so tudi še številne o
zveze rejcev.

Upravne funkcije v republiki izvaja Ministrstvo za kmetij ^
gozdarstvo in prehrano. V občinah so ponekod ustanoa Jjjji
sekretariati za kmetijstvo, prevladuje pa rešitev, da te "3
izvajajo v okviru upravnih organov pristojnih za gospod
oziroma planiranje.
1
Temeljni problem sedanje nadgradnje (zlasti velja 'to
3
poslovni in upravni del) je, da ne ustreza novim razmer 'on
L"'
Davčna politika
„H
3 tjS"
Davčni sistem v kmetijstvu v pretežni meri sloni na k ^ ^
skem dohodku*, ki predstavlja ocenjeni povprečni do^
ki naj bi ga dosegli lastniki kmetijskih in gozdnih
>bičajnim nagmuiii
načinom muc
rabe zem'l-.)r, s povprečnim, krajevno običajnim
ob povprečnih pridelkih. Katastrski dohodek se ugotaf1 1l|(Jt
katastrskih okrajih in kulturah ter po katastrskih bon0 ^
razredih. Katastrski dohodek izračunavajo posebne K ",,/' ^
pri občinah in na republiškem nivoju na podlagi norf3 t.
materialnih stroškov in doseženih hektarskih donosov
'1r
Osnovne pomankljivosti sistema ugotavljanja kataster
1
dohodka so v zastarelih strokovnih osnovah, na podlag3 ,\r
rih je bila opravljena razvrstitev kmetijskih zemljišč na k jf
ske razrede, neažurnem vzdrževanju katastrskega °Pe p
nekritični transformaciji ene katastrske kulture v drugo- ,
je sistem katastrskega dohodka pomanjkljiv pri zaje^
dohodkov od živinorejske proizvodnje.
V letu 1991 je bilo po podatkih Republiške uprave zaV
Z0 p
bene prihodke v Sloveniji skupno 418.675 davčnih tacii!
cev iz kmetijstva. Od tega jih je samo 274 plačalo ako"^)
davka od kmetijstva, kar pomeni, da ima komaj en P ^
lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč večji katastrski m
dek, kot znaša polovica povprečne letne plače vseh zaP
nih.
* S spremembo davčne politike v letu 1991 (zakon osed® ^
nini) so za fizične osebe postali dohodki iz kmetijstva ^
del dohodnine in s tem izenačeni z ostalimi viri do^°
|jjl
Dejanski dohodek iz kmetijskih dejavnosti morajo ug0se' e,K'
le pravne osebe (kmetijska podjetja) ter tiste fizične ° e<t
opravljajo kmetijsko dejavnost, katera se le malo navez m«
obdelavo kmetijskih zemljišč (npr. perutninarstvo, Q3 U'
školjk, rib in gob, proizvodnja vrtnin in cvetja, trsnic
drevesničarstvo)
&
poroče*9

w
Kmetijstva na veliki večini kmetij ne predstavlja
% ^bremenitve.
Posebno je to veljalo v dosedanjih inflacijre IT erah sa se med le,om v
vaf '
' s stopnjo
'
katarstskega
frizirala
inflacije.'Sina
V takšnih
razmerahdohodka
davčna
h
eprav ima v r
'le np *" ore
9 ajen sistem davčnih olajšav in oprostiliils,v
t a oziroma
'meti podpiranju
nikakršne ukrepov
vloge prikmetijske
usmerjanju
razvoja
politike.
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Proizvodnje v živilski industriji je v Sloveniji izjemno
isel
v sedemdestih letih, v zadnjem obdobju pa je
dri
fes
° ia začela upadati.
letne stopnje rasti proizvodnje v živilski industriji
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krmil
f a''s'ićni letopis Republike Slovenije 1991
■rok? > 1an an u
°i vort jš i proizvodnje je predvsem v neskladju med
kVn rT1' zmogljivostmi, razpoložljivimi surovinami in
Sa t 9a,' možnostmi.
Z razpadom
jugoslovanso se pogoji
poslovanjaskupnega
še dodatno
zaostrili
na
I ekupnega in prodajnega trga na območju nekdanje
i. )- Težave so največje pri dejavnostih, ki so bile
;
*ga ^'bolj odvisne od tega trga (proizvodnja perutnina e
i bila na bivšem jugoslovanskem trgu udeležena
"k'6 'n mlečni izdelki s 30%, juhe, začimbe ipd
1^' brezalkoholne pijače s 25%, sadni sokovi s 65%,
f
3tk 111S'Vo s 45°/o
Živilska industrija se ni sposobna
Veij®
času v ustreznem obsegu preusmeriti v izvoz. Zlasti
la
IS■»- za tisti del živilske industrije, ki je bila že doslej
predvsem na domači trg (mleko in mlečni izdelki,
izdelki, pivo, proizvodi žitno predelovalnega
S r^esni
.Honi?3 ipd >- Vzrok za težje preusmerjanje v izvoz je
na cen
"'^91 a
°vnem in kakovostnem področju,
)t*a®9 enPa gre večinoma za proizvode, s katerimi je razviti
fl-doj, e v Nekoliko boljše so možnosti povečevanja izvoza
* \|, rs,
l izvoz usmerjenih programov (sadni polproizvodi,
vo, perutninsko meso, ribje konzerve ipd).
lri
'&tih""0 del
živilske industrije je značilno, da je bila v zadvseh
5 LNlirn
kazalcih ekonomske uspešnosti v primerjavi
a
s
b'5
9°
Podarstvom boljša. Položaj se je začel slabšati
pr
! ^h l ' pretežnem delu živilske industrije, razen pri
A i|vi, Cer pa je značilno, da so razvojno sposobnejše tiste
v'list ivno
industrije,
pri katerih se cene niso določale
Pr
' drugih je npr. odpisanost opreme in
lr\riih Sf
$tva edstev bistveno višja kot velja za povprečje gospo-

\r^ nekaj
letih |e bilo največ investicijskih sredstev
v
gradnjo skladiščnih kapacitet (žitni silosi),
u
%^ kcijo pekarn in mlekarn ter modernizacijo perut^oizvodnie (klavnica Ptuj).
''H^rrih
kmetijstva (predelava domačih surovin) so
C1 A ?e veje živilske industrije zlasti predelava mleka,
n:
" IrSavo ' Proizvodnja sladkorja in olja, predelava sadja in
'So,,®' Proizvodnja vina ter proizvodnja krmil. Druga živilCiiv0rtn a'a ni toliko vezana na predelavo domače surovine.
Aost i v glavnem presega sedanje domače prodajne
nadaljni razvoj pa bo odvisen predvsem od prilagos
P°sobnosti tržnim razmeram (konkurenčnost).
kL\v
'e bilo ob koncu leta 1990 petnajst mlekarskih
Wlihkihđ te9 osem samostojnih podjetij, drugi pa v okviru
lihSlpL a°rganizacij. Glede na skupno količino odkuplje|J) °bra, (360-370 milojonov I letno) je mlečnopredelovalveliko (v Sloveniji le tri mlekarne predelajo preko
n v
° litrov mleka letno, medtem ko predelajo mlee

*a/ec

karne v Nemčiji v povprečju 50, na Nizozemskem pa 320
milijonov litrov mleka).
Stopnja koncentracije in specializacije predelave mleka je pri
nas v primerjavi z zahodnoevropskimi državami nizka. Mlekarne so večinoma kombiniranega tipa, torej konzumno
- predelovalne. Le pet mlekarn je specializiranih (dve izključno konzumni, tri predelujejo le mlečne izdelke) Asortiment proizvodnje je razmeroma pester, vendar v primerjavi
z razvitimi državami enostaven. Veliko možnosti je še pri
proizvodnji specialnih vrst napitkov, namazov, v sirarstvu in
še kje.
Zmogljivosti predelave so za delo v eni izmeni, ki je najpogostejše v naših mlekarnah, dokaj dobro izkoriščene. Povprečna
letna izkoriščenost osnovnih zmogljivosti je bila v letu 1990
82%, v posameznih mlekarnah pa med 55 in 100%.
Poraba mleka in izdelkov je v Sloveniji nižja od ponudbe.
Tržna bilanca mleka se je zaradi velikega padca kupne moči
in zapore bivšega jugoslovanskega trga v zadnjem letu zelo
spremenila. Od skupno razpoložljivih tržnih količin mleka
trenutno porabimo v Sloveniji le okoli 60%, medtem ko je bil
ta delež v letu 1991 še 73%. Poraba mleka in izdelkov v Sloveniji zaostaja za povprečno porabo v državah OECD. Nižja
domača poraba pomeni, da obstajajo znatne potencialne
možnosti za povečanje proizvodnje in porabe. Dinamika tega
povečanja pa bo v prvi vrsti odvisna od ekonomskih faktorjev,
predvsem cen in dohodkov.
Proizvodnja in predelava mesa
Temeljni problem klavniške in mesno predelovalne industrije
v Sloveniji je predimenzioniranost tako glede na obseg
domače živinorejske proizvodnje, kot tudi glede na porabo
mesa in izdelkov doma. Zaradi nastajanja novih podjetij
(sproščena zasebna iniciativa) se predelovalne zmogljivosti
še povečujejo.
Dosedanji jugoslovanski trg je preveliko zmogljivost te industrije v veliki meri kompenziral. Velik del izvoza klavne živine
in mesa \i drugih republik je bil realiziran preko slovenskih
izvoznikov, te možnosti pa po osamosvojitvi Slovenije ni več.
Na kratek rok ni pričakovati, da bi se živinorejska proizvodnja
v Sloveniji toliko povečala, da bi lahko zasedla razpoložljive
zmogljivosti klavniške in predelovalne industrije. Zato bo razvoj te industrije odvisen predvsem od racionalizacije in
modernizacije proizvodnje, da bo zaradi svoje produktivnosti
in kakovosti uspela več izvoziti (predelava tudi uvoženega
mesa).
Mlinsko predelovalna industrija
Proizvodne zmogljivosti v mlinarstvu, pekarstvu in testeninarstvu zadoščajo slovenskim potrebam. Z razvojem zasebnega
sektorja se širi kakovostna ponudba žitnih izdelkov, zmanjšuje monopol obsotječih podjetij, katerih del kapacitet ostaja
neizkoriščen.
Z vidika dosežene ravni tehnologije in možnosti vključevanja
v izvoz ima največ možnosti testeninarstvo. Dolgoročno bo
potrebna večja uskladitev med primarno proizvodnjo in predelovalno industrijo. Dosedanji sortni sestav pridelovanja
domačih žit ni najbolj ustrezen za potrebe peke kruha in še
manj testeninarstva (trda pšenica).
Proizvodnja sladkorja
V Sloveniji imamo le eno tovarno sladkorja (v Ormožu). V letu
1991 je proizvedla 55.310 ton sladkorja (iz pese, pridelane
v Sloveniji, Hrvaški in na Madžarskem). Iz domače surovine je
bilo pridelano 21 tisoč ton sladkorja, kar je le 17,5% skupnih
potreb po sladkorju. Nadaljni razvoj tovarne bo odvisen zlasti
od rasti obsega pridelave sladorne pese doma ter od možnosti dolgoročnega sodelovanja s pridelovalci v sosednjih državah (Hrvaška, Madžarska).
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Proizvodnja rastlinskih olj in mažčob
Proizvodne zmogljivosti za rafiniranje olj v Sloveniji znašajo
49.500 t in presegajo domače potrebe. Iz lastne surovine
(oljne ogrščice) pridelamo le 4 do 5% potrebnega olja, drugo
je uvoz. Tehnološko je oprema v primarni predelavi oljnic
močno iztrošena in zastarela, posodobljeni pa so obrati rafinerij, v katerih dosegamo evropsko kakovost olja. Prestrukturiranje oljarske industrije bo v Sloveniji nujno.
Predelava sadja in zelenjave
Kapacitete na tem področju so precej večje od domačih
potreb. Razvoj te veje živilske industrijske bo možen le ob
večji zagotovitvi domače surovine, razvoju novih programov
in sposobnosti vključevanja v izvoz.
Proizvodnja vina V Sloveniji smo imeli ob koncu leta 1990 18
večjih kletarskih obratov, od tega eno čisto trgovsko klet.
Skupna kapaciteta kleti je znašala okrog 1.574 tisoč hI, od
tega je bilo trgovski dejavnosti (preprodaji brez lastne predelave) namenjeno 278 tisoč hI. Z lastno predelavo (grozdje iz
lastne proizvodnje in od kooperantov) je v zadnjih letih zasedeno okrog 20% kapacitet (250 do 270 tisoč hI posode), ostalo
pa z dokupljenim vinom iz Slovenije (okrog 350 tisoč hI) ter iz
drugih delov bivše Jugoslavije ali iz uvoza (tudi do 400 tisoč
hI). Predvsem z dokupom vina od drugod (izven Slovenije) so
kleti uspele izkoristiti kapacitete od 70 do 78-odstotno, kar je
neka normalna stopnja izkoriščenosti. Skupna razpoložljiva
3. STANJE IN TENDENCE V RAZVOJU KMETIJSTVA
V EVROPI
Vloga in pomen kmetijstva
Če hočemo pomen kmetijstva opredeliti številčno, potem
navajamo tri pomembne podatke: delež kmetijskega prebivalstva, delež kmetijstva v narodnem dohodku ali v družbenem
proizvodu ter delež kmetijstva v zunanjetrgovinski menjavi
(uvoz, izvoz, saldo), kar v nekem smislu pomeni tudi stopnjo
samooskrbe. Slednja je zlasti pomembna kot indikator uspešnosti agrarne politike oziroma lahko pomeni vzrok za njeno
spreminjanje.
Z rastjo življenske ravni se delež kmetijskega prebivalstva
manjša. Manjša se tudi delež kmetijstva v narodnem dohodku,
vendar počasneje, tako da se njuni vrednosti približujeta. Ta
dva deleža sta v primeru visokorazvitih držav (Belgija, Nizozemska, Velika Britanija) že skoraj enaka, kar pomeni, da je
dispariteta v dohodkih kmetijskega in nekmetijskega prebivalstva vse manjša (ne da bi pri tem upoštevali direktne državne
intervencije na tem področju). Zanimivo je, da tudi razvite
države zadržijo še relativno visok delež kmetijskega izvoza
v skupnem izvozu. Ta je po svoji vrednosti nekje vmes med
deležema kmetijstva v prebivalstvu in v narodnem dohodku,
razen v primeru kmetijsko izjemno razvitih držav (Nizozemska, Danska, Belgija).
Delež kmetijstva v prebivalstvu, narodnem dohodku in izvozu
v državah EGS (leto 1986, v%)
Delež v aktivnem prebivalstvu Delež v narodnem dohodku
8,3
EGS (12)
28,5
Grčija
16,1
Španija
10,9
Italija
5,3
Nemčija
4.8
Nizozemska
2.9
Belgija
11,5 (1991)
Slovenija (1988)

kapaciteta zadostuje za okrog 200 tisoč ton pridelka 9'
kar je skoraj dvakrat toliko, kot ga v Sloveniji pridelaj
normalni letini. Poleg tega se vse več grozdja P
v obnovljenih malih kleteh na kmetijah.
Proizvodnja krmil
JI
V Sloveniji je 16 tovarn za proizvodnjo krmil in ena sp ^
rana tovarna za proizvodnjo premiksov in mineralno-*'
skih proizvodov. Večina tovarn krmil je organizma j
obrat, proizvodna enota ali profitni center v okviru P
so bodisi samostojna, ali pa vključena v večje P°
sisteme.
o 6"
Celotna dejavnost razpolaga s tehnično kapaciteto 49Z'
e y
ton krmil letno v eni delovni izmeni (13 tovarn d '^Ji
izmeni, 4 pa v dveh izmenah). Proizvodnja krmil je "Iji
letih dokaj konstantna, v letu 1991 pa je znašala S"2r'ji
ton. Več kot polovica proizvedenih krmil (56%) so krr
k%
perutnino, sledijo pa krmila za prašiče (29%) in vji
govedo (13%). Surovine za proizvodnjo krmil tovarne0 (
nem uvažajo (v letu 1991 je bilo iz uvoza iz bivših jug ^
skih republik in od drugod 76% celotne vrednosti p°ra5 „i
surovin), obseg proizvodnje pa je odvisen predv
potreb domačega trga (izvoza krmil praktično ni).
;
rl I3?
Proizvodnja krmil se bo morala tudi v bodoče P-enf
.
potrebam in razvoju živinorejske proizvodnje v Slov
„i hii"
prebivalstva) kakorkoli zmanjšal. Velja namreč, danads,
}f
nikoli v zgodovini človeštva več nekmetijske
<
v tolikšni meri odvisne od relativno majhnega števila 1t", j
kmetov in to ne le v smislu preskrbe s hrano, 'er* ^
v smislu preskrbe s surovinami ter negovanjem in vZ
njem kulturne krajine.
Razvoj kmetijstva v zahodni Evropi
A
Cilji kmetijskih politik evropskih dežel sledijo g°sPht0.^/
strateškim, ekološko - prostorskim in socialnim za ®0, /
priznavajo kmetijstvu tri bistvene funkcije: proizvodn
slitveno in prostorsko. Grobo jih definiramo kot:
j,gi
- ohranjanje ruralnega prostora in gospodarsko Z
kmetstva.
- večanje produktivnosti in konkurenčne sposobnos'1,
- zagotavljanje preskrbe z živežem,
- vzdrževanje kulturne podobe krajine.
'l
Prostorske funkcije kmetijstva se javnost vedno b0''e(ti^
Mnogi kmetijski ekonomisti in politiki jo v vrednost"
slu že izenačujejo s proizvodno funkcijo.

Delež v vrednosti izvoza
3,5
16,6
6.1
5,0
1,8
4.2
2,5
4,2

8,4
27,2
15,1
5,2
3,6
10,6
6,4
8,2

Vir: Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft, Bericht 1987, Brussel - Luxemburg 1988
Vse navedene zahodnoevropske države imajo stopnjo samooskrbe s hrano blizu 100%. Z naraščanjem splošnega družbenega in gospodarskega razvoja se relativni pomen kmetijstva
zmanjšuje, ne da bi se njegov absolutni pomen (preskrba
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Kmetijska politika zahodnih držav ščiti domačo
predvsem s sistemom tržnih redov za posamezne v0
Klasični instrumenti ureditve kmetijskega trga v Et> ^
- Zunanjetrgovinska zaščita, ki vsebuje uvozne ob'e
poro1
L

neobligatorno intervencijsko regulativo. Pri drugih kmetijskih
pridelkih, kot so npr. sadje in zelenjava, se uporablja le
inštrument zunanje zaščite, pri nekaterih (npr oljnice, tobak,
lan, hmelj, ovčje meso) pa le notranje proizvodne subvencije

",6dn°*ne Podpore. z zaščito pred tujo konkurenco je dana
Preda'
Ponudnikom iz Skupnosti na domačem trgu, kar
s
'av|ja jedro skupne kmetijske politike.
)e

ure
na«5»°Vna
ditev; izoblikovan imajo sistem ciljne cene, ki
ena npr pri žitih kot žel ena tržna cena v
Hei
'
i
na
0
kjt s in služi kot osnova za formiranje
tako pragtrgovini
cene, po
»jn i' ® lahko tuja konkurenca pojavi na trgu, kot tudi intertonJ ne cene, po kateri država načeloma odkupuje vse
flost '®,0rnakoličine. S tem mehanizmom je dana dodatna predirnej^0
čim pridelovalcem pred konkurenti iz tujine, saj
CjJ 'ujci prodajati svoje blago le po višjih cenah kot so
°omačih ponudnikov.

Politika zaščite domačega kmetijstva zahteva velika sredstva
Po podatkih OECD za leto 1990 so stroški vseh ukrepov za
pospeševanje kmetijstva (PSE) znašali v povprečju za dežele
OECD 45% vrednosti kmetijske proizvodnje. Največji so bili
v Švici (80%), v Avstriji so znašali 50%, v EGS 49%. v ZDA 29%
Več ali manj se v zadnjih letih v zahodnoevropskih državah
nadaljujejo razvojni trendi iz sedemdesetih let To so predvsem:

j« Jjl'^oncijska regulativa predstavlja instrument, s katerim
?aće| no pridelovalcem zajamčen odkup vsega ponujenega
s
'andardne kakovosti po vse
zajamčeni ceni. To temeljno
omogoča kmetom, da
pomembnejše kmetijske
s«vlahko vsak hip prodajo državi po znani ceni. Seveda
^3'Jtel tržnih transakcij odvija po cenah, višjih od inter. ^ iskih in po sicer običajnih nakupno-prodajnih poteh.

- zmanjševanje deleža kmetijstva v prebivalstvu, v številu
aktivnega prebivalstva in v vrednosti družbenega proizvoda,
dohodek kmetijskega prebivalstva raste,
- obseg obdelovalne zemlje ostaja nespremenjen in se osredotoča na vedno manjšem številu kmetij (koncentracija
obratov),

Vs^^embnejši
tržni redi za žita, govedo in mleko vsebujejo
!l
'J navedene klasične instrumente. Izvedeni tržni redi (npr.
!ila,9 Prašičev in perutnine, ki sta vezala na tržno ureditev za
.miajo
poleg cenovne in zunanjetrgovinske zaščite še

- pridelava raste hitreje od porabe, veča se stopnja samooskrbe, (večajo se zaloge, izvozne premije), globalna produktivnost in produktivnost dela v kmetijstvu rasteta.

""i® koncentracije in gibanje produktivnosti v kmetijstvu
"J^Pnia
/pUpri Os,ikoncentracije proizvodnje je tudi znotraj Evropske
' S|0pnj
dokaj različna. Odvisna je od naravnih razmer in
"a ia 8razvitosti ter v marsičem zgodovinsko pogojena. Velja
S*e « dežele, da se hitro zvečuje. Če se omejimo le na
'«hijQ l°0,ov
(podobno velja tudi za rastlinsko pridelavo) potem
*»h 09»?
imo, da skupno število živali v posameznih drža"'i nespremenjeno ali celo pada, da se število rejcev
o zmanjšuje ter da se povečuje velikost povprečne
' ""roma povprečno število živali na rejca. Povprečno
9ovbh" fnait>«2
9°vedi na
rejca' f-»v EGS-12
je—I v letu: 1989
.. >>.■■!
-1 :::
..znašalo
O-AIi: 32
1A

V večini zahodnoevropskih držav je rasla produktivnost dela
zadnjih deset let v kmetijstvu hitreje kot v industriji.
V povprečju 2 do 3-odstotna stopnja rasti pridelave živeža, ki
presega sorazmerno majhno letno rast povpraševanja
(majhna rast števila prebivalcev, nizka stopnja dohodkovne
elastičnosti povpraševanja), povzroča rast tržnih presežkov in
številne težave, povezane s tem.
Presežki in kmetijska politika
Politika zaščite domačega kmetijstva je v državah evropske
skupnosti privedla do velikih presežkov. Zaradi velikih zalog
države močno subvencionirajo izvoz. Stroški zalog in izvoznih
subvencij postajajo preveliko breme tudi za sicer močne proračune. V takem položaju bi se EGS lahko po vzoru Združenih
držav Amerike odločila za ekonomsko praho (plačevanje pridelka, ki ga ni). Vendar so se prej odločili za sistem kvot

*!*ko
*N)n'tre so spremembe v koncentraciji? To lahko prika1Q k r Pnmeru ZR Nemčije, kjer je delež vseh krav v čredah
avv letu 1960 znašal 76,8%, v letu 1985 pa le še 16,6%.
kravjih čred po velikostnih razredih v ZR Nemčiji
1 do 10

Velikost črede (glav)
30 do 49
11 do 29

°d skupnega staleža v %:
76,8
49.2
22.3
16,6

20.7
44.8
51.9
47.1

1,5
4,7
18,6
23,3

nad 50
1,0
1,3
7,2
12,9

!^0-i!?-Pnie sprememb števila živali v %
+ 1,8
+ 10,4
% ®71
_4 5
+6,7
+
18,3
+
14,5
+
1,4
-7,7
+ 16,5
"1985
+ 6,3
-1,9
-6,6
r
'bi
f>.H -°'n, str. 380.
>• °bni» oziroma istovetni procesi so tudi pri' drugih vrstah
%lj
oziroma kontingentiranega odkupa. Kar 40% izkupička oziroma prihodka nemških kmetov izhaja iz neposredno ali
H (^P'ašiči, perutnina). Naraščanje strukturnih deležev se
posredno omejevanih in nadzorovanih odkupnih količin.
.
i Pomika v višje velikostne razrede.
Hkrati so cene za kontingentirane pridelke med najbolj stabilDre
nimi".
s
I5
Podbuja na podjetniški ravni ekonomika obrata,
& %nttr ni pa državno oziroma vladno usmerjanje. Večja
' acija vpliva na znižanje stroškcjv kapitala in dela na
') vključuje produktivnost dela, produktivnost tal, to |e intenTo
Savnjk'zvoda.
nastopa
le, če jeoziroma
tretji proizvodni
zivnost in še tretji kazalec, ki je izražen s količnikom ha
"v. \, Jjv kmetijstvu,znižanje
to je zemlja,
mobilen
premakkmetijske zemlje/1000 delovnih ur
ima
n^S
i° prednost
tehnologije,relativno
ki varčujejo
z delom,
31 o nPa tehnologije,
ki upoštevajo
majhno
prožn
**)za sladkorno peso ostajajo nespremenjene, pri mleku so se
k?Na 'ka zemlje oziroma tal (»bodensparende«). Letna
"ih^asti g|
produktivnosti * j«
je v» zadnjih desetih
povečale za 3% , medtem ko so se za druge pridelke zmanj0balne
^ lUUdll
IC piUUUIM<*"vu».
a
šale za 15%
l nad 2% kar pomeni, da se v eni generaciji podvoji.
će

*a/ec~
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Najhujše breme so izvozni presežki pri mleku in žitu. Cene žita
na svetovnem trgu padajo, zaloge v industrijsko razvitih deželah pa se večajo. Celo alpska republika Avstrija ima v posameznih letih po en milijon ton presežka žita, izvozne premije
pa so višje od odkupnih cen. Kmetijska politika postaja ujetnica lastnega sistema.
Posebno težavo povzročajo presežki mleka in mlečnih izdelkov, ki jo dodatno zapleta aritmija med biološkimi in tržnimi
možnostmi med mlekom in govedom. EGS (12) je imela v letu
1988 stopnjo samooskrbe z govedino 101,3% , pri tem pa
kljub kontingentiranju velike presežke mleka in mlečnih izdelkov. Lahko se zgodi, da bodo zmanjšali število govedi tudi za
ceno zmanjšanja samooskrbe z govedino pod 100%.
Kaj storiti? Evropska skupnost pri tem računa na pomoč
poudarjene tržno-gospodarske agrarnopolitične smeri
v kmetijski politiki. To pomeni, da so osrednji cilji sprememb
v kmetijski politiki naslednji:
- zmanjšati presežke,
- zagotoviti kmetom dohodke,
- napraviti takšen notranji kmetijski trg, da ga bo moč
finančno obvladati,
- upoštevati dodatne zahteve do kmetijstva, ki jih sproža
ekološko in zdravstveno osveščanje pretežno mestnega prebivalstva.
Pri tem je vnaprej jasno, da bo uveljavljanje trga zaradi boljšega izravnavanja ponudbe in povpraševanja pri politiki zagotavljanja paritetnih dohodkov zahtevalo več direktnih, proizvodno nevtralnih intervencij.
Ukrepi, med katerimi bo nujno izbirala kmetijska politika
Evropske skupnosti oziroma jih bo uveljavljala so:
- nadaljevanje kontingentiranja pri mleku in sladkorju,
- omejevanje hektarskih pridelkov pri vinu v korist kakovosti
(v pripravi),
- ekstenziviranje pridelovanja in vzreje (posebno pri žitih,
govejem mesu),
- ekološki davki (obdavčitev inputov, posebej še dušika, ki
obremenjujejo okolje, omejitev porabe),
- pospeševanje razvoja naravovarstvenega ali integriranega
načina pridelave (low input systems),
- zatravljenje njiv, uvajanje ekstenzivne paše in tradicionalnih poljščin (ajda, proso),
- večja uporaba kmetijskih pridelkov za industrijske namene
(škrob, alkohol, rastlinska olja in maščobe),
- gospodarska praha (le-ta ekološko nima bistvenih prednosti, je gospodarsko gledano asocialna, na trgu zakupa zemlje
pa bo povzročala motnje). V tej zvezi je potrebno opozoriti, da
je honoriranje storitev za naravo in okolje evropskim kmetom
bližje in bolj logično, kot pa nagrajevanje za »neproizvodnjo«
oziroma opuščanje pridelave,
- omejevanja uvoza krme,
- varstvo pred imitacijami in nadomestki (mleko, meso),
- izravnalni prispevki za hribovska in hendikepirana območja,
- predčasna upokojitev kmetov (pri 58. letu starosti). Ta
ukrep bo več prispeval k hitrejšim posestno strukturnim spremembam, kot pa k razbremenitvi trga.
Kmetijski politiki Švice in Avstrije imata poudarjeno ekosocialno agrarnopolitično smer. Glede na kmetijsko manj atrakti62

ven prostor, naravne razmere in velik pomen turizma. i 4,. ^
»M
kmetijstvo večjo prostorsko in socialno funkcijo. SO ^
funkcije kmetijstva (nega in vzdrževanje kulturne K , -.
vzdrževanje rodovitnosti tal, preprečevanje erozije, va' j
poselitvenega prostora, vzdrževanje prometne odprt®
že od nekdaj zaupane kmetom, predvsem hribovs«
J^
drugi strani pa kmetijstvo, prav tako kot industri:°uv,n 6<ii
način življenja, povzroča nezaželene stranske ' t(j
dolgo niso bili priznani (melioracije, napačna raba ».j
erozija tal zaradi globje obdelave, uporaba kemičnih rPj
kov). Vse bolj pogostna je teza, da za okolje nevarni P i
mehaniziranost in intenzivnost kmetijstva nista 9° *
agrotehničnega napredka, temveč rezultat pritiska 1,8
kmetijskih pridelkov.
\
Bolj intenzivno bo treba iskati skladnost med indivi^jj (podjetniškimi) in družbenimi (javnimi) interesi. NedoP t Jg
za dežele srednje Evrope je, da so mejna zemljišča 5 ^
ekstenzivno obdelana ali neobdelana, na dobri ravnin ^
Iji pa se uveljavlja pretirana intenzivnost. Dolgoročna
torej ni kontingentiranje ali opuščanje zemlje n,e
iz °%i
(gospodarska praha), pač pa brzdanje pretirane i .nL|i
pridelovanja (oženje variacijskih širin pri storilnosti
tal). Manjše intenzivnosti ob polni obdelanosti pa ni m.;
dohodkovno nadomestiti z višjimi cenami pridelkov rjj
z neposrednimi izplačili kmetom za njihove ekološke®
*
ki bodo upoštevala tudi težavnostne razmere za Pr'^ejj
(hribovsko kmetijstvo). Samo tako lahko razumemo tuo ^
nje ravnanje Švice: če bo šlo tako naprej potem tu<o ^ ~
v devetdesetih letih ne bo uvozila nobenih krmni115 J) «
(cenenih!), v tem času pa z velikimi stroški meliorira
^
planinske pašnike.
Q$v
Naše kmetijstvo še ni doseglo tiste stopnje intenziv^
koncentracije, ki bi omogočala ali zahtevala tak zasu*^
tijski politiki. Prve ukrepe, ki lahko preprečijo bodoča^*
dja pa je smotrno že sedaj sprejeti (pasemska politi M
doreji). Spodnja meja velikosti čred se mora pomikat'^ ^
in se prilagajati sodobnim tehničnim in gospodarski^^
vam, zgornja meja pa navzdol v smislu prilagajanja na (
stvenim načelom. Dolgoročno pravilna je le usm®'
domače vire krme.
Razvoj kmetijstva v vzhodni Evropi *

«i

Dinamiko razvoja v vzhodni Evropi je težko naP0^1'
Gotovo pa je, da bo vzhodna Evropa v bodoče mn°y
soustvarjala podobo in dogajanja v Evropi sploh.
V sedmih vzhodnoevropskih državah živi 411 milijon0^
valcev, kar je bistveno več kot v zahodni Evropi. ^
gospodarskega razvoja je bistveno nižja od zahodnoe
^
ravni. Ob že tako nizkih ravneh družbenega Pr0'r
zaslužkov, gospodarstvo vzhodne Evrope tiči v težki
se odraža tudi v negativnih stopnjah rasti družbe..--Br8«,
voda (1989: + 1,5% , 1990: - 3,6% , 1991: - 13,4% ■ V,
selnost je drastično porasla, recesija pa je znatni del P
stva potisnila v revščino. Omejujoč dejavnik za razvo)
^
darstva je tudi visoka zadolženost. Poleg tega je v vZ
vropskih državah dodatna hipoteka preteklosti velika
nitev okolja.
Gospodarski prelom na Vzhodu pomeni za Zahod •pfl!
tveganje hkrati. V vzhodnih državah obstaja izrednisP ^
v povpraševanju. Dobro izrabljen lahko pomeni za v °
konjukturo v naslednjih desetih do dvajsetih letih.
. I l/F ,
Kmetijstvo oziroma agrarni sektor nasplohh je v večin^
nih dežel zadostno, če ne kar razkošno kkapitalsko J.
notiistVO .tJA
Ijeno«. Po cenitvah FAO (1990) je bilo v kmetijstvo
vropskih držav vloženega prej preveč kot premalo kap
pa investicije najbolj pogosto premalo produktivne
■a:0*
"Podatki povzeti po referatu dr. Matthiasa SchneideH
uropa im Umruch-Folger furOsterreichische Land*"
WIFO-Vortrage, 1992, (53), Wien 1992
porot

lea v !?nrarnem
Porabi delovnih
sek,or u moči je zaznati razkošje. V letu 1990
ktivn 69a rebivalstv
i vzhodne Evrope delalo 15% vsega
9loba|na P
a- V primerjavi z zahodno Evropo je
s hran na
Poraba dela, potrebnega za preskrbo prebivalstva
siab0 °'produVzhodu dvakrat večja. Velika zaposlenost odraža
fvr0D
ktivnost. Tudi hektarski pridelki so v vzhodni
(l90g\' Srna splošno manjši. V živinoreji so po cenitvah FAO
erijJ0 edi osemdesetih let porabili za 60% več krmnih žit na
Proizvodnjo kot v zahodni Evropi.
p
oi0
"Projekta« socialističnega kmetijstva na Vzhodu se
čitno kaže v de
<
l°
)stvu, da so tudiprisicer
nekoč izrazita
in
mt)na
!a Sv6 e kmetijska območjadanes
zagotavljanju
živeža
V |e(?l 1 prebivalstvo vezana na dokupe oziroma na uvoz.
980-89 je vzhodna Evropa uvozila za 25 do 30
" Vin n USD hrane. Pri tem so Madžarska, Bolgarija in delno
f i
'ia še vedno tradicionalne izvoznice hrane.
^^Sgjeforma in njene posledice'
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Dre? na ,rino gospodarstvo je posebno težak v kmetijskem
Vitkem sektorju. Tu gre za drugačen sistem cen brez
iernijj. Premij ter za novo ureditev lastninskih razmerij pri
''jskeo"1 Pro'zvoc|nih sredstvih. Privatizacija zahteva od kmeflarstja prebivalstva obdelovanje zemlje in vodenje gospona ,astni
račun in samoodgovorno. Vsa poročila iz
de e|
* kažejo, da so ljudje zainteresirani za zasebno
0 zem
"®lo>a
lje. Hkrati pa so le redki pripravljeni v sedanjem
'Jstni raCun
P°s,a,i samostojni kmetovalci in gospodariti na
^10c,,
in odgovornost. Ankete kažejo, da je takih komaj
®*h. \j° od ,vseh zaposlenih na državnih posestvih in v zadru***■
so v težavah pri financiranju, visoki stopnji rizika,
V6janju strokovnega znanja, posebej še menedžerskega.
del
'''Pre a kmetijsko aktivnega prebivalstva bi najrajši delal
% "rornn
reformiranih državnih posestvih in v zadrugah, kjer
'a ra^
e interese najlažje zavarujejo. Poseben problem
Hiw°i učinkovitega kmetijstva pomeni presežek delavcev
iiojn ''is'vu. Tega bo moč rešiti le z izdatnimi alternativnimi
^ °stmi zaposlovanja.

Ji vfei o možni uspešnosti agrarnih reform v vzhodnoeVd
' ika dr*avah so nezanesljive. S čistega gospodarskega
Hrrletn' nobenega vzroka za to, da velike naravne možnosti
Sj0 Nstvu ne bi mogle biti bolje izrabljene. Največje rezerve
S®"*
Sovjetska zveza, Romunija in Poljska. Vzhodna
"istvij ,e v zadnjih 45-ih letih veliko eksperimentirala v kme'(i
' ^Bterialne izgube in zaostanki pa se dajo brez nadaljadornest t
' '• 'zgube v sociološkem smislu pa so težje
V^^clornes
6C. ?a <ljive. Kmetstva nekatere države sploh ne poznajo
^ Cijo Preobrazba bo verjetno trajala najmanj eno generali
(J "o (| ?lSeva
Ponudbe
živeža
mogočeindoseči
z višjimiSpridelki
njem izgub
prijespravilu
skladiščenju.
tem se
ah
iji ^svet z^anjšalo povpraševanje vzhodnoevropskih držav
tji Nvc 0vnem
trgu s pridelkov.
hrano. Postopoma
pritiskale
kmetijskih
Predvsembodo
bodolahko
to poskušale
4 t'Sln mesnih izdelkih, sadju in zelenjavi. Najbližji trg bo
(j
? Evropa. To so že sedaj prakticirale Madžarska, PoljjJp p9r6siv n Za zahodnoevropsko kmetijstvo bo to pomenilo
N)p o konkurenco. Konkurenčne prednosti vzhodne
v cene ši
Synihbodo
delovni sili inPomankljivosti
praviloma ugodnejših
r
a %v
azmerah zai pridelovanje.
so slaba
0

ž |\} ' en,a
zastarela tehnologija, nepoznavanje trga in
(čl ®nii.
' majhna prožnost in pomankanje izkušenj pri
lu L
kmetijskih pridelkov.
l,f i'1«
vzhodnoevropskih držav bodo prav gotovo privaby JjtieniPa 81 iz zahodne Evrope. Ta kombinacija pa bo že
% J resno konkurenco zahodnoevropskim prideloval.! j^So^^ijska pridelava v vzhodni Evropi bo nedvomno
?r^v t9 ^'stveno porasla in presegla samozadostnost teh
%J.° Pomeni, da bosta tako zahodna kot vzhodna Evropa
^
I same sebe prehranjevale.
„ ^Al'2A RAZVOJNIH MOŽNOSTI KMETIJSTVA
r r'ar» 2
I* '"i p,?''av' razvojnih možnosti kmetijstva v Sloveniji smo izhasem iz osnovnega proizvodneqa dejavnika, to ie

kmetijske zemlje. Ker je možnosti in načinov rabe kmetijske
zemlje veliko, smo kot omejitvene dejavnike postavili različne
narodnogospodarske koncepte razvoja kmetijstva (različna
stopnja liberalizacije oziroma državnega intervencionizma
v kmetijski politiki) in iz njih izhajajoče tržne možnosti pridelave. Analizo rezultatov pri različnih izhodiščnih predpostavkah smo opravili s pomočjo simulacijskega modela, ki so ga
razvili na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
Razvoj kmetijstva bo v največji meri odvisen od:
- površine kmetijske zemlje v obdelavi (proizvodni potencial),
- proizvodne strukture v kmetijstvu (pretežna usmeritev),
- intenzivnosti pridelave (hektarski pridelki, mlečnost ipd ).
To so hkrati tudi elementi, na katere ima tako trg, kot tudi
ukrepi agrarne politike nejvečji vpliv. Osnovne opredelitve teh
treh elementov predstavljajo zato tudi vsebinsko opredelitev
razvojnega scenarija
Za vse razvojne scenarije velja naslednje:
- Izhodišče za opredelitev površine kmetijske zemlje je evidenca o kategorizaciji kmetijskih zemljišč. Po tej evidenci
razpolagamo v Sloveniji z nekaj man| kot 799 tisoč ha kmetijske zemlje. Obseg dejanske obdelanosti teh zemljišč bo odvisen od stopnje intervencijskega izenačevanja dohodkov pridelovalcem, ki imajo za pridelovanje različne naravne danosti
(na 70% kmetijske zemlje v Sloveniji je pridelava tako ali
drugače otežena).
- Proizvodno strukturo v prvi vrsti opredeljuje raba kmetijske
zemlje (njive, travniki, trajni nasadi) ter setvena sestava na
njivah (več ali manj tržnih poljedelskih kultur oziroma krmnih
rastlin). Ker je obseg živinorejske pridelave opredeljen z razpoložljivo krmo (voluminozna krma za govedo, koruza za
prašiče), je tudi struktura v živinoreji predvsem posledica
opredelitev pri rabi zemlje. Na proizvodno strukturo dolgoročno pomembno vplivajo cenovna razmerja ter zunanjetrgovinska politika.
- Intenzivnost pridelave pomembno vpliva na obseg pridelave. Na dolgi rok pridelovalci težijo k čim večji intenzivnosti,
ker predstavlja intenzifikacija enega od ključnih elementov
zniževanja stroškov. Glede intenzivnosti si mikroekonomski
in makroekonomski interes pogosto nasprotujeta. V načelu
velja, čim bolj liberalno tržni je koncept razvoja kmetijstva,
tem večjo intenzivnost lahko pričakujemo.
V vseh razvojnih scenarijih smo upoštevali tudi enako raven
porabe hrane. Pri oceni porabe posamezne vrste hrane smo
izhajali iz t.i. saturacijske ravni porabe. Pri tem smo upoštevali
predvsem doseženo raven porabe hrane na prebivalca v razvitih državah s podobnimi prehranskimi navadami kot pri nas.
Izračun skupne porabe temelji na 2,1 milijona prebivalcev.
Pri nobenem od razvojnih scenarijev nismo upoštevali omejitev, ki bi izhajale iz neugodne velikostne strukture. Predpostavili smo, da je na dolgi rok ustrezna velikostna struktura
predpogoj uspešnega razvoja kmetijstva.
Razvojnih scenarijev ne smemo razumeti v smislu planskih
številk, saj so časovno neopredeljeni. Namen je kvantitativno
prikazati verjeten (možen) razvoj ob različnih izhodiščnih
predpostavkah.
Med vrsto različnih razvojnih scenarijev, ki smo jih izdelali,
smo se odločili za prikaz treh, ki po našem mnenju najbolj
nazorno (izostreno) prikazujejo posledice različnih agrarnopolitičnih odločitev.
Temeljna specifična izhodišča prikazanih razvojnih scenarijev
so naslednja:
Scenarij 1: Predpostavlja rabo vse razpoložljive zemlje. Hkrati
bi lahko rekli, da gre za oceno razvoja ob predpostavki nada63

Ijevanja dosedanjih trendov v razvoju kmetijstva pri nas in
v Evropi. Z ukrepi prostorske, demografske in kmetijskocenovne politike naj bi zagotovili, da bi bila vsa zemlja obdelana, ob tem pa (podobno kot doslej) država ne bi pomembneje vplivala na proizvodno strukturo niti ne bi omejevala
intenzivnosti. Rezultat take politike bi verjetno bil podobna
proizvodna struktura kot jo imamo sedaj ob hitrem naraščanju intenzivnosti pridelovanja. Približno tak je bil zgodnji
razvoj kmetijstva v zahodni Evropi.
9
Scenarij 2: Predstavlja liberalno tržni koncept razvoja kmetijstva. Država na področju kmetijstva intervenira le na ravni
protidumpinške zaščite. Glede na velik delež kmetijske zemlje, kjer je zaradi naravnih razmer pridelava dražja, je pričako-

vati drastično zmanjšanje površine kmetijske zemlje v 0
lavi. Na preostali zemlji lahko pričakujemo visoko
nost, kar skupaj omogoča konkurenčnost svetovnim ce"

w)

Scenarij 3: Predstavlja koncept usmerjanega razvoja ^
stva, ki postavlja uresničevanje širših narodnogospodra'j
interesov (poseljenost, obdelanost in kulturni izgled k f!(
ekološka sprejemljivost) pred produkcijske interese
stva. Država v svojem interesu zagotavlja poseljenost in o,
lanost, hkrati pa vpliva tudi na proizvodno strukturo in %
zivnost. Scenarij želi dati odgovor na vprašanje, kako
viti obdelanost (poseljenost, kulturni izgled krajine) "".i
manjši obremenitvi okolja in čim manjših presežkih, 11
obremenjevali proračun.

PRIMERJAVA GLAVNIH REZULTATOV RAZVOJNIH SCENARIJEV
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Vrednost finalne porabe za hrano (1991 = 100)

100

129
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Stopnja samooskrbe s hrano (v %.):
- skupaj kmetijstvo
- poljedeljstvo
žita vsa
- sadjarstvo
- vinogradništvo
- živinoreja
mleko
goveje meso
prašičje meso
perutninsko meso
jajca
Stopnja samooskrbe z močno krmo (v %)

93
55
43
99
78
111
129
86
82
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93
41
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91
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85
58

83
66
68
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86
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83
755s'
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66

78
84

111
124

77
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33
11

20
30

25
2

Površina aktivne kmet. zemlje (tisoč ha)
- njive (brez 21hmeljišč)
- sadovnjaki
- vinogradi
- travniki
•- pašniki
Intenzivnost pridelave
Delež krmnih rastlin v kolobarju (v %)
Povprečno število govedi (tisoč glav)
Povprečno število krav (tisoč glav)
Povprečno število mlečnih krav (tisoč)
Povprečna mlečnost mlečnih krav (1)
Obtežba z živino (GVŽ/ha):
- govedo, konji, ovce na krmno površino
- prašiči, perutnina na površino njiv
- skupaj/ha kmetijske zemlje
Vrednost kmetijske pridelave (1991) = 100):
- bruto vrednost
- neto vrednost
- očiščena neto vrednost

Očiščena stopnja samooskrbe s hrano (v %)
- skupaj
- živinoreja
Usklajenost prehranske bilance:
- uvoz (v % od vrednosti finalne porabe
- izvoz (v % od vrednosti finalne porabe)

nizka
30,6
502
231

100
70
59

171
154
5000

11
2)
31
41
51
61

upoštevana pospravljena površina
intenzivnih sadovnjakov: 1991 4.163 ha; scenariji 11.000 ha
predviden dokup telet za pitanje
upoštevane usmeritve perutninarjev
upoštevana prireja na ravni prehranske varnosti
izračunano na podlagi razpoložljive koruze ob 100% stopnji samooskrbe v perutninarstvu
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PRIMERJAVA GLAVNIH REZULTATOV RAZVOJNIH SCENARIJEV
1991
°VrSina aktivne krnet.zemlje (tisoč ha)
^jive (brez hmeljišč)
Sa
„ dovnjaki2)
„vinogradi
t-r avniki
Pas niki

7461'
244
36
22
312
130

SCEN 1

SCEN 2

SCEN 3

799
245
36
33
315
158

421
178
26
19
141
55

799
266
36
33
305
158

visoka
24,2
.* .3)
4 74
171
154
5000

zmerna
18, 1
756
280
224
4000

Ntti vriost pridelave
ež
krmnih rastlin v kolobarju (v °/.)
KPrečno število govedi (tisoč glav)
K r
P ečno Število krav (tisoč glav)
0v )r
if ečno število mlečnih krav (tisoč)
Pfečha mlečnost mlečnih krav (1)
S °bt e*ba z živino (GV2/ha):

nizka
30, 6
' 502
231
2705

visoka
29, 1
916
357
303
4600

govedo_konji, 0vCe na krmno površino
^raSiči, perutnina na površino njiv
^ skupaj/ha kmetijske zemlje

0,72
2, 33
1,08

1, 38
2, 44
1,54

1,64
2,21
1,70

1.21
1,66
1,27

100
100
100

170
167
184

112
117
129

145
144
163

st finalne porabe za hrano (1991=100) 100
$L
i _ °Pn ja samooskrbe s hrano (v %):
j' . ^upaj kmetijstvo
93
jedelstvo
55
s *ita vsa
43
v ^ddjarstvo
99
v ^Ogradnist vo
78
v
inoreja
111
"•leko
129
goveje meso
86
)r
f asičje meso
82
Perutninsko meso
246
S
93
toJajca
.
^Ja samooskrbe z močno krmo (v '/,)
41

129

129

129

120
67
66
119
124
140
196
150
91
4)
169
4)
85
58

83
66
68
104
72
86
109
83
5)
75
5)
75
S)
75
66

105
76
75
119
124
109
124
122
6)
86
100
100
71

s

x
v
»
6i V

kmetijske pridelave (1991 = 100):
*-o vrednost
100
rie
*-° vrednost
70
°ciSčena neto vrednost
59
ru

- ,

er

^a stopnja samooskrbe s hrano (v %):

Usu!Vi Koreja
a
jenost. prehranske bilance:
v % od vrednosti finalne porabe)
02
(v % od vrednosti finalne porabe)

7S
84

111
124

77
76

99
100

33
11

20
30

25
2

14
13

J) ,^°stevana pospravljena površina
3) ^^nzivnih sadovnjakov: 1991 4.163 ha; scenariji 11.000 ha
4) Vjftc
^viden dokup telet za pitanje
5) p°Stevane usmeritve perutninarjev
.
p
S) , °£tevana prireja na ravni prehranske varnosti
'
2r
atunano na podlagi razpoložljive koruze ob 100 % stopnji samooskrbe v
r
utn inarstvu

Glavna značilnost rezultatov scenarija 1 je velik obseg pridelave, predvsem govedorejske. Intenzivnost pridelave je na
ravni, ki so jo v kmetijsko razvitih državah Evrope že dosegli,
kaže pa tudi druge značilnosti sedanjega stanja v nekaterih
državah zahodne Evrope z velikim deležem travinja (Irska). Ob
takem razvo|u kmetijstva bi se država soočila z enormnimi
presežki mleka (stopnja samooskrbe 196% , nad 600 milijonov
litrov presežkov) in velikimi presežki govejega mesa, hkrati pa
bi se soočili tudi z enakimi ekološkimi problemi, s katerimi se
sedaj sooča Zahod (problem dušika!).

j^( pp
Značilnost scenarija 2 je drastičnoi zmanjšanje površin®.^
0
Ine razmere (težav" ,|
tijske zemlje v obdelavi. Pridelovalne
>glavje 1.1.), da na
£
delave) v Sloveniji so take (glej poglavje
na ^
""jjjljj
delu površin kratko malo ni mogoče vzdržati neposr®0
pritiska svetovne konkurence. Primerjava pričakovane^
membe površine kmetijske zemlje zaradi cenovnegait>nP.
po kakovostnih razredih, vrstah rabe, proizvodnih ob"'
in območjih težavnostnih razmer kaže, da bi praktičnov
prenehali pridelovati na VI. kategoriji kmetijske zeml)®^
tijstvo bi praktično izginilo iz celotnega višinskega ot"11

Ocena sprememb kmetijske zemje v uporabi (v tisoč ha)

Scenarij 2
Scenarij 1, 3
Scenarij 1,3 - 100

Scenarij 2
Scenarij 3
Scenarij 3 = 100

Scenarij 2
Scenarij 1,3
Scenarij 1,3 = 100

l + ll
208
216
97

124
240
52

Njive*'
180
268
67

Travniki
141
304
46

Nižinsko
219
224
98

Kmetijska zemlja po kategorizaciji
IV
V

VI+VI.

33
146
23

10
127
8

Kmetijska zemlja glede na rabo
Pašniki
Sadovnjaki
26
55
36
158
72
35

Vinogradi
19
33
57

45
71
64

Kmetijska zemlja po območjih težavnostnih razmer
Hribovsko
Višinsko
Kraško
43
17
103
104
168
216
42
10
48
Kmetijska zemlja po proizvodnih območjih
Poljed. - goved.
Govedor. 1

Scenarij 2
Scenarij 1, 3
Scenarij 1,3 = 100
*) skupaj s hmeljišči

Poljedel.
116
119
97

148
215
69

V primerjavi s sedanjo površino kmetijske zemlje po kategorizaciji (799 tisoč ha), bi ob liberalno tržnem konceptu razvoja
kmetijstva lahko pričakovali, da se bo površina kmetijske
zemlje razpolovila (zmanjšanje za 378 tisoč ha!).
Rezultat hude konkurenčne borbe bi se odrazil tudi v visoki
intenzivnosti pridelovanja (velika poraba mineralnih gnojil in
sredstev za varstvo rastlin) in večji obtežbi z živino (1,64 GVŽ
goveda, konj in drobnice na ha površin za pridelavo krme,
2,21 GVŽ prašičev in perutnine na ha njiv; v povprečju 1,7 GVŽ
na ha kmetijske zemlje), kar bi nedvomno povzročilo ekološke
težave.
Ob tako veliki intenzivnosti bi si Slovenija tudi ob drastično
zmanjšani površini še vedno lahko zagotovila vsaj minimalno
prehransko varnost, hrana, pridelana v takih razmerah, pa bi
bila brez dvoma najcenejša.

SKilP

Drugo

Govedor

142
326
43

nt"
Značilnost scenarija 3 je zmerna intenzivnost, ki za
^\f
0
dokaj uravnoteženo prehransko bilanco ob zag e' 0\d
obdelave vse kmetijske zemlje (poseljenost). Gre za ^
sprejemljivo kmetijstvo (manjša poraba kemije,
obtežba z živino), ki zagotavlja tudi kakovostno hran
prebivalce. Scenarij vsekakor prikazuje željeni razvo). „cc 1,
pa aktivno vlogo države in razmeroma veliko denarja , jjl i9(
hrane se nikakor ne more primerjati s scenarijem
koncept lahko cenejši, kot bi bil po scenariju 1.
Za scenarij 1 in 2 lahko rečemo da sta ekstremna. kaž< ?»i|
na razpon med obema skrajnostima. Znotraj tega
glede na agrarnopolitična izhodišča možnih zelo ve
tev, ena med njimi je tudi scenarij 3.
Pregledno vsebinsko primerjavo med posameznim1!
prikazujemo na naslednji strani.

k
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ZNAČILNOSTI, UKREPOV IN REZULTATOV PRIKAZANIH SCENARIJEV
^ilnosti
UKREPI
PRIČAKOVANI REZULTATI
Vin
- ukrepi za ohranjanje poseljenosti
vsa zemlja obdelana
- nJe)ana vsa zemlja
spcf anje dosedanjih trendov v setveni - cenovna podpora v območjih s težjimi ohranjena poseljenost
ustavi - (velik delež krmnih rastlin v kolorzmerami
visoka intenzivnost pridelave, povezana z ekološkimi
N
- interventni odkup
težavami
ini n2
^
prj Qe|ivnost: visoka, razvoj intenzivnosti - aktivna zunanje-trgovinska zaščita
veliki presežki hrne (visoke izvozne spodbude)
ave podoben kot v razvitih državah
cena hrane: visoka
proračunska sredstv za kmetijstvo: zelo visoka
l>li 2
- zaščita pred dumpinškim uvozom
opuščanje kmetijske pridelave na skoraj polovici kmet.
krtie?'ni tržm koncept
l '"iska pridelava je omejena samo na
zemlje
a
deagrarizacija, odmiranje naselij v območjih s težjimi
- ,^ zemljišča
razmerami
ie *!erorna ve|ik povdarek na živinoreji, ki
visoka intenzivnost pridelave, povezana z ekološkimi
rrier i Podvržena vplivom naravnih razk (velik delež krmnih rastlin v kolOtežavami
^IU)
intenzivno kmetijstvo v dolinah (vodovarstvena obnz vnost:
močja)
n«^a '
visoka (rezultat konkurenč9 boja)
cena hrane: nizka
proračunska sredstva za kmetijstvo: nizka
3
vsa zemlja obdelana
ukrepi za ohranjanje oseljenosti
* Dol6!9"3 vsa zemlja
cenovna podpora v območjih s težjimi ohranjena poseljenost
" jrna 1"anJe poljedelske pridelave
an e
razmerami
zmerna intenzivnost - ekološko sprejemljivo kmetijstvo
ban ' i deleža krmnih rastlin v koloukrepi za ohranjanje zmene intenziv- vsklajena prehranska bilanca (zmerni presežki, manjše
Do e4an e
nosti
izvozne spodbude)
ćin , i pridelave t. i. alternativnih poljšukrepi za povečanje poljedelske pride- cena hrane: visoka
" Večii rt e e> storčnice)
lave in ustrezno alokacijo govedoreje
proračunska sredstva za kmetijstvo: visoka
" intci. * mesne reje v govedoreji
"Zivnost: zmerna
omejen interventni odkup
aktivna zunanjetrgovinska politika

1

Razvoja kmetijstva

0p
*EDELITEV CILJEV KMETIJSKE POLITIKE
•Selitev
lasi dn
" ciljev kmetijske politike v Sloveniji temelji zlasti
iih izhodiščih:
e

lij6 »ni stopnji gospodarskega in socialnega razvoja Slo-

razv0 a v
{
razvitih državah in nujnosti večjega
Slovenije v svetovne gospodarske tokove,
v ®1ost' aMožnostih kmetijstva glede na naravne danosti in
Ani l P' smana doma in v izvozu,
[^etijstva
pri ohranjanju poseljenosti prostora ter pri
/s,ja knie
'u trajne plodnosti kmetijskih zemljišč.
i6'1 et'iske politike:
cM,,
1
SotjJ'"® Pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter
ie prehranske varnosti Slovenije.

j

Ca

^

nje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje
fes**Bm|je (ohranitev proizvodnega potenciala za čas
**naa;°6nst"be), varstvo kmetijskih zemljišč in voda pred
* ieni in nesmotrno rabo.
r,
«in0
Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva.
^ivml^'tanje paritetnega dohodka nadpovprečno proPfidelovalcem.
brNpt
s a r- V0 . a
V ' viia L ' kmetijstva, ki izhaja iz opredeljenih ciljev,
s
0°va 2 kombinacijo ekosocialnega in tržnega koncepta,
vj^ih 0^ačilnost je, da ob upoštevanju ekoloških in pro16
tr>nl^ejitev oziroma ciljev, ustrezno uveljavlja tudi deloOh
zakonitosti.
A„ 4l'0ii,ev ciljev:
j^-1 ^
so zaradi specifičnosti kmetijske pridelave
N0 ■ nVe|ikim nihanjem. Zato je nujno z aktivno tržno
strukturno politiko zagotavljati čimbolj stabilne
°0,f
0č,
®va/ec

razmere za gospodarjenje. Hkrati si bo kmetijska politika,
skupaj s politiko blagovnih
rezerv, prizadevala za solidno
prehransko varnost 4 pri vseh pomembnejših kmetijskih pridelkih in sicer:
- krušna žita
75% pokrivanja potreb
- krompir
80%
- vrtnine
65%
- sadje
60%
- sladkor
45%
- mleko
90%
- meso (goveje, prašičje, perutninsko)
75%
- jajca
75%
*Najnižji obseg pridelave, izražen v odstotku normalne
porabe, ki omogoča preživetje tudi v izjemnih razmerah (blokade, vojne ipd ).
Ad.2. Kmetijska zemljišča so po obsegu omejena in nenadomestljiva, zato jih je potrebno trajno varovati. Ohranjanje
potenciala kmetijskih zemljišč je nujno tudi za zagotavljanje
prehranske varnosti prebivalstva. Obdelava kmetijske zemlje
je temelj ohranjanja poseljenosti in kulturnega izgleda krajine. Na podeželju je kmetijstvo nepogrešljiva (prevladujoča)
gospodarska dejavnost, zato je njegova vloga ključna za razvoj tega prostora, še zlasti na demografsko ogroženih območjih. Kmetijstvo je torej v tem prostoru glavni nosilec uresničevanja enega od temeljnih nacionalnih ciljev (poseljenost, kulturna krajina), pri čemer je njegova proizvodna funkcija temu
cilju podrejena. Pri tem je družinska kmetija najbolj primerni
nosilec ekosocialnega in večnamenskega kmetijstva in v tem
smislu za pretežni del slovenskega kmetijskega prostora
nenadomestljiva. V državah z visoko razvitim kmetijstvom se
vedno bolj zaostrujejo problemi onesnaženja okolja in pridelave kakovostne hrane, zato si bo kmetijska politika prizadevala za zmerno intenzivnost pridelave, ki ne bo povzročala
prevelike obremenitve okolja. S tem bomo ustvarili tudi eno
od podlag za pridelavo kakovostne in zdrave hrane za vse
prebivalce.
67

Ad.3. V okviru omejitev, opredeljenih v prejšnjih ciljih, je
potrebno v čim večji meri uveljaviti delovanje trga, ki bo trajno
silil pridelovalce k racionalizaciji in povečevanju proizvodne
in cenovne konkurenčnosti slovenskega kmetijstva. Predpogoj za povečevanje konkurenčnosti so ustrezne strukturne
spremembe, izboljšanje izobrazbe kmetov in strokovnjakov,
ureditev strokovnih služb in organiziranosti v kmetijstvu.

tivnim pridelovalcem. Raven produktivnosti, pri v it Z
zagotovljen paritetni dohodek, bo država določila 1
s stopnjo doseženega razvoja in širšim nacionalni"
1

Ad.4. Zagotavljanje paritetnega dohodka je pogoj za uresničitev postavljenih ciljev (prehranska varnost, poseljenost, ohranjanj kulturne krajine). Z instrumenti kmetijske politike bo
država zagotavljala paritetni dohodek nadpovprečno produk-

4F
Tako postavljen koncept razvoja kmetijstva se t>o ^ P
uspešno izvajal le v okviru usklajenega razvojnega W a
države. To pomeni, da bo razvoj na področju kmetijstva1 ^ p,
spremljati tudi ustrezen razvoj na drugih področji'z
struktura, demografsko ogrožena območja, šolstvo, 0
socialna politika, zaposlovanje, razvoj drugih gosp
dejavnosti na podeželju - celosten razvoj ipd ).

5.2. OPREDELITEV CILJNEGA SCENARIJA
Konkretno opredelitev razvojnih ciljev kmetijske politike predstavlja t.i. ciljni scenarij. Iz analize razvojnih možnosti izhaja,

>" j
da ciljem kmetijske politike povsem ustreza scenarij•i czgi
lahko opredelimo tudi kot ciljni scenarij. Rezultate
scenarija prikazujemo na naslednji strani.

BILANCA PRIDELAVE IN PORABE KMETIJSKIH PRIDELKOV - CILJNI SCENARIJ
Pridelava
Poraba
i)
Delež
Finalna Finalna Stopnja na
površine Površina
Pridelek
pridelava poraba samoosk. pret'
(v %)
(v ha) (v t/ha) (v t)
(v t)
(kg)
(v t)
(v %)
KMETIJSKA ZEMLJA

798962

NJIVE
100,0
Kružna 2ita
21,0
Krmna strna 2ita 8,0
Koruza
25,0
Krompir
5,0
Sladkorna pesa
3,0
Oljnice
8,0
Vrtnine
3,0
Zrn.krmne stroč.
7,0
Ri2

265681
55793
21255
66420
13284
8000
21255
7970
18598

Silažna koruza
9,0
Krmne okopavine
2, 1
Krmne koSev.(SS) 7,0
StrniSCna vol.krma(SS)
Trznine in drugo 1,9

23911
5579
18598
50937

5. 1
3, 9
6.7
21, 6
45, 0
2.8
19. 9
2,8
40,1
21,3
8,5
3,2

283687
82527
442110
287238
360000
59520
158556
52080

262500
7350
14700
184800
360000
59520
158556

262500
7350
14700
168000
807692
110526
210000

100,0
100, 0
100, 0
110, 0
44,6
53,9
75, 5

9357

0, 0

959310
119063
158751
164959

TRAVINJE (seno)
Ekst.pašniki
Senožeti
Travniki-dvokos.
Tri in veCkosni

100,0
34,1
0,0
36,0
29,9

462224
157642
0
166447
138135

TRAJNI NASADI

100,0

71057

SADOVNJAKI

50,7

36057

249691

249691

210000

118,9

VINOGRADI

45,7

32500

204750

204750

165000

124, 1

HMELJIŠČA

3,5

2500

4500

4500

68

125,0
3,5
7,0
80,02)
50, Oj)
20,0
100,0
0,0
4,5

5.2 2415889
3.3 516903
0,0
0
5,0 831950
7,7 1067037

1,8

350 1285,7

100.1

4>
55.0"
0.2

poro

Te2a,
*IVi
Št.
glav mlečnost
Št.glav
§l^OREJA
v
?Rnnnn
seh krav
280000
0
l>rj
(£t.mlečnih krav) 224000 4000 896000
rast
Prira
govedi
246856
557 137480
Pr. st prašičev
1023528
104 106193
;0 rast perutnine
44800
2
Umna jajca
;
525000
h Ji
10000
^ Oh •
2ivaa 11) 100000
s^***ca (plem.
5000

809809
137480
106193
44800
525000

651797
112500
123480
44800
525000

124,2
122,2
86,0
100,0
100,0

5000

3190

156,7

310,4
5)
30,0
5)
44, 1
5)
16,0
250,0
0,0
0,8

i UC:u
2) ^
j
je tudi porabo v predelovalni industri iih sladkor;

<) v1>:
5)
^e2i zaklane živine;
"odelni izračun Kmetijskega instit uta Slovenije
t
intenzivnost, dopusten presežek mleka). Ciljnega scenarija
$C
SAM00SKRBE S KMETIJSKIMI
^AR|j
PRIDELKI - CILJNI
tudi ne smemo razumeti kot nespremenljivo opredelitev.
Spremembe v tehnologijah in razmerah na svetovnem trgu
- v%
bodo lahko vplivale na spremembo razvojnih ciljev, s tem pa
Neto finalna1
tudi na scenarij. Prikazani ciljni scenarij je preprosto treba
Finalna pridelava'
razumeti kot opredmeten prikaz ciljev agrarne politike, ki
pridelava" glede na
velja pri današnji stopnji poznavanja tehnologij in za današnje
Delež v glede na
finalno3
stanje na svetovnem trgu s hrano.
finalni
finalno porabo '
porabi porabo1'
Rezultati ciljnega scenarija so povsem v skladu z naslednjimi
|J
STV0
99.21
100.00
104,60
razvojnimi cilji kmetijstva:
S ^ELSTVO (skupaj)
75,55
25.33
75,55
'ta
- zadovoljiva prehranska varnost in pridelava kakovostne
u
100,00
100,00
5.59
hrane (pridelava, prikazana v scenariju, pri nobenem od ključStr ra
sf (brez hmelja)
nih kmetijskih pridelkov ni nižja od opredeljene ravni prehran49,64
49,64
8.79
ske varnosti, zmerna intenzivnost v veliki meri zagotavlja
in, ne s
' krompirjem!
83,87
83,87
10.95
ustrezno kakovost hrane),
|A j.
134,02
134,02
16.12
- ohranjanje poseljenosti, kulturnega izgleda krajine in
>iarsw0SADI <SkUPa,)
0,17 1285,71 1285,71
ohranitev proizvodnega potenciala kmetijske zemlje (v sce7.84
118,90
118.90
nariju je predvidena obdelanost vse zemlje, kar je prvi predpoaradništvo
8.10
124,09
124,09
goj za realizacijo teh ciljev),
V,
99.87
(skupaj)
58.55
109,08
- varstvo okolja (v scenariju opredeljena intenzivnost prideCa0r
e
31,37
123,24
120,80
lovanja je na ravni, ki ne ogroža okolja, globalna obtežba
er !a
>ru. ,neia
69,12
16,64
86.00
z živino je razmeroma nizka).
\g0 arstvo
83,04
100.00
9 78
125.58
0.76
146,31
Realizacije preostalih ciljev agrarne politike ni mogoče nepor
Prt
sredno razbrati iz samega scenarija, rezultati pa omogočajo
vsaj grobo analizo verjetnih posledic:
Orn' Zunanle'rgovinske"% n ®'a v primerjavi s fi<°;abo ,»..):
- Zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno produktivnim pridelovalcem je predpogoj za uresničitev zgoraj
-13,92
'*Vo* Upal s krmo)
navedenih ciljev, hkrati pa vključuje tudi zahtevo po rasti
13,13
produktivnosti. Razvoj pridelave, kot je prikazan v ciljnem
°Pma am
scenariju, bo možen le ob pomembnih strukturnih sprememS0rt °°skrbe:
bah (večja gospodarstva), ki bodo ob večjem vključevanju
70.96
Vs
krm
°
m
i ' ^ 0kr°
,>o
88,17
znanja zagotavljale rast konkurenčne sposobnosti prideloval%) '' (vključno
cev. Iz ciljnega scenarija tudi izhaja, da bo potrebno posebno
75.10
pozornost posvetiti izravnavanju dohodkov pridelovalcem
v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami (vsa zemlja
obdelana).
i°vfeVa
, 2a hrano;
3|LSt živinorejske pridelave, zmanjšana za vrednost
J H0r Krme;
- Čim cenejša hrana kot agrarnopolitični cilj je vsebovan že
" '■ a *a
hrano;
1
v opredelitvi o zagotavljanju paritetnega dohodka nadpovKračun Kmetijskega inštituta Slovenije
prečno produktivnim pridelovalcem (rast produktivnosti).
V razmerah močnega intervencionizma pa je treba cenenost
SSka*
^''l^ga scenarija je treba še enkrat poudariti, da
hrane zagotavljati tudi (ali predvsem) s čim manjšimi prorano
čunskimi
izdatki za kmetijstvo. Zasledovanje tega cilja se
Vt,S'u*ij
^
plansko
opredelitev.
Prikazane
kvantifikav 0 redvsem za
v ciljnem scenariju odraža v tendenci po čim manjših presežn Pa
primerjavo ustreznosti smeri spreu
stna ®*e 'erih primerih pa tudi kot spodnja ali zgornja
kih tistih pridelkov, ki terjajo visoke izvozne spodbude (usme^ ia (npr. stopnja prehranske varnosti, povprečna
ritev v čim bolj izravnano prehransko bilanco).
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Sicer pa se je treba zavedati, da hrana ob uresničitvi prostorskih, poselitvenih in ekoloških ciljev ne more biti poceni. Na
globalni ravni ocenjujemo, da bodo skupni izdatki za kmetijsko pridelavo (izdatki prebivalstva skupaj s proračunskimi
izdatki) zaradi izravnave dohodkov pridelovalcem v območjih
s težjimi pridelovalnimi razmerami za 10 do 15 % višji kot bi
bili, če bi pridelavo v teh območjih opustili. Dodatnih 10 do 15
% povečanja izdatkov lahko pričakujemo zaradi zadrževane
zmerne intenzivnosti pridelave (ekološki vidik).

5.3. SMERI DELOVANJA KMETIJSKE POLITIKE
sir
Za uspešnost kmetijske politike je ključnega pomena5 .
bilno, dolgoročno naravnano in usklajeno delovanje ^
turne, proizvodne in tržno cenovne politike, katerih u ■
morajo temeljiti na ustreznih informacijah. Nujno je z.
tudi ustrezno vključevanje kmetijske politike v ko"0 (r
splošne gospodarske in socialne politike. PredpoS ' $
uspešno vodenje kmetijske politike je urejena makroeko
ska politika.

Ocenjujemo torej, da bodo zaradi zagotavljanja polne obdelanosti in ekološko sprejemljive intenzivnosti izdatki za tovrstne
intervencije v kmetijstvo znašali 20 do 30 % vrednosti finalne
kmetijske pridelave *. Če ob tem upoštevamo še druge oblike
podpore kmetijstvu, ki so uveljavljene v državah z razvitim
kmetijstvom (ukrepi strukturne in proizvodne politike, sofinanciranje svetovalne službe in drugega strokovnega dela
v kmetijstvu itd.), potem lahko pričakujemo, da bo morala
skupna podpora kmetijstvu (PSE) tudi pri nas dolgoročno
znašati 45 do 55 %, kar je na ravni drugih razvitih držav
srednje Evrope s podobnimi pridelovalnimi razmerami.

Za uresničevanje opredeljenih ciljev razvoja kmetijstva
potrebni ukrepi predvsem v okviru:

Ta ocena seveda velja le ob predpostavki, da se razmere na
svetovnem trgu (globalni protekcionizem) ne bodo bistveno
spremenile. Razumljivo je, da se bo morala tudi Slovenija
prilagajati spremembam, vendar se mora pri tem ravnati
podobno kot druge evropske države (npr. EGS). Vsako odstopanje oziroma prehitevanje pri liberalizaciji kmetijskega trga
ima lahko (predvsem zaradi majhnosti oziroma zanemarljivega vpliva takega dejanja na svetovni trg) katastrofalne
posledice za razvoj kmetijstva pri nas.

Politika varstva zdravja ljudi, živali, rastlin in okolja

Zavedati se je tudi treba, da je višina intervencij v kmetijstvo
(predvsem proračunskih) v tesni povezanosti s splošno stopnjo razvoja gospodarstva. V Evropi velja nekakšna zakonitost:
visok družbeni proizvod na prebivalca - majhen delež kmetijstva v ustvarjenem družbenem proizvodu - visoko subvencionirano kmetijstvo in obratno. V prvih letih tudi ni za pričakovati, da bi lahko pri nas za intervencije v kmetijstvo namenili
toliko sredstev (relativno) kot v razviti Evropi. Za pričakovati
pa je. da se bo obseg intervencij povečeval skladno z razvojem tako gospodarstva kot kmetijstva. Na dolgi rok ne
moremo zanemariti dejstva, da se bo naše kmetijstvo lahko
razvijalo le v podobnih razmerah kot to velja za ostali evropski
prostor.

- politike varstva zdravja ljudi, živali, rastlin ter okolja.
- strukturne politike,
- proizvodne politike,
- tržno cenovne politike in
- drugih, za razvoj kmetijstva pomembnih področij-

Politika varstva zdravja ljudi, živali, rastlin in (kmetij^r
okolja bo postajala vse pomembnejši dejavnik v razvolzau ./ *
tijstva in živilstva. Ukrepi te politike bodo usmerjeni v y^
Ijanje kakovostne pridelave in predelave rastlinskih i" Jr
skih proizvodov ter uporabe za okolje sprejemljivih reP^j t
cijskih sredstev in tehnologij. Prizadevali si bomo • • aI5*
uvedbo splošnega nadzora kakovosti rastlinskih in j-- ^
proizvodov ter kmetijskega okolja. Z ustreznim sis^ tl|dj
^
informiranja bomo usmerjali pridelavo, predelavo
porabnike in tako vplivali na večjo splošno osve-- ^
o pomenu kakovosti v prehrani. Za učinkovito vodeni
(
hranske politike bo izdelan nacionalni prehranski Pr0®
Na tem področju je zelo pomembna celovita normativ13
ditev, ki mora biti usklajena z evropsko zakonodajoStrukturna politika

ie<>.
Z ukrepi strukturne politike bo kmetijska politika Pre
? j«iJ
00e
- zagotavljala varstvo kmetijskih zemljišč in razvoj Pn ' M0i
- delovala na povečanje proizvodnih enot. - of 9
razvoj na območjih s težjimi pridelovalnimi razmera"11Varstvo kmetijskih zemljišč in razvoj podeželja

Vsekakor moramo skupne stroške kmetijske pridelave ocenjevati v luči učinkov kmetijstva na okolje. V tem kontekstu
lahko dražjo hrano razumemo kot ceno za opravljene neproizvodne storitve kmetijstva v prostoru.
V celoti gledano ocenjujemo, da je ciljni scenarij dovolj usklajen s cilji agrarne politike, da ga lahko sprejmemo kot izhodišče za izvajanje ukrepov in ocenjevanje ustreznosti smeri
razvoja kmetijstva.

f
Če se bo tendenca po ekološko prijaznejšem kmetijstvu
z nižjo intenzivnostjo pridelovanja uveljavila v svetovnem
merilu, potem lahko pričakujemo tudi porast svetovnih cen in
tovrstnih stroškov za izravnavo cen ni pričakovati. Obe oceni
(pridelava v težjih razmerah in nižja intenzivnost) sta izdelani
ob predpostavki podobne produktivnosti našega kmetijstva
kot jo bodo imeli v kmetijsko razvitih državah. Glede na
sedanje razmere v našem kmetijstvu bodo v prvi fazi izdatki za
izravnavo dohodkov zaradi nižje intenzivnosti še razmeroma
nizki, bo pa potrebno toliko več sredstev nameniti za strukturne spremembe, ki bodo vplivale na porast produktivnosti in
konkurenčnosti kmetijstva.
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>k
A e
Kmetijska zemljišča so dobrina posebnega
pomena. Zato jih je potrebno varovati pred spre'"".-ju
namembnosti (ob upoštevanju proizvodne sposobnos
šega pomena v prostoru) ter ohranjati njihovo P^L/J
sposobnost (preprečevanje onesnaževanja tal, prepre r
degradacije). Varstvo kmetijskih zemljišč zahte*
ustrezno normativno ureditev.
.
tel
Izvajanje proizvodne, zaposlitvene, ekološke in P
funkcije kmetijstva terja vspostavitev celovitega slSl".aaPj|ljL
storskega planiranja v kmetijstvu (v okviru prostorsk®^#
niranja v državi), ki bo omogočal uskladitev funkcij1 $
kmetijstva z drugimi dejavnostmi v ruralnem
Pomemben sestavni del prostorskega
tudi v bodoče urejanje kmetijskih zemljišč (agron^- ,rei,
namakanje, osuševanje, komasacije), poiskati pa bo P
take razvojne rešitve, ki bodo čim manj vplivale na
obenem pa bodo funkcionalne in ekonomične.
Razviti in uveljaviti je potrebno sistem celostnega ./ ^
podeželja, ki bo omogočal uskladitev proizvodnih. e
skih, socialnih in kulturnih prvin razvoja podeželjaTi cilji in naloge terjajo tudi ustrezno strokovno nadO J
Potrebno bo organizirati kmetijsko zemljiško službo
države, ki bo sposobna uresničevati naloge kmetijskr .^ji!
ške politike na vseh ravneh, neodvisno od kratko
parcialnih interesov lokalnih skupnosti.
poroči

kmetijske zemljiške politike bo imel pomembno
S|0v° tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
ni e
Oha|j, ' 6,Poleg vloge, ki jo prevzema pri izvajanju denacitavijai i mora sklad postati trajna institucija, ki bo zagoVPr 9ospodarno rabo zemljišč in gozdov v državni lasti.
Ce
2
sii ^etu
zemljišči (nakupi, prodaje) in podeljevanju konSk,ad
ekn°
zagotavljal (omogočal) optimalno rabo zemljišč
lih e otorn'čno pridelavo, smotrno zaokroževanje proizvodohfg
v racionalne in perspektivne celote ter zagotavljal
r
2em|
kompleksih tudidela
za potrebe
strokovnega,
5o|®ziskj ns°Va'negaj'šč
in vučnovzgojnega
(poskusna
posestva
^ ' titutov, zavodov, univerz in drugih ustanov).
proizvodnih enot
Oovpr'Problem
razvoja slovenskega kmetijstva je majhna
^atoSi a ve|ikost kmetij in neustrezna velikostna struktura.
"Saj
'reba z ukrepi strukturne politike prizadevati, da bo
»65j
kmetijske zemlje v obdelavi gospodarstev, ki bodo
a
!
ođ
akU[)
15 ha kmetijske zemlje (spodbujanje nakupa,
^Prodaje in zaokroževanja zemljišč). Ukrepi strukturne
°odo delovali na zmanjšanje števila in hitrejše razslof)aSl e kn)etijskih gospodarstev. Te spremembe bodo tekle
^njih smereh:
Profesionalizacije kmetijskih gospodarstev,
iti
"Ost/^ega razvoja vzporednih oziroma dopolnilnih dejavh

^v°ia hobi kmetij.
Ne stevii v velikostni strukturi in s tem povezano zmanjšekmetijskih yu^vua,
gospodarstev
predstavljajo
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■"a nnioiijsiMil
oie * }Ji
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na ,e
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*ii agrarnopolitični
lahko
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- i.: — m.problem.
i—i _ Pričakujemo
*
I:_H
'airij""! spremembe, ki pa jih bodo kljub temu spremljali
xv0ja Problemi. Le-te bo treba omiliti s spodbujanjem
0po,ni n h de
n Orr>o^10
' '
javnosti. ustrezno socialno politiko ter
°sti. D splošne gospodarske politike (razvoj drugih dejave a s,
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* P° ovanje iPd-)j^^-lježjimi pridelovalnimi razmerami
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za
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>vSe 9°zdarstva je ot
eh območjih
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•V «»®ii
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Pri tem bo država podpirala proizvodnjo praviloma le do
ravni, ki zagotavlja prehransko varnost oziroma do stoodstotne stopnje samooskrbe. Izjemo predstavljajo pridelki,
katerih presežki so nujni zaradi zagotavljanja polne obdelanosti kmetijske zemlje. Za te pridelke bo potrebno pripraviti tudi
ustrezen sistem ukrepov omejevanja proizvodnje.
Glede na naravne in socioekonomske razmere v našem kmetijstvu težišče pridelave ne more biti usmerjeno v masovno
kmetijsko pridelavo. Proizvodna politika bo zato naravnana
v smeri čim bolj raznovrstne kmetijske pridelave visoke kakovosti. Pestrost kmetijske pridelave bomo zagotavljali tudi
s spodbujanjem razvoja t.i. sonaravnega (bio) kmetijstva ter
drugih t.i. alternativnih oblik pridelave. Poseben poudarek bo
dan spodbujanju razvoja delovno intenzivnih in dopolnilnih
kmetijskih usmeritev, ki bodo omogočale doseganje večjega
dohodka tudi manjšim kmetijam.
Po posameznih usmeritvah bo proizvodna politika zasledovala naslednje cilje:
Poljedelstvo:
- povečati obseg njiv (relativno travinje) in obseg poljedelske
pridelave,
- spremeniti setveno sestavo tako, da se bo zmanjšal delež
krmnih rastlin za govedo in krompirja ter povečal delež t.i.
alternativnih poljščin (oljnice, krmne zrnate stročnice) - kolobar, ki zagotavlja ohranjanje trajne plodnosti tal,
- zagotoviti ekološko sprejemljive tehnologije (zmerna intenzivnost).
Vrtnarstvo:
- širiti pridelavo tržno zanimivih zelenjadnic in okrasnih
rastlin na prostem, kakor tudi v zavarovanem prostoru.
Semenarstvo:
- povečati semenarsko proizvodnjo po strukturi in kakovosti,
- usmeriti selekcijsko in introdukcijsko delo v pridelavo
semen in sadik, ki bodo primerne za zmerno intenzivnost ob
nižjih vlaganjih,
- vključiti semenarstvo v mednarodno trgovino.
Hmeljarstvo:
- povečati hektarske pridelke, izboljšati kakovost ter povečati
konkurenčno sposobnost na svetovnem trgu.
Sadjarstvo.
- povečati površine intenzivnih sadovnjakov s poudarkom na
pridelovanju jabolk in hrušk,
- doseči kakovost in ceno, ki bo konkurenčna na svetovnem
trgu.
Vinogradništvo:
- obnoviti absolutne vinogradniške lege s poudarkom na
pridelavi grozdja kakovostnih sort,
- povečati izvoz kakovostnih vin.
Govedoreja:
- ob uresničevanju prostorskih vidikov razvoja govedoreje
zagotoviti usklajen obseg pridelave mleka in govejega mesa
teko, da bodo presežki čim manjši,
- rejo govedi razvijati predvsem v območjih z velikim deležem
absolutnega travinja (v pretežno poljedelskih rajonih naj bi
govedoreja praviloma predstavljala dopolnilno dejavnost, ki
bi omogočala smotrno rabo absolutnega travinja, stranskih
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pridelkov v poljedelstvu In njivskih krmnih rastlin v takem
obsegu, kot jih je treba vključevati v kolobaczaradi zagotavljanja trajne plodnosti njiv),
- spodbujati rejo kombiniranih pasem govedi z zmerno mlečnostjo in rejo govedi za meso; prehrana govedi bo temeljila
pretežno na voluminozni krmi
Prašičereja:
- razvijati take organizacijske oblike reje prašičev, ki bodo
omogočale ekološko in etološko sprejemljivo rejo,
- povečati obseg reje prašičev na kmetijah, ki bodo imele
dovolj zemlje za pridelovanje krme (predvsem energetske) in
za neškodljivo ter strokovno pravilno uporabo gnoja oziroma
gnojevke.
Perutninarstvo, kunčereja:
- proizvodnjo razvijati v skladu z možnostjo prodaje na
domačem in tujem trgu,
- razvijati drobno rejo kot dopolnilno dejavnost na kmetijah.
Reja drobnice:
- spodbujati rejo drobnice na območjih, kjer predstavlja
alternativo oziroma dopolnitev govedoreji.
Konjereja:
- razvijati rejo konj za meso za domači trg in za izvoz,
- razvijati rejo športnih konj.
Ribištvo:
- povečati proizvodnjo sladkovodnih rib z boljšim izkoristkom obstoječih in izgradnjo novih zmogljivosti,
- preusmeriti ribolov na gojenje morskih rib in drugih morskih organizmov v slovenskem morju (marikultura).
Čebelarstvo:
- v večji meri izrabiti možnosti za čebelarjenje (izkoristek
paše) ob upoštevanju nepogrešljive vloge čebelarstva v kmetijstvu in kot dela ekosistema.
Živilska industrija:
- zagotoviti, da se bo živilska industrija lahko razvijala čim
bolj neodvisno od države, na podlagi tržnih možnosti in konkurenčnosti.
- zagotoviti, da mednarodna konkurenčnost predelovalne
industrije ne bo zmanjšana zaradi intervencij v kmetijstvu
(neutralizacija ukrepov kmetijske politike, ki posredno zadevajo tudi živilsko industrijo).
Temeljna in trajna usmeritev proizvodne politike mora biti
dvig kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. To je nujno
zaradi vse večje odprtosti domačega trga in ker kakovost
kmetijskih pridelkov in živil postaja odločilni dejavnik uspešnega trženja.
Tržno cenovna politika
Ukrepi tržno cenovne politike bodo delovali v smeri zagotavljanja stabilnega obsega kmetijske pridelave in stalnega povečevanja konkurenčne sposobnosti kmetijstva (zagotavljanje
čim cenejše in kvalitetne hrane ob upoštevanju omejitev, ki jih
postavlja okolje). Te cilje bomo uresničevali v okviru usklajene:
- cenovne politike,
- zunanjetrgovinske politike,
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- politike rezerv (intervencijski odkup) ter
- z ukrepi za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
izboljšanje delovanja tržnega mehanizma

j(1/

Cenovna politika
Glavni namen cenovne politike naj bi bil zagotoviti, da jjjj
nihanja notranjih (domicilnih) cen bistveno manjša od
cen v mednarodni menjavi. Oblikovati je potrebno
nizme, ki bodo sicer prepuščali tržne impulze, ki oo^
povečanje učinkovitosti proizvodnje doma in v svetu ,
pa blažili cenovne udare, ki rušijo domače kmetijs'
ogrožajo splošne cilje ekonomske politike.
■ ■</
Pri ključnih kmetijskih pridelkih je potrebno uveljavil'1 ^
ment intervencijske cene, po kateri zagotavlja država
vseh z vsakoletnimi programi opredeljenih količin prlC
Zunanjetrgovinska politika
Instrumenti zunanjetrgovinske politike so ključni 8
kmetijske tržno cenovne in intervencijske politike. izJ'JJ
nost zunanjetrgovinske zaščite opredeljuje način ^
podpore kmetijstvu (čim intenzivnejša je zunanjetrg® S|>
zaščita, tem manj sredstev je treba zagotavljati Pr°ra rej
ker se večji del podpore kmetijstvu vgradi v cene, to'\
J
meni neposredno porabnike). Kljub maratonskim p°9aLj'
v okviru GATT (tendenca po zmanjšanju tržnocenovne
J
tive v mednarodni trgovini s kmetijskimi pridelki) je z" 1
govinska regulativa v Evropi še vedno najpomemnep1 ^
ment zaščite domačega kmetijstva. V takih razmera*
tovnem trgu je tudi pri nas (vsaj v prvem obdobju'
zunanje trgovinska zaščita kmetijstva.

Zunanjetrgovinska politika je najbolj dinamičen del 0
politike. Intenzivnost in smeri delovanja so odvisne ^
zunanjih dejavnikov (izven kmetijstva in izven drža" j^J
lahko na tem področju pričakujemo visoko stopnjo P' pf
nja splošnim gospodarskim razmeram, predvsem P''Jf
l
kam močnejših gospodarstev (EGS). Za zagotavljanj0 v $
nega dohodka bo nujno ustrezno kombinirati ukreP®^
cenovne politike (zunanje trgovinska zaščita - učinek.J
V/OIIO/
^lUidtUManc Jcene) l.z unic^i
ukrepi auuMuiiic
strukturne puiinrvo
politike (proračunske
^ \
kar mora biti v skladu z globalno gospodarsko p°litikO
%
Zaradi integracijskih procesov, v katere se vključujejo'J
,t
1
in principov odprtosti našega gospodarstva je priča K®
^
k
0|
se bo pomen zunanjetrgovinske regulative postopo''1r f3r L!ivj
ševal na račun krepitve strukturnih in drugih podp°
kmetijstva.
N
Intervencijski odkup in kmetijske tržne rezerve
„i
Z neposrednimi ali posrednimi intervencijskimi
nih kmetijskih pridelkov bomo zagotavljali stabilnos
kov pridelovalcev ter s sproščanjem zalog iz kmetij®* „e™
rezerv tudi stabilnost cen kmetijskih pridelkov.
govne rezerve morajo delovati tudi v interesu kmet')
tike.

Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov in djjg^^ &
nega mehanizma
sjS
S tovrstnimi ukrepi bomo delovali v smeri
'it
škov proizvodnje, predelave in trženja, pa tudi v e
čanja boljših prodajnih možnosti za kmetijske prid
*'■
Posamezne ukrepe tržno cenovne politike bo fJlh
podrobno razdelati in opredeliti (tržni redi) ter P (i p>
spremembam v svetu in mednarodnih odnosih.
prilagajati mehanizmom in ukrepom ter sprememba"
%

Uspešno izvajanje začrtane kmetijske politike bo
%
z zagotavljanjem stabilnih virov sredstev. Zato je8^ f JI,
proučiti ustreznost oblikovanja kmetijskega sklad J A
stev proračuna, zaščitnih dajatev na meji, prispevkei ^ n (
jalcev, ipd.), preko katerega bi se financirali vsi uK''i
tijstvu. Sklad naj bi se delil na dva dela in sicer gara
N
4 *°r
potroč^

(, )i r nc ra

e| |!- !?. ' ' naloge tržno cenovne politike ter usmerjevalni
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na drugih, za razvoj kmetijstva pomembnih po-

^ev
'ske9a' živilskega in veterinarskega šolstva, izoStva Vanja in izpopolnjevanja bo v bodočem razvoju kmetijH
MVOmno odlot'lna Nizka izobrazbena raven kmetov,
l
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tudi koordinirano financiranje osnovnih
skupin (»zero running«), laboratorijev ter
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° človekovega
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Razviti'e'evarovan'a "
V bakf' ) potrebno sodobno laboratorijsko diagnoia^'nk
• virusnih in parazitarnih obolenj. Sistema"" °°rdinirano z drugimi strokami je potrebno razvijati
8n0 varstvo domačih živali, divjadi, rib, čebel in
Nu'i®
d n,enz'vneje je potrebno razvijati področje reproC'cinskKe ekologije,
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Ž Hko
,ii^;J^adružništvo
vloga trga v kmetijstvu kaže na pravi pomen in
„0*5 s^'lai0 ®drVe
užne organiziranosti. Razmere, v katerih se bo
pofj S krnB, nsko kmetijstvo bodo terjale razvoj učinkoviti J £\o)skega zadružništva, kot oblike medsebojnega
i P'V 'ift e in t 9Povezovanja kmetov na področju pridelave, prepi"J
°vine s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Izkušiz*Qr1 razvitim tržnim gospodarstvom kažejo, da je
užništvo v kmetijstvu in nekaterih drugih dejavnoJ %0(5e
"a/ec

stih bistvena sestavina gospodarske strukture ter zelo učinkovito sredstvo za razreševanje gospodarskih in socialnih vprašanj. Čim bolj bomo pospeševali razvoj družinskih obratov,
tem večji bo pomen zadružništva pri pridelavi, predelavi in
prodaji. Zato bo tudi pri nas potrebno z ukrepi gospodarske
politike zagotoviti podporo svobodnemu in samostoinemu
razvoju zadrug.
Kmetijska nadgradnja
Nadgradnja v kmetijstvu in živilstvu ne ustreza razmeram
nove družbene ureditve, tržnega gospodarstva in večjega
povezovanja z gospodarstvi razvitega sveta.
Vspostaviti bo potrebno zbornično organiziranost, ki bo kmetom omogočala ustrezno uveljavljanje njihovih interesov.
Vsebinske spremembe in bistvena razširitev funkcij in nalog
(osamosvojitev) terja ustrezno usposobitev državne uprave in
strokovnih inštitucij, ki predstavljajo strokovno podlago njenega delovanja (inštituti, zavodi itd.). Za potrebe kmetijstva in
živilstva se morajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter druga ministrstva v skladu s svojimi pristojnostmi dodatno usposobiti še zlasti za področje tekoče ter
razvojne politike (področje tržno-cenovnih in intervencijskih
ukrepov), zemljiške politike, prostorskega planiranja v kmetijstvu in celostnega urejanja podeželja. Usposobitev in reorganizacija bo izvršena na republiški ravni, na posameznih
področjih pa tudi na ravni regij oziroma lokalnih skupnosti.
Inšpekcijske službe (kmetijska, veterinarska) bodo razširile
svojo dejavnost z nalogami mejne kontrole blaga rastlinskega
in živalskega izvora. Čimprej je potrebno prenesti inšpekcijske službe v pristojnost države.
Razvoj kmetijstva v Sloveniji potrebuje kakovostno, racionalno organizirano in učinkovito strokovno in svetovalno
službo. Glede na doseženo raven dela in organizacije teh
služb je treba poskrbeti za ohranitev kontinuitete dela ter
postopno reorganizacijo po zgledu sosednjih razvitih držav.
Strokovni programi nacionalnega interesa (introdukcija rastlin, selekcija, genske banke ipd.) terjajo poleg ustrezno organizirane strokovne službe tudi poskusna polja, nasade, laboratorije ipd., ki morajo biti predvsem skrb države.
Za ustanove, ki pomenijo kmetijsko nadgradnjo v širšem
smislu (izobraževanje, raziskovanje, razvoj, svetovanje) je
potrebno v skladu z novimi sistemskimi rešitvami trajno razrešiti vprašanje delovnih področij in pristojnosti, ustanoviteljska in financiranja ter javnega nadzora.
Normativna ureditev kmetijstva, živilstva in veterinarstva
Obstoječa zakonodaja na področju kmetijstva, živilstva in
veterinarstva ne zagotavlja urejenega in stabilnega delovanja
sistema v kmetijstvu, zato bo treba celotno normativno ureditev sistematično pregledati, jo dopolniti (napisati tudi na
novo) in prilagoditi evropskim razmeram. To velja tako za
sistemske zakone, področne zakone, kakor tudi za povsem
izvedbene akte. Posebej pomemben je zakon o kmetijstvu, ki
ga doslej nismo imeli in ki bo po svoji vsebini predstavljal
krovni zakon za kmetijstvo. Ta zakon bo opredelil razvojno
strategijo in sistemske podlage za izvajanje kmetijske politike
ter za pripravo najpomembnejših izvedbenih predpisov. Aktivnosti na področju normativne ureditve bomo izvajali v okviru
posebej pripravljenega programa.
Informacijski sistem
Obstoječa raven razpoložljivih infomacij ni zadovoljiva, zato
bo treba vspostaviti ustreznejši, potrebam kmetijske politike
prilagojen informacijski sistem, ki bo v večji meri omogočal
tudi mednarodno primerjavo (kmetijska statistika, register
kmetij, tržne in poslovne informacije, ekologija ipd.)
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Davčna politika
Davčna politika bo morala biti v bodoče bolj aktivno usmerjena v izvajanje ciljev kmetijske politike. Realno je, da bomo
imeli kombiniran sistem obdavčevanja in sicer obdavčevanje
na podlagi katastrskega dohodka za osnovne kmetijske dejavnosti in obdavčevanje po dejanskem dohodku za kmetijske
dejavnosti, ki niso vezane na obdelavo zemljišč (sedanji
sistem). Zaradi neustreznosti sedanjega načina ugotavljanja
katastrskega dohodka bomo morali to osnovo izboljšati (posodobiti).
SKLEP
Strategija razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji temelji na
analizi stanja in razvojnih možnostih kmetijstva pri nas, ob
upoštevanju razvojnih tendenc kmetijstva v razvitih državah.
Naravne danosti za kmetijsko pridelavo so v Sloveniji pestre,
v glavnem pa jih lahko označimo kot težavne. Značilna je
velika gozdnatost, neugoden relief in velik delež absolutnega
travinja. Enostranski razvoj se je odrazil v neustrezni proizvodni strukturi. V Jugoslaviji je bil razvoj zasebnega kmetijstva zelo dolgo praktično onemogočen. Kljub temu da je bil
v Sloveniji odnos do kmetij ustreznejši, imamo neugodno
socioekonomsko strukturo, ki se odraža v izredni razdrobljenosti in neprofesionalnosti kmetij (mešane kmetije, nizka izobrazbena raven) ter s tem povezani razmeroma nizki produktivnosti.
Svetla točka povojnega razvoja je policentrični razvoj Slovenije, ki je kljub deagrarizaciji zagotovil zadovoljivo poseljenost, obstoj kmetstva in kmetijsko pridelavo tudi v večjem
delu odročnejših območij. Izhodiščno stanje kmetijstva lahko
v celoti označimo kot težko, vendar še zdaleč ne kot brezupno. Živo kmetstvo, tradicija in naš odnos do kmečkega
okolja zagotavljajo kmetijstvu dolgoročen razvoj.
Analiza razvojnih možnosti kaže (podobno kot nekatere
namenske študije v osemdesetih letih) velike možnosti zvečevanja obsega pridelave in agregatno gledano možnost
popolne samooskrbe s hrano. Prikazani so trije razvojni scenariji. Razlike med njimi izvirajo iz različnih predpostavljenih
narodnogospodarskih konceptov razvoja kmetijstva (različna
stopnja liberalizacije oz. državnega intervencionizma v kmetijski politiki).
Nevaren je stihijski razvoj, ki ima lahko zelo neugodne posledice za ves družbenoekonomski razvoj Republike Slovenije.
Ključne nevarnosti, ki se jim je treba vsekakor izogniti so:
- opuščanje kmetijske pridelave v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami,
- prevelika intenzivnost pridelave in enostranska proizvodna
usmeritev,
- začarani krog intervencionizma.
Največja je prva nevarnost. Če nas bo doletela prva, bo tej
sledila tudi druga. Slovenija je zaradi razporejenosti naselij
med gozdom zelo občutljiva na agresijo gozda. Že razmeroma
majhno povečanje gozdnatosti Slovenije lahko onemogoči
kmetijsko pridelavo na velikem območju. Oglejmo si Kočevsko. Ali bi si tako okolje želeli tudi v Zasavskih hribih, na
Tolminskem, Gorenjskem, Koroškem ...? Kmetijska pridelava
je temelj poseljenosti in razvoja drugih dejavnosti v odročnejših območjih. Poseljenost in kulturni izgled krajine je interes
vseh Slovencev, zato moramo obdelanost vse zemlje prevzeti
kot najpomembnejši cilj razvoja kmetijstva.
Uresničitev tega cilja lahko najbolj ogrozi prevelika liberalizacija trga v kmetijstvu. Pritiska svetovnih cen v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami ne bi vzdržali, v drugih območjih pa bi se hitro povečala intenzivnost pridelave (zniževanje
stroškov). Intenzivno kmetijstvo je pomemben onesnaževalec
okolja, zato v razvitih gospodarstvih stremijo k ekstenzifikaciji
(zmanjševanje presežkov, razbremenitev okolja). Pri nas je še
čas, da pretirano intenzifikacijo preprečimo.
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Z večjim interventnim vplivom države lahko razmero"51
stavno preprečimo opuščanje kmetijske pridelave, o&
še vedno nevarnost prekomerne intenzifikacije in e^;
ske usmeritve slovenskega kmetijstva (pridelava
lahko (ob ekoloških problemih) zelo hitro pripelje tudi .,
ran krog intervencionizma (spodbujanje pridelave - P
- izvozne spodbude).
Pif j\
Rešitev je v pravilni kombinaciji delovanja trga in usC^j
interventnih, normativnih ter fiskalnih ukrepih držav®'. |j
izobrazbi in večji osveščenosti tako pridelovalcev, ko'1 N .
nikov hrane. Le tak koncept delovanja kmetijske poli' '%( "
goča realizacijo razvojnih ciljev, ki so v strategiji opr®
kot:
1. Stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše
zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije.

|
I
pij jj
2. Ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, oftr3(i
kmetijske zemlje (ohranitev proizvodnega potencial® J j.
motene oskrbe), varstvo kmetijskih zemljišč in vo«
onesnaženjem in nesmotrno rabo.
3. Trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti krti®'i#
4. Zagotavljanje paritetnega dohodka nadpovprečno P'J St
tivnim pridelovalcem.
8^ ^
Ti cilji so temelj razvojne strategije, možnost njihov«v j t
cije pa smo preverili z izdelavo ciljnega scenarija, ki ISr
cirani obliki prikazuje želen razvoj. Rezultati kažejo, ° *
veniji lahko pridelamo dovolj kakovostne hrane, ne
tem ogrozili okolje (vsa zemlja obdelana, zmerna %
nost, raznovrstnost pridelave, uravnotežena prehra"
lanca).
Sprejem strategije terja nacionalni konsenz, pomeni1 J
odločitev, da vloga kmetijstva ne bo le pridelava hran®'v5e'
tudi (ali predvsem) varovanje prijaznega okolja za ,jji
vence in razvoj drugih dejavnosti na podeželju. Zavefl J
treba, da hrana, pridelana v takih razmerah ne b° pi
Dražjo hrano moramo razumeti kot ceno za opravljen
izvodne storitve v prostoru.
Kmetijska politika, ki zasleduje tako kompleksne ci / nO'jl' i
opredeljeni v strategiji, je zapletena. Terja vrsto akti*' J ^
zelo različnih področjih. Večino tega, kar tvori stabiln®
}r
sko politiko, bo treba šele zgraditi. Tega se je 'r®
8
sistematično. Pomembne so naslednje aktivnosti:
- evidentirati in odpraviti vse tisto, kar je v nasprotji
deljenimi cilji,
- definirati vmesne cilje tekoče kmetijske politike in^
viti učinkovit sistem spremljanja rezultatov (letna zel®
čila),
- pripraviti novo in spremenjeno zakonodajo ozir0"1*
pise,

- razdelati ukrepe strukturne in tržno cenovne polit'1*6
tijstvu ter
< 'i
ifJ Sy
1
ioi
- izdelati programe za uresničevanje usmeritev P
politike.
Ob tem, da so nekateri ukrepi že v pripravi in iz'
nujno, da Vlada Republike Slovenije pripravi poseb® ^
program za uresničevanje strategije razvoja krne"!
opredeli prioritete njegovega izvajanja.
J
Delo je vodil in koordiniral projektni svet, ki ga je !
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
gradiva je sodelovalo 135 strokovnjakov v okviru 38 jS|r
skupin. Podrobnejši seznam sodelujočih in avtorskiz V J
so na razpolago na Ministrstvu za kmetijstvo in g°
poroi

Republike Slovenije o pobudi FRANCA
,1»™EUCA za zmanjšanje stopnje prometnega
^ ,51a_a od papirnatih vrečk oziroma papirne em-

S a sku na
Vud
SKD, poslanec
g. Francobdavčenja
Černelič, je
dal
i|5lcj0'^da se P'
razbremenijo
z zmanjšanjem
proiz"wUcli
Papirne embalaže, ki nadomešča plastično embalažo.
1# H na lrn je predlagal zmanjšanje stopnje prometnega davka
W atih nosilnih vreč z 20% na 5%.
* Ki|e:

%
,„D
... zakona o prometnem davku, ki je bil uveljavljen
1992 e bila
>i
izvedena prva faza reforme davka od
piŠetnja
l|re«0r,T|Proizvodov in storitev v Republiki Sloveniji. Končni
•J 2a e je prehod na sistem davka od dodane vrednosti, ki
i%ri St °VPri
'! kompatibilnost
s sistemi v državah Evopske
ižh° -" na
Pr'Pravi novega sistema se bo izhajalo iz temelj'Vrt'^č, podlagi katerih bo zagotovljena zlasti primerSbi i?V'nih osnov, glavnih vrst davkov in davčnih stopenj
■' a7li držav s tržnim gospodarstvom. Upoštevano bo
*1ljlavk ° prav'čnosti' ki zahteva enakost vseh pri plačevaveljavnega zakona je temeljil na doseženem sploš°9lasju, naj bo davčni sistem čim bolj nevtralen, kar
I ' širjenje davčne osnove in zniževanje davčnih stopenj,
citev je vsesplošna in se ne veže na določene proizva„II ^roma kupce posameznih proivzodov. Načelo nevtralna^ 0 uPoštevano tudi pri pripravi zakona o davku na
Prednost, ki praktično ne dopušča nekakršnih opro"

l6

$k|

u 2

navedenim izhodiščem so bile črtane skoraj vse
V?iem -e p'arimer
'''a prometnega
davka, ki so zdaj predpisane le
'»ia ProrT|
^ P
'h. ter določene stopnje v razponu 5% do
Vi
et proizvodov. Posebne stopnje so določene za t.
JWel°P°lne proizovde (nafta, tobačni izdelki in alkoholne
r, "^čeloma so proizvodi obdavčeni po splošni stopnji
il^en proizvodi, ki so posebej navedeni v drugih tarifnih
iis,
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0 hi!iynavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripra"'strstvo za finance.
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ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo FRANCA
ČERNELIČA za sprejem ustreznega akta, s katerimi bi obvezali nezaposlene, ki prejemajo
denarna nadomestila, na 10-dnevno delo na javnih delih v okviru lokalne skupnosti ali na delih
po pogodbi
Poslanec SKD g. Franc Černelič je vložil na 6. seji državnega
zbora dne 23., 24., 25. in 26. 3. 1993 pisno pobudo za proučitev možnosti sprejetja ustreznega akta, s katerim bi obvezali
nezaposlene, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer
brezposelnosti, na 10-dnevno delo na javnih delih v okviru
lokalne skupnosti ali na delih po pogodbi.
Vlada Republike Slovenije je pobudo poslanca g. Černeliča
proučila in o njej meni tole:
Zaradi enotnega razumevanja in definiranja instituta javnih
del v Republiki Sloveniji uvodoma dajemo naslednjo informacijo o javnih delih kot trajnejšem instrumentu države Slovenije za blažitev socialnih posledic odkrite brezposelnosti
(koncept, zakonska podlaga, področja javnih del, navodila za
izvajanje ukrepa in merila za izbor brezposelnih oseb v javnih
delih, vloga sodelujočih v javnih delih, podatki o področjih,
obsegu javnih del in strukturi udeležencev).
Med ukrepi za urejanje povpraševanja po delovni sili poznajo
v svetu predvsem programe za odpiranje novih delovnih mest,
programe javnih del in programe regionalnega razvoja. Poleg
ukrepov aktivne politike zaposlovanja je na povečanje povpraševanja po delovni sili mogoče vplivati predvsem
z ustrezno makroekonomsko politiko.
Javna dela so ena od oblik izvajanja aktivne politike zaposlovanja, ki zagotavlja angažiranje brezposelnih oseb za opravljanje družbeno koristnih del. Namenjena so brezposelnim, da
bi lažje preživeli krizo in da bi lažje našli zaposlitev. Njihov
temeljni cilj je preprečevati demoralizacijo brezposelnih,
ohranjati delovne navade, izobraževati oziroma usposabljati
brezposelne za trajno zaposlitev, spodbujati k samozaposlovanju na podobnih delih ter zagotavljati socialno varnost
večjemu številu registriranih iskalcev zaposlitve. Javna dela
morajo biti koristna za lokalno skupnost, ne smejo pa nadomestiti del, ki se sicer opravljajo, in ne smejo biti konkurenčna
redni dejavnosti. Njihov primarni cilj ni učinkovitost v smislu
dobička, ampak da ljudem, ki so brez dela, zagotavljajo socialno vključitev. Javna dela so začasna: delovna vljučenost
v posamezen program je omejena na največ eno leto (razen
na področju socialnega varstva na največ dve leti).
Zakonska podlaga javnih del je v 52., 53. in 66. členu zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
Z javnimi deli imamo v Republiki Sloveniji že dveletne izkušnje. Programi javnih del se pri nas prilagajajo strokovni izobrazbi in drugim posebnostim brezposelnih. Pri sodobnih
javnih delih gre za veliko majhnih projektov, ki vključujejo
majhne skupine brezposelnih. Organizacija javnih del se spreminja, od sodelujočih je pričakovati vedno več samoiniciativnosti, ki lahko preraste tudi v samostojne projekte za samozaposlitev. Značilno je, da so programi javnih del najbolj premišljeni in domiselni v tistih občinah, kjer so pri njihovem
snovanju občinski izvršni sveti tesno sodelovali s službo za
zaposlovanje, saj so se tako lahko najbolj približali brezposelnim in programe prilagodili tudi njihovi strokovni usposobljenosti in znanjem. Tako ponekod še vedno prevladujejo klasični komunalni programi javnih del, drugod se uveljavljajo
socialno skrbstveni, ni pa tudi malo programov, ki so namenjeni manjšim skupinam strokovno visoko usposobljenega
brezposelnega kadra.
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Področja javnih del, ki so bila že opravljena ali še potekajo po
Republiki Sloveniji, so:
Socialnovarstveni programi
Pomoč družinam, zdravstvena nega bolnikov na domu,
oskrba na domu, pomoč starejšim in invalidom na domu,
pomoč beguncem v zbirnih centrih za begunce, varstvo otrok,
pomoč otrokom in mladoletnim pri socialnem vključevanju.
Programi v javni upravi, Izobraževanju, kulturi, turizmu
Pomoč pri geodetski izmeri, izdelava hortikulturnega katastra, izdelava katastra divjih odlagališč odpadkov, popis
objektov za počitek in rekreacijo, razvoj programskega
paketa za vzdrževanje tehnološke opreme v podjetjih, pomoč
pri učenju, mladinske delavnice, učenje življenjskih veščin
(sodelovanje in usposabljanje brezposelnih oseb za samozaposlitev), vzgoja otrok, urejanje arhivov, restavratorska dela,
arheološka dela, urejanje muzejske dokumentacije, pomoč
pri širjenju kmečkega turizma, organiziranje turističnih akcij,
vodniška služba...
Ekološki, kmetijski in gozdarski programi
Odstranjevanje divjih odlagališč odpadkov, čiščenje obrežij in
strug potokov ter hudournikov, urejanje zelenih površin,
sanacija površin v zaraščanju, pomoč pri delu na kmetijah,
celostno urejanje podeželja, gojenje in trženje vrtnin, revitalizacija kmetij, negovalna dela v gozdovih, pogozdovanje,
agromelioracija planinskih pašnikov, varovanje in vzdrževanje vodnih virov...
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo GEZE DŽUBANA za spremembo zakona o dohodnini
Poslanec Državnega zbora g. Geza Džuban je posredoval
pobudo za spremembo zakona o dohodnini. Predlaga, da se
povečajo olajšave za vdrževane družinske člane, in sicer za
prvega otroka na 20% povprečne plače in za vsakega nadaljnjega od 2 do 5% in da se ta olajšava uveljavi še za leto 1992.
Odgovor:
Vlada Republike Slovenije se zaveda, da je potrebno sistemu
obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb nameniti posebno
pozornost. Zato je v proračunskem memorandumu za leto
1993 že najavila spremembe zakona o dohodnini, pri čemer
bo izhajala iz učinkov veljavnega zakona. Osnovni koncept
dohodnine se ne bo spreminjal, uveden pa bo neobdavčljivi
del dohodkov, kar bo razbremenilo najšibkejše davkoplačevalce. Proučen bo tudi sistem olajšav, davčne lestvice in vpliv
socialne politike na dohodnino. Vse spremembe v sistemu
bodo v načelu izhajale iz finančne nevtralnosti.
V tem okviru bodo proučene določbe zakona o dohodnini
z vidika družinske politike oziroma socialne politike, to je
odnosa med izvajanjem družinske politike preko davčnih olajšav ali preko družinskih dajatev. Zato navedene pobude ne da
bi bila hkrati sprejeta navedena izhodišča ni moč sprejeti.
Glede na to, da se je leto 1992 že izteklo, ni več moč spreminjati ureditve za preteklo leto.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.
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STALIŠČE
J
Ministrstva za promet in zveze do
tS
BRANKA JANCA o reviziji in spremembi U
o določitvi višine letnih povračil za uP°5|
cest, ki jih plačujejo uporabniki za ce« fi,„
motorna vozila in priklopna vozila (Ur. I. št- ' iak
2- 1993)
vf j?
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o sprem®^ ( jtl,
dopolnitvah uredbe o določitvi višine letnih povračil ■Sjj Ja
rabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna ^j 'o.
vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 16/93),v0 * (J
je v skladu s pobudo poslanca znižala višino letnih p "^ i S
uporabo cest za cestna gospodarska vozila na raven,
V
Ra
števaa samo porast drobnoprodajnih
•
• " cen v letu 1992
R*.
tedajj veljavnih povračil se je torej znižala za cca tretp
^»
Pri določanju povračila za uporabo cest so tovorn®^ '
klasificirana po različnih kriterijih. Klasična tovorna " ^ JU
razvrščena glede na njihovo nosilnost, enako tudi P' J!),
vozila.

Vlačilci pa so razvrščeni po moči motorja in se lahko < S
■
■ s polpriklopnikom. Lahko pa se regis'^Lpli
-tn'"
rajo skupaj
samo polpriklopnik - brez vlačilca, pri čemer se zanjr ne
povračila. Pri vlačilcih torej nosilnost njegovega PlOlP"'
%
nika ni vnaprej določljiva oziroma je lahko različna
r»»
r
}
Razvrščanje vozil po kategorijah za plačevanje ' "j^i Nr
poimenovanih taks za ceste (registrska taksa, taksa n J to
štvo vozila, cestna taksa ipd.) je v evropskih državan
y%
različno in torej zaenkrat še ni sprejete enotne ure°'j0|i$7 ®l
jo lahko uveljavili v naši razvrstitvi. Te takse waS
se
v odvisnosti od mase vozila, skupno dovoljene
$ * ''
nosilnosti vozila ali moči motorja. Lahko rečemo.
vsaka država svojo specifično ureditev pri urejanju P°
«
ceste.
, 6
2ilJ I
Glede predlaganih olajšav za tehnično izpopolnjena^ Jjjn
ekološko manj obremenjujejo okolje, menimo das
uveljavljati predvsem tiste instrumetne, ki bodo fLvAii
njihovo nabavo (npr. carinske in davčne olajšave). " . ,1
za uporabo cest je namreč po svoji naravi vezanoa
dela stroškov ohranjanja cestne infrastrukture kot
pogoja za odvijanje cestnih prevozov, ne glede na '^jir
izpopolnjenost prevoznih sredstev s katerimi se oP
s takim stališčem nikakor ne želimo zanikati pome^0pO' y
ševanja vplivov cestnega prometa na okolje, temveč i® ^ ,!
riti na različno naravo instrumentov fiskalne politik®
'
zadnje tudi njihovo različno učinkovitost pri izvaja™
Jc
pov, ki jih z njimi želimo uravnavati.
h
3:
3,

ODGOVOR
Ministrstva za okolje in prostor na P,/«
JOŽETA LENIČA glede administrativnega
navanja vi&ine stanovanjskih najemnii^^ ^

Poslanec državnega zbora, g. Jože Lenič,
Domžale, poslanska skupina LDS, je 20. 3. 1993. P pjftA
pobudo, v kateri navaja, da so stanovanjske na) .^6^0
stanovanja, v katerih živijo bivši imetniki stanov®i i j„ sj y,
vice, prenizke, saj lastnikom teh stanovanj ne pok
škov enostavne reprodukcije in zakonsko predpis® \&\
zacije. Tak način oblikovanja neprofitnih najemnin jSK -. ^
kom stanovanj onemogočil vzdrževanje stano jj|t,{
fonda, ki bo sistematično propadel. Gospod Len"j u|<r<5 s
tavlja, da je višina najemnin rezultat administrativnoj J t
najemnin se le-te sicer lahko oblikujejo v ma "
2,9% od vrednosti stanovanja, na dan 18. 12.
z r>'" i
mogoče najemnine uskladiti na dovoljeno raven
nim povečevanjem največ za 4%.

Tkalje
l'iernr,: 9 Lenič tudi navaja konkretni primer povprečne
za
^
december 1992
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oz
i '"o in.i,
- 61.84
SIT m2. Najemnine na trgu pa dosegajo
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raven.
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pripravilo navodilo za obračunavanje amortizacije stanovanjskega sklada za leto 1992. Na podlagi tega navodila, ki je bilo
posredovano vsem občinskim upravnim organom, pristojnim
za stanovanjske zadeve in preko njih upravnikom stanovanj,
se je za obračunavanje amortizacije stanovanj uporabljala
stopnja 0,5% od vrednosti stanovanj, kot to določa metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Tako
lastniki stanovanj iz naslova amortizacije za leto 1992 niso
prikazovali izgube, tako da pokrivanje zakonsko predpisane
amortizacije za leto 1992 ni bilo vprašljivo.
ODGOVOR
Vlade Republike Slovenije na pobudo ANTONA
PERŠAKA za pripravo ustreznega akta za spremembo statusa zemljišč v družbeni lasti, na
katerih imajo investitorji v družbeno usmerjeni
gradnji le pravico do uporabe zemljišč
Poslanec Tone Peršak je, na 6. seji Državnega zbora Republike Slovenije, dal naslednjo poslansko pobudo:
»V preteklih desetletjih je bilo v Sloveniji zgrajenih zelo veliko
družinskih hiš v okviru tako imenovane, kot tule piše v pogodbah, družbeno usmerjene gradnje, kar je običajno pomembno
tudi to, da so investitorji gradili hiše na zemljišču, ki je bilo
v družbeni lasti. Posledica tega dejstva je bilo to. da investitor
oziroma lastnik hiše ni mogel postati hkrati tudi lastnik parcele, na kateri je gradil, temveč je dobil - kot je razvidno iz
pogodbe, zgolj pravico do uporabe zemljišča. Cena zaradi
tega praviloma ni bila nič manjša.
Sprašujem Vlado, ali ne bi bilo pametnejše, glede na to da
tudi v vseh drugih sferah potekajo procesi lastninjenja (poprej
družbenega premoženja in sprememba statusa tega premoženja v privatno ali državno, se pravi javno lastnino), da se
spremeni tudi lastninski status teh zemljišč? Še več, Vladi
predlagam, naj pripravi in predloži zboru zakon ali ustrezen
akt, s katerim bodo te parcele, ki so nominalno še vedno
v družbeni lasti in so na njih zgrajena individualne ali vrstne
družinske hiše v privatni lasti, postale lastnina lastnikov teh
hiš in da vlada istočasno pripravi tudi ustrezno rešitev v primerih, ko so lastniki hiš tujci.«
Na navedeno pobudo daje Vlada Republike Slovenije tale
odgovor:
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja predpise o urejanju
prostora, ki bodo nadomestili tudi veljavni zakon o stavbnih
zemljiščih, ki je urejal pridobivanje stavbnih zemljišč v družbeno lastnino in njihovo oddajanje v uporabo za graditev
objektov.
S predpisi o urejanju prostora bodo določeni pogoji za lastninjenje stavbnih zemljišč v družbeni lastnini v mestih in naseljih mestne narave ter na drugih območjih, namenjenih za
kompleksno graditev, na katerih so zgrajeni individualni stanovanjski objekti.
V primerih, ko so lastniki teh hiš tujci, pa bo treba ob splošnih
rešitvah nove prostorske zakonodaje upoštevati tudi zakon
o stvarnih pravicah tujcev na nepremičninah, ki je v pripravi.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministratvo za okolje in proator.
MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi dr. CIRILA
RIBIČIČA za čimprejšnjo celovito ureditev financiranja strank
Poslanec dr. Ciril Ribičič je v imenu poslanske skupine Združene liste predlagal, da Vlada Republike Slovenije kot svojo
prioritetno nalogo opredeli oblikovanje potrebne zakonodaje,
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ki bo natančno uredila financiranje strank in volilne kampanje.
Vlada Republike Slovenije sprejema poslansko pobudo za
čimpreišnjo zakonsko ureditev financiranja političnih strank
in predvolilne dejavnosti. Zakona, zakon o političnih strankah
in zakon o predvolilni dejavnosti, sta vključena v zakonodajni
program, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji
dne 15. 4. 1993, vsebina tega programa pa je ključni zakon
s področja gospodarskega in političnega sistema, ki jih je
treba oblikovati in sprejeti v letu 1993 in drugi zakoni, ki bi jih
morali uskladiti z ustavo Republike Slovenije do 31. 12. 1993.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje pripravila Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

MNENJE
Vlade Republike Slovenije o pobudi MARJANA
PODOBNIKA za pripravo predloga sprememb
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva
Na pobudo poslanca Marjana Podobnika za pripravo spremembe oziroma dopolnitve zakona o evidenci nastanitve
občanov in o registru prebivalstva dajemo tole mneje:
Občinski upravni organi za notranje zadeve so kot statistično
kategorijo vodili podatke o narodnosti v registru stalnega
prebivalstva na podlagi zakona o evidenci nastantive občanov
in o registru prebivalstva do septembra 1991, ko je bila sprejeta novela tega zakona in je bilo določeno, da se podatek
o narodnosti v registru prebivalstva ne vodi več; črtanje tega
podatka je bila posledica zahteve poslancev v zakonodajnem
postopku, da se o posamezniku zbira čim manj podatkov
oziroma da se v registru vodijo le nujno potrebni podatki.
Predvidevamo, da je g. Marjan Podobnik, poslanec tudi prejšnjega parlamenta, sledil sprejemu novele zakona in je seznanjen z razlogi, ki so narekovali njen sprejem. O vsem tem pa je
bil g. poslanec tudi pisno seznanjen z našim odgovorom.
Po Ustavi Republike Slovenije (61. člen) ima vsakdo pravico
do svobodnega izražanja pripadnosti k svojemu narodu ali
narodni skupnosti. Ponovno poudarjamo, da narodnost ni
institut normativneag prava, saj njena vsebina ni nikjer eksplicitno opredeljena; pri tem se postavlja vprašanje, na podlagi
česa se bo posameznik opredeljeval na primer kot Slovenec,
ali pa po starših ali po kraju rojstva ali zgolj po osebni
opredelitvi. Postavlja se tudi vprašanje namena zbiranja tega
podatka: ali je podatek pomemben zgolj zaradi demografskih
statističnih raziskovanj ali gre za nacionalni interes ali za kaj
drugega. Če je namen zbiranja podatkov o narodnostni pripadnosti posameznika demografska statistika ali nacionalni
interes, bi bilo smotrno, da se tudi uredi s predpisi s področja
statistike. Kljub temu pa ostaja odprto vprašanje, na podlagi
katerih naveznih okoliščin bi se nekdo opredeljeval za takšno
ali drugačno narodnost.
V vladne postopku sta že dlje predlog za izdajo zakona
o državni statistikki s tezami in predlog za izdajo zakona
o nacionalnem programu statističnih raziskovanj s tezami, ki
ju je pripravil Zavod Republike Slovenije za statistiko skupaj
s pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj,
vladnimi resorji in drugimi uporabniki podatkov. Med podatki,
ki se bodo zbirali na podlagi predlaganega zakona o nacionalnem programu statističnih raziskovanj, je tudi podatek
o narodnostni pripadnosti, ki ga bodo zbirali upravni organi
za notranje zadeve na podlagi prostovoljne izjave posameznika, kot predvideva 61. člen Ustave Republike Slovenije.
Sprejetje statističnih zakonov bo torej uredilo pravno podlago
za zbiranje podatkov o narodnostni pripadnosti. Po sklepu
Državnega zbora naj bi Vlada predložila zakonodajo, ki ureja
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državno statistiko v teh mesecih po sprejetju zakona 0 %
pri I Siij,
Predlagamo, da poslanec s svojimi predlogi sodeluje
pravi teh zakonov.
7*
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Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je mnenje P
vilo Ministrstvo za notranje zadeve.
M
ODGOVOR
J
Vlada Republike Slovenije na zahtevo 1
VERZOLAKA v zvezi s protestno noto ReP
H
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Poslanec Slovenske nacionalne stranke - SNS Ivan
je, dne 23. 02. 1993, postavil poslansko vprašanje o i((ni ,•
protesne note, ki jo je Vlada Republike Slovenije
gospod Lojze Peterle poslal Republiki Hrvaški ob po
v snežniških gozdovih.
S

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije'
poleti prejelo več obvestil o tem, da na področju k. o- Jja
hrvaška stran opravlja sečnjo lesa. Prek svojega veliep^i
štva v Zagrebu je opozorilo na to hrvaško minjS'
pred'agalo moratorij, da pri pristojnih organih tak.°L if81 Ji
duje za prenehanje sečnje vse do dokončne določit*
%s
črte.
j Jc
e^ '
O ponovni sporni sečnji gozdov na tem območj^J^I Sji
Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije pisno obves .^ |
02. 1993. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da le: „„jjf
stvo za zunanje zadeve Republike Slovenije Velep? ^ V|(
Republike Hrvaške v Ljubljani naslednji dan, v zvezi d'"Ss
v snežniških gozdovih poslalo noto, v kateri je zapisa
Gozno gospodarstvo Postojna pristojna ministrstv
^
blike Slovenije obvestilo, da Gozdno gospodarstvo ^
nadaljuje s sečnjo na gozdni parceli k. o. Snežnik.
h
območju občine Cerknica. Takšno aktivnost j®
gospodarstvo Delnice izvajalo že v lanskem letu Q f
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike SlkovenU
prek Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu vc
sta 1992 obvestilo pristojne hrvaške organe. Mims
zunanje zadeve Republike Slovenije je od Ministrstva ^ >,
nje zadeve Republike Hrvaške zahtevalo, da v duhu o1 ^ qc
med zunanjima ministroma Slovenije in Hrvaške
'ii
februarja 1993 na Otočcu, »da se bosta obe državi v1
dejanj, ki bi lahko poslabšala odnose med država^ ® j/ %
tovi, da se omenjena aktivnost ustavi vse do dokončn
tve državne meje.
ve'e5i I
linistrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške le } ®
aništvo Republike Slovenije v Zagrebu 10. fabru®' jj
noto obvestilo, da je v duhu že omenjenega sesta" jjrfJ
njih ministrov, od Ministrstva za kmetijstvo in
Republike Hrvaške istega dne zahtevalo, da »ŠumsK jgtr
darstvo« Delnice ustavi sečnjo na sporni parceli. V n°ni
izražena tudi želja, da se čimprej sestanejo predstavj1 t«' '
strstev za kmetijstvo in gozdarstvo Slovenije in Hrva5
»
dogovorijo o tehničnih podrobnostih.
^

Dne 17. in 18. februarja 1993 so se na podlagi te v'0 r iij,
predstavniki ministrstev za kmetijstvo in gozdarstv ,jj,
blike Slovenije in Republike Hrvaške, predstavniki P°1
gozdovi gospodarijo, in predstavniki izvršn" dog0jV)
Postojna in Metlika in se ob potrditvi ustavitve sečnje y «
rili o strokovnih vidikih nadaljnjega gospodarjenja z
N
na sporni parceli.

Vlada Republike Slovenije meni, da je v najkrajše"1 Mi
času, vsekakor pa do dokončne določitve poteka "J ' w,
med državama, za sporno parcelo treba zbrati dodat ^ ^
mentacijo. Da so bile meje med parcelami določene
čene, je možno razbrati tudi iz opisa mej med Ita11)0^ jej, >
V dokumentaciji o državni meji z Republiko Hrvaško, 'jral
zbrana v sedemdesetih letih, navedena parcela ni b" art0
prav tako pa tudi ne dvojno evidentirana. V načrtih
h
poroite^

V

" Ostrih e a me a vedno
,\tore' ^''
'
prikazana po vzhodni meji pard ) Po nekdanji jugoslovansko-italijanski meji. Pri zbiir
Ume
' iev Sodeluntacije
poleg geodetov, pravnikov in zgodovi^avr,a a ,e ieio tudi gozdarski strokovnjaki. Strokovna
r
™i6ka,a| y ga vprašanja bo na slovenski strani končana
dneh.
e
S
r
/ Ciljen ab s
Slovenije meni, da bo ob morebitni sečnji
\esQ Prejeti tudi druge ukrepe za zaščito svojih državnih
\b V
Minu>.avo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra"istrstvo za zunanje zadeve.
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(iWepublike Slovenije o pobudah JOŽETA
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_ davtvo za finance predložilo Vladi Republike Slovenije
ku na dodano vrednost, ki bo temeljil na evrop
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Jl!'°stitv 2 navedenim izhodiščem so bile črtane skoraj vse
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pobudi poslanske skupine
■^dn
esničevanje projekta lastne tiskarne
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ju
°ru iz, skupina Slovenske nacionalne stranke je vašemu
februarja 1993 naslovila pobudo, da se preko
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ustreznih teles začne uresničevati projekt lastne tiskarne
vrednostnih papirjev. Pobudo, ki jo je podpisa1 vod|a poslanske skupine gospod Zmago Jelinčič, skupina utemeljuje
z dejstvom, da ima Slovenija enega najboljših izdelovalcev
papirjev na svetu, da bi z usposobitvijo domače tiskarne
odpadli transportni stroški tako za prevoz papirja v tujino kot
tudi izdelanega denarja v državo kot tudi z možnostjo zaposlitve okoli 50 delavcev.
Ob pobudi poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke
ugotavljamo, da gre za zelo kompleksno vprašanje, ki zadeva
širšo in poglobljeno obravnavo problematike. Z njo se je
Banka Slovenije srečala že ob samem tiskanju vrednostnih
bonov, ko ni bilo mogoče zagotoviti v širšem slovenskem
prostoru proizvajalca, ki bi razpolagal z opremo za globoki
tisk. Glede na tedanje razmere tudi niso bili ustvarjeni pogoji,
da začasne bankovce lahko zaupamo v izdelavo proizvajalcem izven Slovenije. Zato |e bilo potrebno sprejeti ponudbo,
ki je bila tedaj optimalna glede na tehnično znanje tiskarjev za
tiskanje vrednostnih papirjev. Ugotovimo lahko le. da je Cetis
Celje vložil maksimalne napore, da bi zadostil zadevam pri
izdelavi vrednostnih bonov, zavedajoč se, da samo tiskanje
bonov ni pomenilo le običajne grafične storitve, temveč tudi
veliko moralno obvezo vseh njegovih izvajalcev. Že tedai so se
porodile prve želje, da bi ob morebitni boljši strojni opremi
lahko nekoč tiskati denar doma.
Ob zaključku natečaja za izdelavo idejnih osnutkov pravih
slovenskih bankovcev in kovancev je Banka Slovenije
ponovno stala pred odločitvijo, da mora za tiskanje slovenskega denarja iskati proizvajalca v tujini. Med prispelimi
ponudbami se je strokovna komisija banke, po odpovedi
prvega izbranega ponudnika, odločila za tvrdko Thomas De
La Rue iz Anglije Pri tem je kot osnovno izhodišče za pogovore postavila zahtevo, da se za tiskanje uporabi papir domačega proizvajalca. Izkazalo se je, da je bila ta odločitev pravilna in da je prav skozi projekt slovenskega denarja papirnica
Radeče papir dobila širšo mednarodno veljavo, ki bi jo morala
- eventuelna tudi ob pomoči slovenske države - izkoristiti.
Odločitev za tujo tiskarno je bila pogojena z dejstvom, da
predstavlja trenutno najmočnejšo zaščito pri tiskanju denarja
še vedno tehnika globokega tiska, katere doma ni bilo
mogoče realizirati. Zato v trenutku odločanja za tiskanje pravih bankovcev, ki smo jih glede na nezadostno zaščitene bone
nujno zelo hitro potrebovali, ni bilo možnosti za odpiranje
širše razprave o potencialni domači tiskarni.
Banki Slovenije je poznano, da je tvrdka Cetis Celje samoiniciativno izvedla nekatere analize o ekonomskih vidikih lastne
tiskarne za vrednostne tiskovine, ki bi lahko uporabljala tehnologijo globokega tiska. Interne analize, narejene po posvetovanju z nekaterimi tujimi partnerji, so pokazale, da tiskarna
že danes obvladuje vso tehnologijo ravnega (ofset) tiska ter
knjigotiska, ki se prav tako uporabljata pri tiskanju bankovcev
in da razpolaga z izkušenim strokovnim kadrom, ki je sposoben zagotoviti izdelavo številnih sodobnih zaščit. Problem,
s katerim pa se je Cetis soočil, je pravilno in ekonomsko
upravičeno dimenzioniranje tovrstnega objekta. Oprema za
globoki tisk je zelo draga, kar pomeni, da bi se delež te
opreme odražal tudi na končni ceni izdelkov. Če izhajamo iz
predpostavke, da slovenska država ne bo tiskala inflacijskega
denarja, temveč naj bi letno le dopolnjevala potrebne količine
bankovcev, ki se nadomeščajo zaradi obrabljenosti in
poškodb v prometu, tedaj realno ni mogoče računati, da bi
bile kapacitete take tiskarne skozi vse leto izkoriščene samo
z naročili za tiskanje bankovcev. Izkušnje drugih nacionalnih
bank kažejo, da se letne potrebe gibljejo v okvirih 30 do
maksimalno 40% celotnih količin gotovine, ki je v rednem
obtoku, to pa praktično pomeni letno le 25% izkoriščenost
tiskarskih kapacitet. Zato bi seveda taka tiskarna morala imeti
za seboj dovolj široko bazo potencialnih naročnikov, ki bi bili
pripravljeni vlagati v izdelke, ki bodo tiskani na strojih za
globoki tisk in temu primerno kvalitetnejši, adekvatno večja
denarna sredstva. Res je, da ni mogoče vnaprej izključiti
možnost za tiskanje denarja za tretje naročnike, vendar bilo
pred končno odločitvijo za morebitno domačo tiskarno
potrebno proučiti kakšne so kapacitete in cenovne možnosti
konkurenčnih proizvajalcev (znano je. da gradi novo tiskarno
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bankovcev Narodna banka Avstrije, da je zaključila modernizacijo tiskarne Madžarska narodna banke, da so oziroma
bodo proste kapacitetev Nemčiji in drugod).
V kolikor bi se v končni fazi doma odločalo za nabavo opremo
za globoki tisk in usposobilo za tiskanje zahtevnih vrednostnih tiskovin celo več proizvajalcev, bi bila s tem Banki Slovenije dana možnost izbire tiskarja po lastni presoji.
Usposodobitev neke obstoječe tiskarne za tiskanje bankovcev
nedvomno zahteva spremembo strojnega parka in organizacije dela, saj bi bilo potrebno urediti prostorsko samostojen
objekt oziroma notranje omenjeno lokacijo proizvodnje bankovcev. Vprašljivo je, ali tiskarne razpolagajo z ustreznimi

ueV
profili vseh delavcev, ki so v proizvodnji Danuovcev P°r j
Poslanska skupina v svoji pobudi po naši oceni P
ugotavlja, da bi bilo potrebno obnoviti nekatera znani3'
bila v grafični stroki opuščena ali zapostavljena, ker je
loški razvoj tekel v drugi smeri.

Z našimi ugotovitvami seveda ne izražamo odklonil'
lišča do poslanske pobude. Iniciativo podpiramo in y
da bi jo bilo potrebno proučiti v okviru posebne o j
skupine, ki bi lahko ocenila trenutne možnosti raznih5°1
čih tiskarn, ovrednotila njihove investicijske možno n j
roma pretehtala druge (eventuelno tudi državne) vire ''
ranja ter podala svoje predloge in ugotovitve.
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