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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

KMETIJSTVU

(ZKme)

- EPA 1097 - II - hitri postopek

Poslanska skupina
Slovenske ljudske stranke

- uveljavitev trgovinskih mehanizmov za kmetijsko-živilske
proizvode,
- izvajanje kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja,
- sprejem Nacionalnega programa razvoja kmetijstva in
podeželja,
- izvajanje nadzora nad kakovostjo kmetijsko-živilskih
proizvodov.

Ljubljana, 8.3.2000
Na podlagi 19. Člena Zakona o poslancih (Ur. list, št. 48/92) ter
174. Člena Poslovnika Državnega zbora RS vlagajo podpisani
poslanci Državnemu zboru RS:
- PREDLOG ZAKONA O KMETIJSTVU
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predlagajo,
da Državni zbor predlog zakona obravnava in sprejme po
hitrem postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga
zakona.

Zakon o kmetijstvu bo tudi osnova za izvedbo spremljajočih
ukrepov prilagajanja kmetijske politike v Republiki Sloveniji z
SKP (organiziranje in usposobitev potrebnih ustanov,
informacijske zbirke podatkov, promocija kmetijstva, strokovne
naloge v kmetijstvu, izobraževanje in raziskave).

Predlagatelji predlagajo Državnemu zboru RS, da Predlog
zakona o kmetijstvu obravnava po hitrem postopku, ker to
zahtevajo izredne potrebe države. Predlog za hiter postopek
utemeljujejo z nasiednio obrazložitvijo;

Zaradi pomembne vloge kmetijstva in dejstva, da lahko RS
izvaja kmetijsko politiko, ki je primerljiva s SKP, bo sprejetje
Zakona o kmetijstvu v predvidenem roku pomeni pomemben
element pri presoji RS za polnopravno članstvo v EU v prvi
skupini kandidatk.

Zakon o kmetijstvu sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti
v procesu prevzemanja pravnega reda EU. Republika Slovenija
se je na dosedanjih pregledih usklajenosti slovenskega
pravnega reda na področju kmetijstva s pravnim redom EU in
s Pogajalskim izhodiščem Republike Slovenije za področje
kmetijstva zavezala, da bo do 30.6.2000 sprejet Zakon o
kmetijstvu, ki bo med drugim omogočal:

V skladu s prvim odstavkom 176. Člena Poslovnika Državnega
zbora RS bodo pri delu delovnih teles sodelovali spodaj
podpisani poslanci.
Poslanci:
Andrej FABJAN l.r.,
Franc ROKAVEC l.r.,
Alojz VESENJAK l.r.

- usklajevanje pravne ureditve na področju skupnih tržnih
ureditev,
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list RS, št. 97/99-p.b.), ter številnimi bilateralni sporazumi o prosti
trgovini med Republiko Slovenije in posameznimi državami.

1. OCENA STANJA

Sedanja tržno-cenovna politika v Republiki Sloveniji temelji na
zunanjetrgovinski zaščiti in administrativnem urejanju nekaterih
ključnih kmetijskih trgov (krušna žita, sladkorna pesa, mleko).
Država posega na posamezne trge tudi z različnimi oblikami
podpor iz proračuna. Za stabilizacijo trgov država uporablja
predvsem mehanizem podpor za pripravo blaga za zunanji trg, v
zadnjem času pa tudi nekatere druge intervencijske ukrepe.

1.1.

Veljavna ureditev področja ukrepov, služb in
institucij v kmetijstvu

1.1.1. Obstoječi mehanizmi kmetijske politike

V preteklih letih so proračunske tržno-cenovne podpore delovale
predvsem v smeri zniževanja stroškov pridelave (regresiranje
semena, sadik, plemenske živine, obresti za kredite za tekočo
proizvodnjo), občasno pa so bile pri nekaterih ključnih kmetijskih
pridelkih uvedene tudi podpore v obliki dodatka k odkupni ceni,
praviloma kot sestavni del administrativnega urejanja cen,
občasno pa tudi za nekatere pridelke, ki sicer sodijo v manj
uravnavane trge (npr. za koruzo, sladkorno peso, jabolka za
predelavo).

Republika Slovenija izvaja ukrepe kmetijske politike na podlagi
Zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), Zakona o posebnih
dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS,
št. 29/93), Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/
95), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96 in 31/
98-odl.US), Zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS št. 17/
78 in 29/86), Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/
73, 45/73-popravek in 29/86) ter Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 63/99). Republika Slovenija financira ukrepe kmetijske
politike iz svojega proračuna. Ukrepe kmetijske politike sprejema
Vlada Republike Slovenije, za pripravo in izvedbo ukrepov sta
pristojna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: MKGP) ter Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,

Izvajajo se dohodkovna plačila za spodbujanje mesne reje (plačilo
na glavo), v letih 1998 in 1999 pa tudi nekatere vrste
kompenzacijskih plačil (na hektar površin) za izravnavo dohodka
zaradi padca cen (npr. za krušna žita, sladkorno peso, hmelj).
Intervencijskih mehanizmov za uravnavanje ponudbe na
notranjem trgu Republika Slovenija nima. Ob razmeroma visoki
zunanjetrgovinski zaščiti in razmeroma nizki stopnji samooskrbe
na večini kmetijskih trgov tudi niso bili potrebni. Pomemben ukrep
za razbremenitev trga so predstavljale le podpore za pripravo
blaga za zunanji trg.

Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane je podlaga za ukrepe finančnih intervencij v
kmetijstvu in porabi hrane. Intervencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane obsegajo naslednje skupine
ukrepov:
pospeševanje strukturnih sprememb in konkurenčne
usposobitve proizvajalcev ob razumnem izkoriščanju naravnih
pridelovalnih možnosti in upoštevanju varstva okolja;
podpora cenovni politiki pri ključnih kmetijskih pridelkih;
celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij
z omejenimi naravnimi možnostmi za kmetijstvo;
zagotavljanje proizvodnje deficitarnih proizvodov.

V zadnjih letih se je predvsem zaradi zaostrenih razmer na
svetovnem trgu (BSE kriza v letu 1997, prašičerejska kriza v
obdobju 1998/99, znižanje cen vina) pokazala potreba po
intervencijskih ukrepih tudi pri nas. Izveden je bil intervencijski
odkup govedi, prašičev in vina, uvedene pa so bile tudi podpore
skladiščenju (npr. financiranje zalog vina, krompirja).
Za kmetijsko politiko Republike Slovenije je značilno, da je zaradi
izrazite medsebojne prepletenosti, težko ločiti med ukrepi
kmetijske tržno-cenovne in strukturne politike. Med ukrepe
kmetijske politike z izrazitejšim vplivom na razvoj kmetijskih
struktur lahko štejemo podpore kmetovanju na območjih z
omejenimi razmerami za kmetijsko dejavnost, okolju prijazni
pridelavi in kapitalskim investicijam v kmetijstvu.

Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane je tudi podlaga za izvajanje ukrepov na področju
celostnega urejanja podeželja in razvoja vasi s tem, da se sredstva
lahko usmerjajo za usposobitev kmetijskih zemljišč za optimalno
kmetijsko pridelavo, ob upoštevanju naravovarstvenih načel ter
krajinskih značilnosti slovenskih pokrajin ter v ureditev in prenovo
podeželja v smislu ureditve kmetijskega prostora za kmetijsko
pridelavo. Za izvajanje teh ukrepov je podlaga tudi v Zakonu o
kmetijskih zemljiščih, ki ureja postopke glede planiranja in izvajanja
agrarnih operacij. Sredstva za izvajanje ukrepov na podlagi tega
zakona se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.

Znaten delež slovenskih kmetij se nahaja v območjih z različnimi
tipi omejitvenih dejavnikov. Kmetijska politika v Republiki Sloveniji
je oblikovala mehanizem za podporo kmetijstvu na teh območjih.
Na podlagi razmejitve območij po težavnosti kmetijske pridelave
(tipologija loči med štirimi tipi območij z omejenimi dejavniki) so
opredeljene dodatne finančne spodbude kmetijski pridelavi:

Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in
živil med drugim določa, da lahko Vlada Republike Slovenije uvede
posebne uvozne dajatve in sezonske posebne uvozne dajatve,
če je to potrebno zaradi zaščite kmetijske rastlinske pridelave,
živinoreje in proizvodnje živil ter zagotavljanja stabilnosti trga s
kmetijskimi proizvodi ter iz njih predelanih živil. Zakon določa tudi
merila za določitev višine posebne dajatve in postopek za
določanje ter zavezance za plačilo te dajatve. Pri izvajanju tega
zakona se upoštevajo tudi vse omejitve glede določanja vrste
proizvodov in višine posebnih dajatev, ki so določene z Zakonom
o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu
sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS-MP, št. 17/94),
Zakonom o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS-MP, št. 10/95),
Zakonom o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), Uredbo o
kombinirani nomenklaturi carinske tarife s carinsko tarifo (Uradni
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izravnalna plačila za višje stroške prireje (plačila na glavo
mlečnih krav, drobnice in konj oziroma proizvodne premije
na kg prirasta pitovnega goveda);
dodatna plačila za pašo na hribovitih in kraških območjih
(plačila na glavo);
finančne spodbude za ekstenzivno prirejo mesa (krave in
ovce, dojilje, konji).
V Republiki Sloveniji že potekajo nekateri programi, financirani iz
letnega kmetijskega proračuna, ki jih lahko prištevamo med
kmetijske okoljske ukrepe in sicer financiranje genske banke v
kmetijstvu; subvencioniranje pridelovanja in prireje redkih in
ogroženih pasem domačih živali, testiranje škropilnic; integrirana
4
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pridelava v sadjarstvu, podpore ekološkemu kmetovanju; podpore
planinski paši; podpore za košnjo strmin in grbinastih travnikov;
ohranjanje obdelane krajine-čiščenje zarasti in zmanjševanje
erozije (pri lokalnih skupnostih).

Proračunske podpore kmetijstvu so v zadnjih letih sicer realno
rasle, kljub temu pa njihov delež v strukturi skupnih podpor
kmetijstvu ostaja razmeroma nizek. Struktura proračunskih podpor
se med leti precej spreminja in že odraža nekatere nove poudarke
v kmetijski politiki. V zadnjih letih se povečujejo zlasti sredstva za
cenovne podpore (nadomestila pri cenah, dohodkovna plačila)
ter sredstva za podpore investicij, relativno manj sredstev pa je
namenjenih za zniževanje stroškov proizvodnje (regresiranje
inputov). Največji delež še vedno predstavljajo posredne oblike
podpor kmetijstvu (financiranje strokovnega dela, svetovalne
službe, raziskav, izobraževanja, zemljiških operacij ipd.).

Za načrtovanje in kontrolo ukrepov kmetijske politike so potrebne
kvalitetne evidence. Izgrajevanje teh evidenc poteka na Ministrstvu
za okolje in prostor (digitalni ortofoto načrti -prostorsko vpeti
letalski posnetki, digitalizacija katastrskih načrtov,...) in MKGP
(digitalni model reliefa 25x25 m, zajem dejanske rabe kmetijskih
zemljišč iz digitalnih ortofoto načrtov in terenske kontrole; register kmetijskih gospodarstev itd.).

Ukrepe tržno-cenovne in strukturne politike v kmetijstvu izvaja
MKGP s svojimi službami in deloma s pomočjo pogodbenega
partnerja (Poslovno združenje prehrane Slovenije). Izplačila pa
izvaja Ministrstvo za finance.

Podpore za izboljšanje agrarne strukture predstavljajo klasičen
del strukturne kmetijske politike, katerih cilj je obnavljanje in
posodabljanje osnovnih proizvodnih sredstev ter s tem hitrejše
prilagajanje tržnim razmeram in izboljševanje konkurečne
sposobnosti.

Ukrepi regionalne politike v Republiki Sloveniji imajo podlago v
Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni
list RS, št. 60/99), ki uvaja nova načela organiziranosti regionalne
politike v Republiki Sloveniji. V njem je določeno medresorsko
usklajeno načrtovanje v zvezi z načrtovanjem skladnega
gospodarskega razvoja. Sektorski razvojni program s področja
kmetijstva in razvoja podeželja bo torej medresorsko usklajen
dokument, katerega izhodišča morajo biti usklajena tudi s strategijo
regionalnega razvoja Slovenije in prostorskimi plani.

Za kmetijstvo v Republiki Sloveniji je značilno, da so tovrstne
podpore večinoma namenjene za investicije v kmetijstvu. Medtem
ko so bile v preteklosti, predvsem v osemdesetih letih, podpore
namenjene vrsti investicijskih vlaganj (gradnji in obnovi hlevov in
drugih gospodarskih objektov, nakupu mehanizacije, gradnji
objektov za uvajanje dopolnilnih dejavnosti, nakupu kmetijske
zemlje, kmetij in živine itd.), so v zadnjih letih omejene pretežno le
na t.i. "namenske investicije", ki so vezane na izboljšanje pogojev
pridelave (gradnja rejskih središč, obnova trajnih nasadov,
izgradnja hladilnic...). Dodatnih investicijskih spodbud so v
zadnjem obdobju deležne kmetije, na katerih dejavnost
prevzemajo mladi gospodarji. Poseben program investicijske
pomoči je namenjen tudi sanaciji kmetij in kmetijskih podjetij.

Republika Slovenija je ustanovna članica Svetovne trgovinske
organizacije (WTO). Skladno Zakonom o ratifikaciji Marakeškega
sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije
Republika Slovenija ne more izvajati sistema izvoznih nadomestil,
kot jih izvajajo države članice Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU). Republika Slovenija je podpisnica številnih
prostotrgovinskih sporazumov (EU, EFTA, CEFTA, Baltiške
države, Hrvaška, Makedonija, Turčija, Izrael), v okviru katerih za
uvoz določenih kmetijskih in živilskih proizvodov veljajo znižane
carinske stopnje ali pa se uvoz izvaja v okviru določenih carinskih
kvot z znižanimi uvoznimi dajatvami. Zaradi zmanjševanja
učinkovitosti zunanjetrgovinske zaščite in spremenjenih razmer
na svetovnem trgu pri nekaterih pridelkih so se v zadnjih letih
nameni proračunskih tržno-cenovnih podpor spremenili, njihov
obseg pa povečal.

Pomemben del ukrepov za izboljšanje zemljiške strukture
predstavljajo agrarne operacije. Zakon o kmetijskih zemljiščih
opredeljuje načela za izvajanje agrarnih operacij, in sicer glede
medsebojne menjave kmetijskih zemljišč, arondacije, komasacije
in melioracije.
Posreden vpliv na razvoj kmetijskih struktur je moč zaznati iz
ukrepov, kot so podpora investicij v predelavi in trženju kmetijskih
pridelkov, tržnemu združevanju pridelovalcev, nuđenju kmetijskih
svetovalnih storitev ter pomoč pri uvajanju knjigovodstva.
Med ukrepe socialnega značaja, ki imajo posreden vpliv na razvoj
kmetijskih struktur v Republiki Sloveniji, prištevamo tudi
sofinanciranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov.

1.1.2 Kmetijsko svetovanje, strokovne naloge,
izobraževanje in raziskovalna dejavnosti na
področju kmetijstva

Prav tako se kmetijski sektor umešča v nekatere vsebine
regionalne politike, ki se nanašajo na celovit razvoj podeželja. Del
ukrepov s tega področja se izvaja v okviru Sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja. Sredstva se namenjajo za kreditiranje
naslednjih programov:
strukturne spremembe v kmetijstvu v smislu spodbujanja
ekonomske diverzifikacije,
financiranje malega gospodarstva,
podpora programom samozaposlovanja na podeželju,
podpora projektom razvojne infrastrukture (projekti celostnega
razvoja podeželja in obnove vasi in vinskih cest).

Podlaga za delovanje kmetijske svetovalne službe je podana v
Zakonu o kmetijskih zemljiščih in Zakonu o kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99).
Zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da se do dokončne ureditve,
statusa, organizacije, nalog, financiranja in drugih pogojev za
delo kmetijske svetovalne službe, glede načina zagotavljanja in
porabe sredstev za plače delavcev te službe in za izvajanje
njenih programov smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo ta
vprašanja za javne zavode, katerih ustanoviteljica je Republika
Slovenija. Določene so tudi naloge službe in zagotavljanje sredstev
v proračunu Republike Slovenije:

V letu 1991 je bil v okviru MKGP ustanovljen Sektor za celostni
razvoj podeželja in obnovo vasi, ki izvaja tudi dejavnosti
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi v širšem pomenu,
to so poleg projektov celostnega razvoja podeželja in obnove
vasi tudi kmetijsko ureditvene operacije, oboje kot sestavni del
izvajanja Strategije razvoja slovenskega kmetijstva. Programi
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi s tem predstavljajo
poglavitni inštitucionalni instrument, ki umešča vlogo kmetijstva v
celovitem razvoju podeželskih območij.
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Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije določa, da z dnem
njene ustanovitve Republika Slovenija postane lastnik premoženja,
sredstev in obveznosti v kmetijskih zavodih in v selekcijskih in
poskusnih centrih, ter da se z dnem konstituiranja kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije ukine Uprava Republike Slovenije
za pospeševanje kmetijstva kot organ v sestavi MKGP. Delavci
te uprave postanejo z istim dnem delavci Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije. V dejavnosti kmetijsko gozdarske zbornice
5
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Slovenije pa je tudi določeno, da lahko opravlja za svoje člane
strokovno svetovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in
ribištva.

ipd. Podobne aktivnosti so izvajali tudi svetovalci-specialisti. V letu
1998 so svetovalci izdelali 3.149 programov za urejanje kmetijskih
zemljišč (od teh 1.679 za vinogradništvo in sadjarstvo), na podlagi
razpisa Sklada za regionalni razvoj so nudili pomoč pri vlaganju
569 vlog in 69 poslovnih načrtov za investicije v kmetijstvu in 107
vlog in 23 poslovnih načrtov za razvoj dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah. Sodelovali so v pripravi načrtov za razvoj kmetijstva in
pri izvedbi celostnih programov razvoja podeželja in obnove vasi
ter v skupini "kmetijstvo" PHARE /CBC za obmejne projekte z
Avstrijo in Italijo.

Kmetijska svetovalna služba se v celoti financira iz državnega
proračuna. V letu 1999 je proračun te službe znašal 1,7 mrd
tolarjev, financiran je bil program dela, ki je obsegal naslednje
naloge:
izobraževanje in usposabljanje kmetov in članov njihovih
družin s predavanji, tečaji, osebnim svetovanjem, nasveti za
gnojenje in krmljenje, pisnimi navodili ter s strokovnimi članki
in informacijami v sredstvih obveščanja (37 % dela);

V letu 1998 je bilo v okviru permanentnega izobraževanja izvedenih
15 tečajev za kmetijske svetovalce, od teh prvič tečaji iz
gospodarjenja na kmetiji in iz podjetništva oziroma vodenja malih
podjetij. V informativno izobraževanje je bilo vključenih 571
svetovalcev (udeležba na 97 enodnevnih seminarjih in delavnicah).
V letu 1998 je študiralo na dodiplomskem študiju 61 svetovalcev.
Podiplomski študij specializacije za kmetijsko svetovanje je vpisalo
22 slušateljev, od tega je 11 zaposlenih v kmetijski svetovalni
službi. Na podiplomski magistrski študij je vpisanih 23 kmetijskih
svetovalcev.

organizacij in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev in
razstav, demonstracijskih poskusov, prikazov veščin,
tehnologij, organizacija in izvedba ekskurzij in prikazi vzorčnih
objektov (15 % dela);
izdelavo investicijskih programov za uvajanje novih načinov
gospodarjenja na kmetijah, za dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, urejanje zemljišč, programov razvoja podeželja in
varstvo okolja ter razvojnih programov za kmetije na
demografsko ogroženih območjih (18 % dela);

Kmetijska svetovalna služba sodeluje pri delu 1.506 društev in
skupnosti z 52.162 člani.
Poleg teh dejavnosti opravlja kmetijska svetovalna služba še vrsto
drugih aktivnosti, ki so pomembne za razvoj kmetijstva, kmetij in
podeželja (delo v okviru kmečkih žena, mladine, vspodbujanje
dopolnilnih dejavnosti-kmečki turizem, predelava in dodelava
kmetijskih proizvodov ipd.).

povezovanje in združevanje kmetov ter članov njihovih družin
v krožke, društva, zadruge, skupnosti in druge oblike
povezovanja (12 % dela);
izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev za
prenos znanja v prakso do kmetov v obliki usposabljanja za
delo v kmetijski svetovalni službi, permanentnega in
informativnega izobraževanja in izobraževanja v tujini (8 %
dela);

Organizacijska shema Kmetijske svetovalne službe Republike
Slovenije je naslednja:
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva je organ
v sestavi MKGP in načrtuje, usmerja ter vrednoti delo kmetijske
svetovalne službe. Vodi jo direktor, sestavlja pa jo šest oddelkov,
in sicer rastlinsko pridelovalni, živinorejski, ekonomike kmetijske
pridelave in gospodarjenja na kmetijah, kmečke družine in
dopolnilne dejavnosti, izobraževanja in usposabljanja ter
informacijske dejavnosti, izvajanja ukrepov na območjih z
omejenimi razmerami za kmetijsko dejavnost. Na upravi je 10
zaposlenih z visokošolsko izobrazbo.

sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju ukrepov kmetijske
politike in izvajanje drugih navodil MKGP (10%).
Kmetijska svetovalna služba je razvojna služba podeželja. Tako
je v letu 1998 delovala s preko 90.000 gospodarji kmetij in člani
njihovih družin. Okoli 57.000 kmetij je na podlagi vlog oziroma
zahtevkov za podpore v kmetijstvu, ki jih je v večini primerov
pripravila kmetijska svetovalna služba, dobilo spodbude in pomoč
za kmetijsko pridelavo ter razvoj podeželja.

Kmetijska svetovalna služba deluje v oddelkih za kmetijsko
svetovanje pri regijskih kmetijskih in živinorejsko veterinarskih
zavodih Murska Sobota (38 svetovalcev in 2 administratorja),
Maribor (23 svetovalcev in 1 administrator), Ptuj (37 svetovalcev
in 3 administratorji), Celje (49 svetovalcev in 3 administratorji),
Ljubljana (45 svetovalcev in 3 administratorji), Novo mesto (43
svetovalcev in 2 administratorja), Kranj (21 svetovalcev in 1 administrator), Nova Gorica (47 svetovalcev in 3 administratorji),
specialisti za hmeljarstvo (3 svetovalci) in 1 specialist za
ribogojstvo. Skupaj je v kmetijski svetovalni službi zaposlenih
307 kmetijskih svetovalcev in 18 administratorjev.

Po podatkih kmetijske svetovalne službe za leto 1998 je bilo v
3.739 različnih strokovnih predavanj za kmete zajetih 127.580
udeležencev, v 945 tečajev 16.155 udeležencev, v različne krožke
je zajetih 12.014 udeležencev, dano je bilo 122.795 nasvetov po
telefonu, 72.386 kmetov je svetovalce obiskalo v pisarnah,
svetovalci so obiskali kmetije 65.903-krat, izdelanih je bilo 9.808
pisnih navodil in 3.585 načrtov za gnojenje; analiziranih je bilo
2.707 vzorcev zemlje; 2.977 vzorcev krme, izračunanih 6.190
krmnih obrokov, izdelanih 1.902 krmnih bilanc. Posebno področje
dela je svetovanje za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na
kmetijah. Na različnih predavanjih je bilo zajetih okoli 17.081
udeleženk, na tečajih pa 9.247. Za kmečko mladino je bilo izvedenih
159 predavanj z 2.553 udeleženci in 60 tečajev s 675 udeleženci.
Svetovalci so objavili 2.926 različnih člankov in prispevkov v
lokalnih časopisih, lokalnih radijskih postajah, kabelski televiziji, v
tedniku "Kmečki glas" in v reviji "Kmetovalec".

V oddelkih za kmetijsko svetovanje so svetovalci specialisti
(specialistična služba za območje oddelka) in terenski svetovalci
v enotah za kmetijsko svetovanje. Območje oddelka ima različno
število enot, odvisno od števila kmetij nad 1 hektar, težjimi pogoji
za kmetijstvo, ter od socio-ekonomske in proizvodne razdelitve
kmetij.

V letu 1998 je bilo organiziranih 1.027 prikazov (demonstracij) z
18.436 udeleženci, 780 demonstracijskih poskusov, ogledalo si
jih je 9.909 kmetov, ter 678 ekskurzij z 28.451 udeleženci.
Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti so
organizirale 20 sejmov, 47 razstav in 98 različnih prireditev, izvedle
79 prikazov in poskusov, organizirale 106 strokovnih ekskurzij

poročevalec, št. 16

Skupaj je bilo v letu 1999 v kmetijski svetovalni službi zaposlenih
8 vodij oddelkov, 65 svetovalcev specialistov, 185 terenskih
svetovalcev, 49 svetovalk za kmečko družino in 18
administratorjev.
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Po izobrazbeni strukturi je 131 svetovalcev z višjo izobrazbo,
153 z visoko in 22 magistrov in 1 doktor znanosti. Vsi sedaj
zaposleni imajo opravljeno licenco oziroma so usposobljeni za
delo v kmetijski svetovalni službi. Izgrajen je tudi sistem
permanentnega usposabljanja za svetovalce, kar je pogoj za
opravljanje te dejavnosti in za napredovanje.

vrednost programa spremlja dozorevanje grozdja 5.108.205 SIT
in programa genske banke v rastlinski proizvodnji v vrednosti
30.000.000 SIT. V teh zneskih niso v celoti upoštevana sredstva
za raziskovalne namene. Delež financiranja iz proračuna
Republike Slovenije znaša okoli 80%, ostala sredstva pa
predstavljajo plačila naročnikov za storitve (sortni poizkusi,
preizkuševalnina).
Za financiranje izgradnje in delovanje vrtnarskih, sadjarskih in
vinogradniških centrov ter proizvodnje brezvirusnih sadik hmelja
je bilo v letu 1999 namenjenih 181 mio SIT.

1.1.3 Strokovne naloge na področju selekcije,
semenarstva in uvajanja kmetijskih rastlin ter
genska banka kmetijskih rastlin
V Zakonu o semenu in sadikah in Zakonu o vinu (Uradni list RS,
št. 70/97) so določene naloge, ki jih je mogoče izvajati le na
neprofitni način oziroma jih ni mogoče izvajati, ker zato ni ali ni v
celoti interesa podjetnikov, hkrati pa je treba zagotoviti ustrezno
kadrovsko in tehnično usposobljenost za izvajanje teh nalog.
Navedeno se nanaša zlasti na preizkušanje novih sort na polju in
v laboratorijih, ekološko in ekonomsko rajonizacijo sort, hrambo
varstvenih vzorcev sort, ki so na sortni listi, potrjevanje semenskih
posevkov (nadzor nad pridelavo semena in sadik), analize
kakovosti semena in sadik v notranjem in mednarodnem prometu,
analize mineralnih gnojil. Posebej pomembno v tem okviru je
izvajanje programa genske banke (vrednotenje, shranjevanje
rastlinskega genetskega materiala v kolekcijskih nasadih, v obliki
tkivnih kultur ali semena).

1.1.4 Strokovne naloge in kontrola proizvodnje v
živinoreji ter genska banka domačih živali
Do leta 1991 je izvajanje in financiranje strokovnih nalog v živinoreji
potekalo v okviru posebnega interesnega združenja živinorejcev
in predelovalne industrije (Živinorejska poslovna skupnost
Slovenije), ki je bilo z Zakonom o ukrepih v živinoreji pooblaščeno
za izvajanje nalog posebnega pomena v živinoreji ter tudi za
zagotavljanje dela potrebnih sredstev (določen je bil delež od
prodaje mleka, mesa in izdelkov). Drugi del sredstev pa je
zagotavljala država v svojem proračunu. Sofinanciranje rejcev in
predelovalne industrije se je končalo leta 1992. Od tega leta dalje
se te naloge v celoti financirajo iz proračuna Republike Slovenije.
V letih 1991 do 1993 je bila izvedena tudi reorganizacija služb, ki
so izvajale strokovne naloge v živinoreji. Opravljen je bil prenos
kontrolne službe s 65 kmetijskih zadrug na 6 območnih kmetijskih
zavodov, analitika je bila prenešena s 36 laboratorijev na vsega le
6 laboratorijev na zavodih, število osnovnih kontrolorjev se je
zmanjšalo s prejšnjih 287 na 245, ob tem da se je obseg kontrole
celo povečal. Sedaj je v kontrolni službi zaposlenih 284
strokovnjakov. Strokovno zahtevnejše skupne naloge opravljajo
Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije in Veterinarska
fakulteta.

Doslej je Republika Slovenija zgoraj navedene naloge več ali
manj uspešno izvajala. Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je
država prevzela pristojnost izvajanja postopkov preizkušanja in
priznavanja novih sort (prej je bila to pristojnost federacije). Te
naloge se izvajajo v okviru programov, ki jih vsako leto potrdi
minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Programi
se oblikujejo in izvajajo upoštevajoč posebne zahteve posameznih
sort. Program introdukcije poljščin in vrtnin obsega v predizbiri
okoli 20 sort različnih vrst strnih žit, krmnih rastlin, industrijskih
rastlin in drugih poljščin ter okoli 200 posameznih vrst vrtnin
(kapusnice, plodovke, solatnice, korenovke), v potrjevanju pa je
(v letu 1998) okoli 400 sort. Ekološka rajonizacija obsega prav
tako 350 sort poljščin in cca 285 sort vrtnin. Pri hmelju zajema
program poleg introdukcije tudi žlahtnenje hmelja. V introdukcijo
sadnih rastlin je vključeno 108 sort jablan. 32 sort hrušk in orehov,
55 sort breskev, 6 sort sliv, 12 sort leske, 17 sort jagodičevja, 27
sort južnih sadnih rastlin (oljka) . V selekcijo je vključenih preko
150 različnih sadnih vrst. V introdukcijo vinske trte je vključeno 78
vinskih sort, v klonsko selekcijo je vključenih 183 klonskih in
elitnih linij; v pozitivno množično selekcijo v vinogradništvu pa je
vključenih 250.000 trsov.

Izvajanje posameznih nalog poteka na podlagi dolgoročnega
selekcijskega programa in letnega programa, ki določa v skladu
s selekcijskim programom obseg in vrsto nalog za tekoče leto.
Služba za kontrolo proizvodnje se izvaja na podlagi predpisov
Mednarodnega komiteja za kontrolo proizvodnje s sedežem v
Parizu, katerega člani smo že več kot 10 let.
Okvirni obseg strokovnih nalog in kontrole proizvodnje zajema:
preko 65000 krav v mlečni in mesni kontroli - A in AP kontrola,

Izvajanje teh programov poteka v največji meri na Kmetijskem
inštitutu Slovenije, ki je tudi koordinator strokovnih nalog na
področju rastlinske proizvodnje. Kot podizvajalci se vključujejo
še: Hmeljarski inštitut, Biotehniška fakulteta v Ljubljani, Kmetijsko
poskusni center Jable, kmetijsko-veterinarski zavodi po
posameznih regijah, nekatere kmetijske šole, sadjarska centra
Gačnik in Bilje in vinogradniška centra Ivanjkovci ter Vrhpolje.

preko 80000 krav v kontroli zaroda - Z kontrola,

V določenem obsegu se izvaja tudi genska banka (shranjevanje
rastlinskega genetskega materiala v kolekcijskih nasadih, v obliki
tkivnih kultur in semena). To delo je financirano deloma preko
strokovnih nalog deloma pa preko raziskovalnih nalog. Zato tudi
ni opredeljen kompleksen program genske banke za Republiko
Slovenijo niti ni urejen način financiranja genske banke, kar pa je
nujno storiti v bodoče, zaradi lastnih potreb države in zaradi
sprejetih obvez v okviru Food and Agriculture Organization (FAO).

testiranje bikov-plemenjakov (600 letno), žrebcev (25 letno),
ovnov (letno 300), merjascev (letno 7.000) ter druga testiranja
plemenskih ribjih jat, progeni test matic, plemenskih jat perutnine
in plemenskih kuncev,

okoli 1000 kobil v kontroli in 224 žrebcev,
preko 25.000 zarodov drobnice v kontroli zaroda,
cca 45.000 plemenskih svinj v evidentiranju proizvodnje,

biološki test cca 100.000 ocen,
obdelave podatkov z izračuni plemenskih vrednosti za
plemenjake in druge živali (obdelave podatkov kontrole
proizvodnje, izračuni sumarnikov preko 70.000 letno),

V letu 1999 je bila vrednost programov introdukcije in selekcije
kmetijskih rastlin skupaj z registracijo sort 129.877.245 SIT,
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analiza vzorcev mleka posameznih krav, ovac in koz v mlečni
kontroli, skupno preko 700.000 analiz letno, analize klavne
kakovosti na liniji klanja prašičev, govedi, preko 300.000
ocenitev in analiz,

Na mnogih kmetijah se že tradicionalno ukvarjajo z domačo obrtjo,
suho robo in predelavo kmetijskih pridelkov (mleko, meso, sadje,
zelenjava, žita). Nekateri izdelki niso več vezani na lastne surovine,
gre predvsem za posebne izdelke, značilne za posamezna
območja (tradicionalna) in so zelo zanimivi za turistično ponudbo
oziroma popestritev kulinarične ponudbe nasploh in kar bi moralo
biti v interesu države, da se ohranijo. Dopolnilna dejavnost na
kmetiji obsega tudi storitveno dejavnostjo (delo v gozdu, delo s
kmetijsko mehanizacijo, turizem, ...).

vzdrževanje centralnih baz podatkov in centralnih rodovnikov
za vse plemenske živali ter vodenje registra živali, skupno
vpisanih cca 1.000.000 živali, z letno dopolnitvijo cca 100.000
živali,

Obrtna zbornica Slovenije odloča v skladu z zakonodajo, kaj se
šteje za dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pri Obrtni zbornici Sloveniji
je bilo konec lanskega leta priglašenih 530 dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, in sicer pretežno predelava lesa (lesna galanterija),
pluženje snega in vrtnarstvo. Poleg tega je na upravnih enotah
priglašenih ali registriranih skoraj 600 turističnih kmetij, v turistično
dejavnost pa se jih usmerja še 400. Za razvoj dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah je interes kmetov velik.

spremljanje in nadzor ter delo na področju reprodukcije pri
vseh panogah in pasmah (letno 250.000 do 300.000 vpisov),
vzdrževanje drugih baz podatkov, obračunov in izvajanja
analiz ocenjevanja živali,
zagotavljanje zadostnih količin semena ustreznih pasem in
kakovosti.

Opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah doslej še ni ustrezno
in celovito zakonsko urejeno. V Obrtnem zakonu (Uradni list RS,
št. 50/94) je določeno, da do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, lahko kmetje in člani njihovega
gospodarstva opravljajo dejavnosti po tem zakonu na podlagi
priglasitve Obrtni zbornici Slovenije ter da jim za opravljanje teh
dejavnosti ni potrebno izpolnjevati pogojev iz 8. in 9. člena tega
zakona in da niso obvezni člani Obrtne zbornice Slovenije. Pogoji
iz 9. člena tega zakona določajo zahteve, ki morajo biti izpolnjene
za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti.
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99) pa je
opredeljen le turizem kot dopolnilna dejavnost. Obrtna zbornica
Slovenije nemalokrat vidi v dopolnilni dejavnosti nelojalno
konkurenco obrtnikom. Ovire za hitrejši razvoj so tudi prezahtevni
pogoji za minimalni obseg dejavnosti (predelava živil) in nedorečeni
pogoji. Dejavnosti, ki niso navedene v Uredbi o listi A obrtnih
dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št.
76/94) ni mogoče priglasiti, ker za to ni podlage.

Za navedene naloge je bilo v proračunu Republike Slovenije za
leto 1999 zagotovljenih 1011 mio SIT za službo za kontrolo
proizvodnje v živinoreji, 524 mio SIT za strokovne naloge v
živinorejski proizvodnji, 75 mio za gensko banko v živinoreji in 13
mio SIT za izgradnjo rejskih središč za vzrejališča. Stroške za
zagotavljanje in oskrbo s semenom so doslej v pretežni meri
pokrivali uporabniki. V bodoče se ocenjuje, da se delež
proračunskega zagotavljanja sredstev za te namene ne bo
povečeval. S preoblikovanjem sedanjih območnih kmetijskih
zavodov v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije bo
potrebno urediti tudi status in financiranje osemenjevalnih centrov
in vzrejališč.
V Republiki Sloveniji še ni ustrezno usposobljenih rejskih
organizacij, ki bi lahko v kratkem času prevzele odgovornost za
izvajanje selekcije in kontrole proizvodnosti v živinoreji in tudi
zagotavljanje ustreznega sofinanciranja programov. Zato tudi ni
mogoče v celoti povzeti ureditve drugih držav, dokler ne bodo
rejske organizacije ustrezno usposobljene in ne bodo zagotovljeni
pogoji za sofinanciranja s strani rejcev.

Opravljene analize kažejo, da so ključne ovire za razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah v Republiki Sloveniji neurejen status
dopolnilnih dejavnosti in pogoji za njihovo registracijo. Sedaj se
postopki registracije dopolnilne dejavnosti vodijo na podlagi
Obrtnega zakona in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99). Ker pogoji za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti niso dovolj natančno urejeni,
zelo izstopa problem različnega tolmačenja in zato neusklajenost
kriterijev in postopkov različnih institucij, vključenih v postopek. V
praksi izstopajo zlasti naslednji problemi:

1.1.5 Raziskovalno delo ter spremljanje in
analiziranje ekonomskega položaja kmetijstva
Učinkovito vodenje kmetijske politike je mogoče le na podlagi
ustreznih raziskav in analiz, ki so usmerjene v razreševanje
konkretnih razvojnih vprašanj, ki so tudi in predvsem v pristojnosti
ukrepanja države. Nekatere pomembnejše stalne naloge se že
izvajajo, in sicer izdelava modelnih kalkulacij proizvodnih stroškov
kmetijskih pridelkov in proizvodov, spremljanje dohodka kmetijskih
gospodarstev na osnovi modelov, tekoče spremljanje proizvodnih
in ekonomskih rezultatov v kmetijstvu na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijstvo, periodična in letna poročila o stanju
kmetijstva v preteklem obdobju (zeleno poročilo). Za te namene
je bilo za leto 1999 zagotovljeno v proračunu Republike Slovenije
43.704.550 SIT. Za raziskovalne naloge na področju kmetijstva
pa je bilo zagotovljenih 194 mio SIT . Naloge se izvajajo na
strokovnih in raziskovalnih institucijah (Kmetijski inštitut Slovenije,
Biotehniška fakulteta, Kmetijska fakulteta Maribor).

da morajo nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah zadostiti
vsem zakonsko določenim pogojem za opravljanje obrtne
dejavnosti, izpolnjevati tehnično-tehnološke pogoje in imeti
ustrezno izobrazbo,
da se morajo nosilci dopolnilne dejavnosti, če so zavarovani
kot kmetje ali člani kmečkih gospodinjstev, tudi pokojninsko
in invalidsko zavarovati kot podjetniki ali obrtniki. Zahteva se
torej neke vrste dvojen status, kar je neskladno s ciljem
krepitve kmečkih gospodarstev in razvojem kmetij kot
poslovnih celot,
da morajo nosilci dopolnilne dejavnosti voditi poslovanje in
izpolnjevati obveznosti po določilih Zakona o gospodarskih
družbah in Obrtnega zakona kot samostojno in ne kot
dopolnilno dejavnost.

1.1.6 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Dopolnilne dejavnosti so za večino kmetij nujno potrebne za
zagotavljanje socialne varnosti kmečki družini in za polno
zaposlenost družinskih članov. Dopolnilno dejavnost kmetje
opravljajo stalno, sezonsko (npr. suha roba - zimski meseci) ali
pa tudi samo občasno (kuhanje oglja, pluženje snega).
poročevalec, št. 16

Zaradi navedenega so v Republiki Sloveniji kljub velikim možnostim
in interesom za uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, le
zelo redke tudi registrirane.
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V interesu države je omogočiti razvoj različnih gospodarskih
dejavnosti, da bo prebivalstvo ruralnih, posebej pa še hribovskih
in obmejnih območjih, imelo takšne ekonomske in socialne pogoje,
da bodo ostali na teh območjih in ohranjali kulturno krajino.

Kljub temu pa Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti v prehodnih določbah omogoča najdlje do
30.6.2001 izdajo tehničnih predpisov za kmetijsko-živilske
proizvode. Nadzor in kontrolo kakovosti kmetijsko živilskih
proizvodov izvaja v proizvodnji, notranjem in zunanjem prometu
Tržni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi Zakona o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter Zakona o
kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanje
trgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št.28/75, 70/78, 54/86 in
30/91).

Nacionalna razvojna politika ponuja različne neposredne
spodbude za razvoj dopolnilnih dejavnosti, in sicer:
podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti v okviru programa
intervencij MKGP,
program celostnega razvoja podeželja in prenove vasi
(razvojne vspodbude MKGP),

Poleg Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki v Sloveniji
edini vrši nadzor nad kakipvostjo kmetijsko-živilskih proizvodov,
izvaja v. skladu z Zakonom o zdravstveni neoporečnosti živil in
predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85)
nadzor nad zdravstveno ustreznostjo kmetijsko-živilskih
proizvodov oziroma živil. Zdravstvena inšpekcija vrši nadzor nad
živili rastlinskega izvora v proizvodnji in v prometu v skladu z
Zakonom o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne
rabe. Veterinarska inšpekcija pa vrši zdravstveni nadzor nad
kmetijsko-živilskimi proizvodi izključno živalskega izvora v
pridelavi, proizvodnji in v prometu na podlagi Zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS; št. 82/94, 21/95, 16/96, 101/99).

ugodna posojila Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja,
program svetovalne in neposredne pomoči pri
samozaposlovanju brezposelnih oseb Zavoda za
zaposlovanje Republike Slovenije.
Koriščenje teh vzpodbud je zaradi navedenih problemov zelo
oteženo. Posamezniki, ki želijo opravljati dopolnilno dejavnost na
kmetiji teh vspodbud ne morejo koristiti, ker ne morejo pridobiti
ustrezne dokumentacije. Za pridobitev pomoči s strani Zavoda
za zaposlovanje Republike Slovenije mora brezposelna oseba
"dokazati", da odpira novo delovno mesto, kar pomeni, da mora
biti polno pokojninsko in invalidsko zavarovana. Torej se mora
registrirati kot samostojni podjetnih posameznik ali gospodarska
družba oziroma se polno kmečko zavarovati. Uvajanje dopolnilne
dejavnosti pa glede na značaj dejavnosti ne omogoča, vsaj v
začetni fazi niti enega niti dfugega.

Predpisi o kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov zelo podrobno
predpisujejo lastnosti posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov,
tako na primer za nekatere kmetijsko-živilske proizvode določajo
celotno sestavo ali celo prepovedujejo uporabo določenih aditivov
ter razvrščajo nekatere kmetijsko-živilske proizvode v
kakovostne razrede. Ti predpisi so namenjeni varstvu potrošnikov.
Od posebnih označb je v skladu z obstoječo zakonodajo mogoče
zaščititi na podlagi Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS,
št. 13/92,27/93,34/97-odl. US in 75/97) le eno vrsto geografskega
poimenovanja. Navedeni zakon med drugim ne omogoča
razlikovanja med označbo kmetijsko-živilskega proizvoda, kije
bil pridelan in predelan v celoti na določenem geografskem
območju in označbo kmetijsko-živilskega proizvoda, katerega je
bil le del proizvodnega procesa opravljen na določenem
geografskem območju. V Republiki Sloveniji ni pravne podlage za
izdajo predpisov za zaščito kmetijsko-živilskih proizvodov
tradicionalnega ugleda, proizvodov višje kakovosti ter ekoloških
in integriranih proizvodov.

Pridobitev ugodnih posojil iz različnih naslovov, ki so na voljo
namensko za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je za nosilce
možna le če imajo registrirano dejavnost. Ker je registracija
dopolnilne dejavnosti na kmetiji kljub začasnim rešitvam v zakonih
zelo otežena, je dostop do teh sredstev možen le za tiste redke
nqsilce, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti. To pa zahteva bistveno večja vlaganja v
razvoj dejavnosti za izpolnitev tehnično tehnoloških pogojev, ki jih
praviloma dejavnost ne prenese in ki jih nosilci težko pokrijejo. To
dokazuje nizek delež realiziranih programov (cca 20 %).
Navedeno pomeni, da se oddaljujemo od uvajanja dopolnilne
dejavnosti kot načina dopolnjevanja osnovnega dohodka iz
kmetijstva in s tem ohranjanja kmetij, saj z registracijo gospodarskih
družb ob kmetijski dejavnosti na kmetiji ločujemo osnovno
kmetijsko in dopolnilno dejavnost.

Tržni inšpektorat Republike Slovenije vrši nadzor in kontrolo
kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov predvsem na podlagi
označb predpakiranih živil ob uvozu in v notranjem prometu,
ugotavljanje skladnosti vsebine kmetijsko-živilskih proizvodov z
oznakami pa poteka v praksi v pooblaščenih preskusnih
laboratorijih le v primeru določanja osnovnih sestavin in ne tistih,
ki omogočajo ugotovitev nepravilnosti in s tem povzročajo
zavajanje potrošnikov.

Pravno neustrezno urejen položaj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
predstavlja pomembno oviro hitrejšemu razvoju te dejavnosti. V
razvojnih dokumentih na področju kmetijstva je prav zaradi
neugodno agrarne strukture dan velik poudarek prav dopolnilnim
dejavnostim kot realni možnosti za dopolnilno zaposlitev in
dohodek kmetij, še zlasti tistih, ki gospodarijo na območjih z
omejenimi razmerami za kmetijsko dejavnost. Sicer pa se
slovenske kmetije že tradicionalno ukvarjajo z domačo obrtjo,
suho robo in predelavo kmetijskih pridelkov (mleko, meso, sadje,
zelenjava, žita); ukvarjajo se tudi s storitveno dejavnostjo (delo v
gozdu, delo s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem, itd.).

Tržni inšpektorat Republike Slovenije ima pristojnost za nadzor
nad pridelavo, predelavo in v prometu za vse kmetijsko-živilske
proizvode. V praksi pa se vrši le nadzor v prometu in deloma v
proizvodnji nad splošnim označevanjem predpakiranih živil in nad
skladnostjo kmetijsko-živilskih proizvodov.
Zakon o kmetijstvu bo pravna podlaga za izdajo tehničnih
predpisov, registracijo poimenovanih kmetijsko-živilskih
proizvodov in za izvajanje nadzora nad kakovostjo kmetijskoživilskih proizvodov. Za izvajanje nadzora je potrebno vzpostaviti
enoten nadzor kakovosti tako v fazi pridelave, predelave in
kontrole kmetijsko-živilskih proizvodov v prometu. V ta namen bo
ustanovljen Inšpektorat Republike Slovenije za hrano kot organ v
sestavi MKGP. Njegove naloge bodo v skladu s predpisi sprejetimi
na podlagi Zakona o kmetijstvu: nadzor nad pridelovalci,
proizvajalci, skladnostjo kmetijsko-živilskih proizvodov v
notranjem prometu ter pri uvozu in izvozu, nad imenovanimi

1.1.7 Kakovost kmetijsko -živilskih proizvodov
Področje kakovosti kmetijsko-živilskih proizvodov in način
njihovega označevanja urejajo tehnični predpisi. Zakon o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list
RS, št. 59/99), ki je razveljavil določbe Zakona o standardizaciji
(Uradni list RS, št. 1/95) vezane na izdajo tehničnih predpisov.
15. marec 2000
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kontrolnimi institucijami. Zato MKGP ustanavlja Urad za
priznavanje označb kmetijsko-živilskih proizvodov in Inšpektorat
Republike Slovenije za hrano kot organa v sestavi.

1.1.10 Strojni krožki
Majhna in razdrobljena agrarna struktura ne omogoča gospodarne
rabe kmetijske in gozdarske mehanizacije. Posledica je zmanjšanje
dohodka zaradi velikih stroškov investicij v mehanizacijo. Le-te je
mogoče zmanjšati in povečati gospodarnost rabe obstoječe
mehanizacije z opravljanjem storitev drugim v okviru
medsosedske pomoči, ki se organizira v združenjih za
medsosedsko pomoč (strojnih krožkov). Sofinanciranje delovanja
strojnih krožVov (organizacije opravljanja storitev) je ena najbolj
učinkovitih (posrednih) subvencij iz javnih sredstev.

1.1.8 Kmetijska in gozdarska mehanizacija ter
o prema
Področje kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme s
stališča pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v prometu, ter s stališča
varne uporabe v veljavni zakonodaji ni v celoti urejeno. V Zakonu
o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti je
dana podlaga za pripravo in sprejem podzakonskih aktov ministra,
pristojnega za kmetijstvo, da predpiše tehnične zahteve za
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo In opremo, ki \e dana v
promet. Področje varne uporabe kmetijske in gozdarske
mehanizacije in opreme na kmetijskih gospodarstvih pa še ni
urejeno.

1.1.11 Knjigovodstvo na kmetijah
V Republiki Sloveniji vodenje knjigovodstva na kmetijah poteka
že od leta 1994. V okviru MKGP ga izvaja javna kmetijska
svetovalna služba. Sodelovanje kmetij je prostovoljno in anonimno.
Podatkovni model (farm return) in standardni rezultati so povzeti
in usklajeni s FADN-Farm Accountancy Data Netvvork
metodologijo EU. Kmetje prejmejo rezultate za svojo kmetijo,
objavljeni so le zbirni rezultati. Vzorec kmetij, ki vodijo
knjigovodstvo, ni dovolj velik (od 250 do 328 kmetij) in ni
reprezentativen. V njem so nadpovprečno velike kmetije.
Proizvodna tipologija in ekonomska velikost kmetij kot prag zajetja
v registre in popise se postopoma uveljavlja. Zakonske podlage
za izvajanje kmetijskega knjigovodstva doslej ni bilo.

Ureditev tega področja je nujna zaradi izredno velikega števila
nesreč pri delu s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.V Republiki
Sloveniji umre letno zaradi teh nesreč v povprečju 38 ljudi, kar je
na milijon prebivalcev 25-krat več kot v Nemčiji in 3,5-krat več
kot v Avstriji. Temeljni vzroki za takšno stanje so v sistemski
neurejenosti tehničnih zahtev, ki jih mora izpolnjevati kmetijska in
gozdarska mehanizacija in oprema v prometu in zahtev, ki so
pogoj za njihovo varno uporabo; hkrati pa je treba upoštevati, da
je v kmetijstvu in gozdarstvu izredno veliko uporabnikov te
mehanizacije, med njimi zelo veliko neprofesionalcev, katerih
znanje o varni uporabi je večinoma zelo pomanjkljivo. Hiter razvoj
na področju kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, ki
pomeni hkrati večjo zmogljivost in zahteva več znanja
uporabnikov, zato zahteva celovito ureditev glede izpolnjevanja
tehničnih zahtev, kakor tudi glede izpolnjevanja varne uporabe.
Pomembna je tudi preventiva pri preprečevanju nesreč in
zagotavljanju varnosti pri delu. Te naloge se bodo izvajale kot
naloge javne službe na področju kmetijskega svetovanja.

1.1.9

Namen vodenja kmetijskega knjigovodstva na reprezentativnem
vzorcu kmetij je ustvariti strokovno podlago za spremljanje in »
ocenjevanje ekonomskega položajgi kmetij za potrebe vodenja
kmetijske politike. Ustreznih ekonomskih kazalcev kmetij na drug
* način ni mogoče oziroma bi jih bilo neracionalno zbirati.
Da bi uskladili pravno ureditev Republike Slovenije z ureditvijo EU
na tem področju, je potrebno z zakonom določiti obveznost
vzpostavitve vodenja knjigovodstva na kmetijah, ki bodo
predstavljale reprezentativen vzorec, okvirno vsebino, način
izvajanja in financiranja. Vodenje knjigovodstva na kmetijah je v
EU natančno predpisano in urejeno. Glede na stanje vodenja
knjigovodstva na kmetijah bo v Republiki Sloveniji potrebno
predvsem povečati število kmetij (cca 800-900), ki bodo vključene
v vodenje knjigovodstva in hkrati zagotoviti reprezentativnost
vzorca, vzpostaviti ustrezno službo za izvajanje in redno
poročanje.

Organizacije proizvajalcev

Stanje na področju tržne organiziranosti kmetijskih proizvajalcev
je še vedno zelo šibko. Večina kmetov svoje kmetijske pridelke
trži preko zadrug, precej pa jih trži tudi neposredno. Najbolj je
prodaja proizvodov preko zadrug padla v letu 1992, zaradi
reorganizacije zadruge v skladu z Zakonom o zadrugah (Uradni
list RS, št. 13/92 in 7/93) in ko so nastajali novi pogoji gospodarjenja.
mit
Po podatkih Zadružne Zveze Slovenije se odkup kmetijskih
pridelkov preko zadrug v zadnjih letih povečuje. V Republiki Sloveniji
deluje 160 zadrug, ki se deloma že povezujejo v regijska združenja
pod okriljem Zadružne zveze Slovenije. V letu 1991 je bila
ustanovljena Zadružna kmetijska družba, katere osnovni namen
je bil povezati kmetijske proizvajalce tako pri sami organizaciji
proizvodnje kot tudi pri trženju kmetijskih proizvodov. Poleg zadrug
pa se v zadnjem času ustanavljajo tudi različna društva
(govedorejska, sadjarska,vrtnarska), katerih osnovni namen je
skupen nastop na trgu. Sorazmerno počasen proces tržnega
povezovanja kmetov je v osnovi pogojen s počasnim
uveljavljanjem tržnih zakonitosti na trgu s kmetijsko-živilskimi
proizvodi in s tem premajhno ekonomsko prisilo za uveljavljanje
učinkovitejših tržnih povezav sicer razdrobljene kmetijske
pridelave. Nenazadnje je pomemben vzrok za tako stanje tudi
sorazmerna nizka stopnja profesionalnosti kmetijstva.

poročevalec, št. 16

1.1.12 Vodenje kmetijskih evidenc
Obstoječe evidence, ki se nanašajo na kmetijstvo, so sorazmerno
številne in vsebujejo veliko podatkov. Temeljni problem teh evidenc
je, da se ne vežejo na isti imenovalec (isto kmetijsko
gospodarstvo) in v nekaterih evidencah tudi njihovo neredno
vzdrževanje. Kmetijska gospodarstva, ki jih upravljajo fizične
osebe-kmetije, niso določena, tako da posamezna kmetija lahko
nastopa v eni evidenci kot celota, v drugi evidenci pa kot dve ali
celo več kmetij.Tako vodene evidence ne omogočajo medsebojnih
povezav in je zato njihova uporabnost bistveno slabša.
Vpis v posamezno kmetijsko evidenco je že sedaj pogoj za
izvajanje ukrepov kmetijske politike. Vendar se zaradi medsebojne
nepovezanosti kmetijskih evidenc kontrole prisotnosti v posamezni
evidenci ne da izvajati z avtomatskim vpogledom v zbirko
podatkov, temveč le z dokazili služb, ki vodijo posamezno
evidenco.
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Obsežnejše, redno vzdrževane in povezane evidence bodo nujno
potrebne za izvajanje skupne kmetijske politike EU.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

MKGP je doslej vzpostavilo naslednje računalniško vodene evidence: evidenco kmetij, ki so v letu 1999 uveljavljale finančne
podpore v kmetijstvu, evidenco finančnih podpor, register
pridelovalcev grozdja in vina, evidenco o nadmorskih višinah,
nagibih in ekspoziciji na osnovi digitalnega model reliefa 25x25 m
in evidenco obstoječih območij z omejenimi možnostmi za
kmetijstvo. V svojih evidencah se navezuje tudi na podatke
zemljiškega katastra in registra prostorskih enot.

Razlogi za sprejem predloga zakona so:
1. agrarno politični, ki zahtevajo uveljavitev reforme kmetijske
politike,
2. zahteve prilagajanja Skupni kmetijski politiki EU (v nadaljnjem
besedilu: SKP) in
3. pravni, v smislu celovite sistemske ureditve ključnih področij
v enem zakonu.

Vzpostavljajo pa se: prostorska evidenca dejanske rabe
kmetijskih zemljišč na podlagi digitalnih ortofoto načrtov in terenskih
kontrol (zajem rabe je v naslednjih dveh letih vključen tudi v širši
projekt "Posodobitve evidence nepremičnin v Sloveniji", ki ga
sofinancira Svetovna banka), evidenca rabe kmetijskih zemljišč
na osnovi subvencijskih vlog /trajni nasadi (vinogradi, hmeljišča,
oijčniki, sadovnjaki), njive in vrtovi, trajni travniki, drugo/, evidenca
območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po EU
kriterijih, direktna povezava z bazo zemljiškega katastra.

Ad 1
Vlada Republike Slovenije je 22. oktobra A 998 sprejela Program
reforme kmetijske politike, 16. septembra 1999 pa tudi izvedbeni
program te reforme za obdobje 2000 - 2002. Temeljita prenova
kmetijske politike na sistemskem, ekonomskem, organizacijskem
in institucionalnem področju je predpogoj za učinkovito
vključevanje Republike Slovenije in njenega kmetijstva in živilstva
v procese nadaljnje liberalizacije kmetijskih trgov nasploh, še
zlasti pa za usposobitev slovenskega kmetijstva za prevzem
skupne kmetijske politike EU. Celovitost in zahtevnost tega
procesa določajo na eni strani zahtevne pridelovalne razmere,
zelo neugodna agrarna struktura in odločitev, da razvijamo
sonaravno kmetijstvo ter sistemska, organizacijska in kadrovska
majhna usposobljenost nosilcev izvajanja kmetijske politike, na
drugi strani. Zato je program reforme kmetijske politike opredelil
naslednje temeljne smeri sprememb razvoja:

Postopoma se uvaja sistem finančnih podpor, evidenc in kontrol,
ki je primerljiv s sistemom finančnih podpor, evidenc in kontrol
EU. V letu 1999 je MKGP uvedel enotni obrazec za osnovne
podatke o kmetijskem gospodarstvu kot del sistema uveljavljanja
in kontrole izvajanja ukrepov intervencij. V letu 2000 pa prehaja
na subvencije na površino in kontrolo vlog na podatke o parcelah
iz zemljiškega katastra.
V letu 1999 je bila dokončana tudi pedološka karta.
Na področju identifikacije in registracije goveda ima MKGP dva
sistema: veterinarskega, ki označuje in registrira živali v prometu
in zootehničnega, ki ga vodijo selekcijske službe, in sicer za
živali, ki so v kontroli proizvodnje in za vse živali za katere se
vlagajo zahtevki za finančne podpore. Odredba o označevanju in
registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99) je pravna podlaga, ki
bo omogočila vzpostavitev enotne evidence in sistema
identifikacije in registracije goveda, ki bo v celoti usklajen s pravnim
redom EU.

1. spremembe pri vodenju tržno-cenovne politike tako, da bo
ob nadaljnji liberalizaciji zunanje trgovinske zaščite mogoče
ustrezno uravnavati dohodkovno raven proizvajalcev in
načrtno uvajanje z EU primerljivih tržnih mehanizmov na
notranjem trgu;
2. prehod na neposredna plačila na ha, ki bodo proizvodno
oziroma tržno nevtralna in ki bodo omogočila preusmeritev
kmetijske politike k podporam za vzpodbujanje sonaravnega
in okolju prijaznega kmetovanja;

Naštete evidence bo potrebno povezati, nadgraditi in jih povsem
uskladiti s predpisi EU. Na novo pa bo potrebno vzpostaviti zlasti
naslednje evidence: register kmetijskih gospodarstev, evidenco
rejnih živali, evidence pridelovalcev in predelovalcev nekaterih
kmetijsko-živilskih proizvodov (oljke, sadje, ekološki in integrirani
kmetijsko-živilski proizvodi), evidenco trgovcev in uvoznikov sadja
in zelenjave, evidenco kmetij, ki opravljajo dopolnilno dejavnost in
evidenco oznak kmetijsko živilskih proizvodov z geografskim
poreklom. Poleg omenjenih evidenc je potrebno vzpostaviti še
tržno informacijski sistem, sistem spremljanja ekonomskega
položaja kmetij in integrirani administrativni in kontrolnega sistema
za izvajanje finančnih podpor.

3. program prestrukturiranja kmetijstva in tudi živilsko
predelovalne industrije. Gre za podporo novemu razvojnemu
ciklusu s ciljem, da se v čim večji meri odpravijo strukturna
neskladja in poveča konkurenčna sposobnost slovenskega
kmetijstva in živilstva;
4. programi kmetijske politike razvoja podeželja, ki naj bi se
razvili v evropsko primerljive projekte celostnega razvoja na
območjih kjer ima kmetijstvo primarni interes in ki bodo
omogočili tudi učinkovito povezavo z projekti regionalnega
razvoja tudi na drugih področjih gospodarstva in družbenih
dejavnosti;

Za večino evidenc je osnovna enota, na katero se podatki
nanašajo, kmetijsko gospodarstvo, ki bo z vzpostavitvijo registra
kmetijskih gospodarstev dobilo enotno identifikacijsko številko:
KMG-MID. Uporaba KMG-MID bo obvezna za vse evidence
MKGP, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo, ker bo na ta
način omogočena povezava z drugimi evidencami.

5. za prilagajanje in reformo kmetijske politike je nujna izvedba
številnih spremljajočih ukrepov, zlasti: kadrovska in
organizacijska prenova, oblikovanje primerljivih in za poznejšo
izvedbo kmetijske politike potrebnih ustanov, usposobitev
strokovnih služb v kmetijstvu (javne službe), priprava
potrebnih evidenc in njihovih povezav, kot temeljnega pogoja
za izvajanje ukrepov kmetijske politike in pozneje skupne
kmetijske politike; priprava in izvedba predpisov, ki bodo
usklajeni s pravno ureditvijo EU in ki bo v predpristopnem
obdobju podlaga za usposobitev za prevzem oziroma
izvajanje pravnega reda EU.

Vse te naloge je doslej opravljalo MKGP, v bodoče pa bo del teh
nalog izvajala tudi Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja
kot organizacija v sestavi MKGP.
Zaradi pomembne vloge kmetijstva in dejstva, da lahko Republika
Slovenija izvaja kmetijsko politiko, ki je primerljiva z SKP, bo
sprejetje Zakona o kmetijstvu v predvidenem roku pomenilo
pomemben element pri presoji Republike Slovenije za polnopravno
članstvo v EU v prvi skupini kandidatk.
15. marec 2000
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3. sistemsko so doslej nepokrita zlasti naslednja področja, ki bi
jih naj uredil tudi Zakon o kmetijstvu: javne službe v kmetijstvu,
določena specifična področja kakovosti kmetijsko-živilskih
proizvodov (kakovost in označevanje, promet, institucije
nadzora), dopolnilne dejavnosti na kmetijah, določena področja
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme, organizacije
proizvajalcev in strojne krožke, določena področja
raziskovalnega dela, izobraževanja in razvojno- strokovnih
nalog na področju kmetijstva; povsem na novo je potrebno
urediti vodenje zbirk podatkov, ki so podlaga za izvajanje
ukrepov kmetijske politike (register kmetijskih gospodarstev,
kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč, evidenco
upravičencev, evidenco območij z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost, evidenco trajnih nasadov, evidenco rejnih
živali, IAKS, tržno informacijski sistem, če se naštejejo le
najpomembnejši); sistemsko podlago je potrebno opredeliti
tudi vodenju kmetijskega knjigovodstva na kmetijah, Agenciji
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Proračunskemu skladu za razvoj kmetijstva, Svetu za
kmetijstvo. Kmetijstvo doslej ni imelo sistemsko urejenega
sistema načrtovanja in spremljanja izvajanja kmetijske politike.

Pomembni razlogi za spremembo zakonodaje izhajajo tudi iz
zahtev pristopa Republike Slovenije v EU. V pristopnem obdobju
moramo vzpostaviti vse ključne sistemske pogoje (zakone in
podzakonske predpise), ki bodo omogočali usposobitev
slovenskega kmetijstva za prevzem in izvajanje SKP. Pravni red
EU je na področju kmetijstva zelo obsežen in zahteven in terja
poleg sprejema predpisov tudi vzpostavitev številnih institucij in
služb, kadrovsko usposobitev in nenazadnje strukturno
prilagajanje gospodarskih subjektov zahtevam in razmeram SKP.
Sprejem in izvedba sistemskih predpisov, ki bodo omogočili našo
usposobitev za prevzem SKP je potrebna ne glede na to, da bo
po vstopu Republike Slovenije na državni ravni ostal le manjši del
pristojnosti za vodenje kmetijske politike (vodenje tržno-cenovne
politike kot temeljnega elementa kmetijske politike, se bo namreč
v celoti preneslo na skupne organe EU, nekaj večji vpliv bo
Republika Slovenija imela na področju strukturne politike, praktično
v celoti pa ji bo prepuščeno le odločanje, financiranje in izvajanje
posrednih oblik podpor kmetijstvu (splošne storitve za kmetijstvo,
socialna in davčna politika ipd.). Brez celovite sistemske ureditve
tako ni mogoče v pristopnem obdobju zagotoviti potrebne
implementacijske usposobitve slovenskega kmetijstva (institucij,
informacijskih sistemov, izvajanje finančnih tokov, nadzor, tržne
ureditve, strukturne spremembe ipd.). Republika Slovenija se je
na analitičnih pregledih zakonodaje obvezala, da jih bo opredelila
z Zakonom o kmetijstvu.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
V predlogu zakonu so neposredno določeni cilji kmetijske politike
za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne
vloge kmetijstva in njegovega sonaravnega razvoja. Ti cilji so:

Ad 3

stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter
zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje poseljenosti
podeželja in kulturne krajine;

Ocena stanja veljavne pravne ureditve na področjih, ki so
pomembna za izvedbo reforme kmetijske politike in usposobitev
za prevzem SKP kaže, da je potrebno celovito, na nekaterih
področjih pa tudi na novo, urediti sistemske osnove. Na kratko bi
lahko opredelili naslednje sklope sistemsko neustrezno
opredeljenih področij kmetijske politike:

varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno
rabo;
trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in

1. na področju tržno-cenovne politike ni podlag za celo vrsto
ukrepov, ki so v EU nujen sestavni del tržnih ureditev (uvozna
in izvozna dovoljenja, izvozna nadomestila, varščine, ukrepi
za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje); ni podlage za
celovite tržne ureditve (tržne rede); sistemska ureditev za
izvajanje intervencij na trgu niso skladne z ureditvijo EU; ni
pravne podlage za vzpostavitev registrov in evidenc, ki so
podlaga za vzpostavitev IAKS; ni podlage za vzpostavitev
tržno-informacijskega sistema ipd. Problem predstavljajo tudi
neustrezno porazdeljene pristojnosti med ministrstvi, kar
zmanjšuje učinkovitost ukrepanja in neizgrajene institucije za
izvajanje ukrepov (Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja). Republika Slovenija je edina država
med članicami EU in kandidatkami za članstvo, kjer kmetijsko
tržno-cenovna politika ni v izključni pristojnosti organa,
pristojnega za kmetijstvo;

zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim
gospodarstvom.
Temeljni cilj predloga zakona je določitev sistemske podlage za
izvajanje reforme kmetijske politike in usposobitvi slovenskega
kmetijstva za prevzem SKP.
Predlog zakona daje sistemsko podlago za dologoročno
načrtovanje razvoja kmetijstva in živilstva, učinkovito in celovito
izvajanje ukrepov ter hitrejše prilagajanje zahtevam konkurence.
Zakon temelji na načelih skladnosti, nevtralnosti in enakopravnosti
ukrepov in programov kmetijske politike, kar pomeni, da morajo
biti ukrepi in programi, ki se izvajajo na različnih področjih, usmerjeni
k istim ciljem kmetijske politike, zagotovljena mora biti
enakopravnost upravičencev, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
pri uveljavljanju oziroma pri izvajanju ukrepov oziroma programa.

2. na področju kmetijske strukturne politike obstaja nekoliko
večja stopnja usklajenosti z zakonodajo EU. Uskladiti je
potrebno zlasti merila za določitev območij z omejenimi
dejavniki za kmetijsko dejavnost, opredeliti podlago za
oblikovanje in sprejem večletnih programov kmetijske
strukturne politike in politike razvoja podeželja; razširiti je
potrebno ukrepe kmetijske strukturne politike (podpora okolju
prijazni pridelavi in ohranjanju biotske raznovrstnosti, podpore
mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov,
dopolnilno usposabljanje za delo v kmetijstvu in nekateri ukrepi
razvoja podeželja, ureditev pristojnosti ukrepanja lokalnih
skupnosti);
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4. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
Zakon določa celovit sistem načrtovanja razvoja kmetijstva in
podeželja. Predviden je sprejem Nacionalnega programa razvoja
kmetijstva in podeželja, ki ga Sprejme Državni zbor, akti Vlade
Republike Slovenije (ureditev kmetijskih trgov in programi
kmetijske strukturne in kmetijske politike razvoja podeželja) ter
izvedbeni predpisi ministra, pristojnega za kmetijstvo.
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Ukrepi kmetijske politike so: ukrepi kmetijske tržno-cenovne
politike in ukrepi kmetijske strukturne politike. Ti ukrepi morajo biti
usmerjeni predvsem v spodbujanje sonaravne kmetijske
dejavnosti. Uveljavljajo jih lahko fizične ali pravne osebe ali
samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije. Financiranje ukrepov
se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije, z zakonsko
določenimi sredstvi, namenskimi dotacij in iz drugih virov.

se v pogledu pravic in obveznosti iz dejavnosti šteje kot kmetijska
dejavnost.
i
Za varno uporabo določene kmetijske in gozdarske mehanizacije
ter opreme morajo njeni uporabniki izpolnjevati predpisane pogojev
varne rabe in biti za to ustrezno usposobljeni.
Organizacije proizvajalcev lahko ustanovijo fizične in pravne
osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo ali trženjem
kmetijsko-živilskih proizvodov. Lahko se povezujejo tudi v njihova
združenja. Organizacije proizvajalcev se lahko ustanovijo z
namenom usposobitve za izvajanje določenih ukrepov kmetijske
politike za svoje člane, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Kot
posebna oblika združevanja se lahko ustanovijo strojni krožki,
kot združenja za medsosedsko pomoč.

Ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike imajo neposreden vpliv
na trg kmetijsko-živilskih proizvodov in so usmerjeni predvsem v
zagotavljanje stabilnih in za uresničevanje ciljev kmetijske politike
primernih prihodkov kmetijskim pridelovalcem. Za zagotavljanje
enotnosti trga in enakopravnega konkurenčnega položaja vseh
pridelovalcev se ti ukrepi uveljavljajo na celotnem ozemlju
Republike Slovenije in je zato izvajanje ukrepov kmetijske tržnocenovne politike v izključni pristojnosti državnih organov Republike
Slovenije.

Javne službe na področju kmetijstva so kmetijsko svetovanje,
strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovne naloge
v živinoreji in genska banka. Obveznosti javne službe na področju
kmetijstva so trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in
izvajanje storitev, omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno
osebo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo po tem zakonu
oziroma izkaže pravni interes izvajanje storitev po določenem
programu in izvajanje storitev po določeni ceni. Poleg oblik,
določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, lahko
opravljajo javne službe na področju kmetijstva tudi javni zavodi,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna skupnost ali
na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega prava.
Financiranje se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije ali iz
drugih virov, lahko pa tudi z delnim ali celotnim plačilom
uporabnikov storitev. Programe posameznih javnih služb določi
minister, pristojen za kmetijstvo v skladu z nacionalnim
programom. Strokovni nadzor opravlja MKGP.

Ukrepi kmetijske strukturne politike so usmerjeni povečanju
učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijskoživilskih proizvodov, okolju prijazni kmetijski dejavnosti in
ohranjanju poseljenosti podeželja ter kulturne krajine. Ti ukrepi
podpirajo razvoj podeželja na ravni individualnih ali teritorialno
zaključenih projektov in programov, v katere se vključujejo
posamezni upravičenci ali skupine upravičencev.
V poglavju o kakovosti in označbah kmetijsko-živilskih proizvodov
je določena možnost določitve minimalne kakovosti in višje
kakovosti posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov. Določena
je možnost za označevanje določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov za "ekološki" in "integriran". Ekološki kmetijsko-živilski
proizvod je pridelan oziroma predelan pretežno po naravnih
metodah in postopkih, integriran kmetijsko-živilski proizvod pa je
pridelan oziroma predelan po metodah in postopkih integriranega
načina kmetijske dejavnosti. Kot "proizvod tradicionalnega ugleda"
je lahko označen kmetijsko-živilski proizvod, ki je proizveden iz
tradicionalnih surovin oziroma za katerega je značilna tradicionalna
sestava oziroma je pridelan oziroma predelan na tradicionalen
način. Uporaba te oznake je kolektivna pravica vseh, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje zanjo. Z geografsko označbo je lahko označen
kmetijsko-živilski proizvod, ki izvira iz določenega geografskega
območja in ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti,
ki izvirajo iz določenega geografskega območja. Z označbo
geografskega porekla je lahko označen kmetijsko-živilski
proizvod, katerega lastnosti so izključno ali bistveno rezultat
naravnih in človeških dejavnikov in pridelava, predelava in priprava
za trg potekajo znotraj označenega geografskega območja.
Postopek za priznavanje označb kmetijsko-živilskih proizvodov
bo izvajal Urad za priznavanje označb kmetijsko-živilskih
proizvodov, ki bo organ v sestavi MKGP.

Svet za kmetijstvo in podeželje, kot posvetovalni organ, daje
mnenje k pomembnejšim odločitvam na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, sestavljen je iz voljenih predstavnikov
pomembnejših združenj in drugih oblik interesnega povezovanja
kmetijskih gospodarstev in živilskih podjetij.
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
kot organizacija v sestavi MKGP, opravlja vse naloge v zvezi z
izvajanjem ukrepov kmetijske politike, vodi IAKS, tržnoinformacijski sistem, pripravlja ustrezne analize, izvaja notranjo
kontrolo in revizijo ter izvaja naloge promocije kmetijsko-živilskih
proizvodov.
Proračunski sklad za razvoj kmetijstva, ki se ustanavlja s tem
zakonom, naj bi omogočil učinkovito in kontinuirano izvajanje
ukrepov kmetijske politike in razvoja podeželja zlasti na tistih
področjih, kjer obstaja nujnost večletnega načrtovanja in izvajanja
projektov in ukrepov. V ta sklad se bodo stekala že doslej z
zakoni določena namenska sredstva (odškodnina zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, sredstva
za vzdrževanje melioracijskih sistemov, ki jih vplačujejo lastniki
oziroma uporabniki teh zemljišč), druga namenska sredstva, ki
bodo določena z zakoni ter tudi sredstva proračuna Republike
Slovenije in sredstva namenskih dotacij. S skladom upravlja MKGP.

Kmetijsko-živilski proizvodi so lahko v prometu, če izpolnjujejo
predpisane zahteve in so označeni v skladu s predpisi. Kmetijskoživilski proizvodi se lahko uvozijo, če so skladni s predpisanimi
zahtevami in označen v skladu s predpisi, pri tem pa lahko veljajo
listine o skladnosti in znaki skladnosti, izdani v tujini, če so izdani
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika
Slovenija.

Vzpostavljene bodo naslednje zbirke podatkov: evidenca
upravičencev do ukrepov kmetijske politike, evidenca o finančnih
podporah, evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, evidenca pridelovalcev in predelovalcev kmetijskoživilskih proizvodov, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč,
evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov, evidenca rejnih živalih, kataster čebelje paše in
pedološko karto. Vzpostavitev teh zbirk podatkov bo potekala na
podlagi prijav upravičencev, lastnikov oziroma uporabnikov
kmetijskih zemljišč ter pridelovalcev oziroma predelovalcev

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma
gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in
omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
delovne sile družinskih članov. Dohodek iz dopolnilne dejavnosti
ne sme biti večji od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti
na kmetiji in ne sme presegati 1,2 povprečne plače na zaposlenega
v Republiki Sloveniji, v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko
dejavnost pa ne sme presegati 2,5 povprečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji. Dopolnilna dejavnosti na kmetiji
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določenih kmetijsko-živilskih proizvodov; uporabljene pa bodo
tudi vse potrebne že obstoječe uradne evidence in podatki.
Povezljivost teh zbirk podatkov bo zagotovljena z uvedbo
identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID).
Zbirke podatkov vodi MKGP, financirajo pa se iz proračuna
Republike Slovenije.

kadrovske okrepitve MKGP, zlasti na področju zootehnike,
analitike, tržnih ureditev, okoljskih programov, mednarodnega
sodelovanje in EU služb, proračuna in pravne službe, bodo
zahtevale še najmanj 25 novih delavcev z visoko izobrazbo.
V ta namen bo potrebno zagotoviti 114 mio SIT dodatnih
proračunskih sredstev.

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje
podatkov o količinah in cenah določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih
trgih. Fizične in pravne osebe, ki bodo določene, so dolžne
posredovati predpisane podatke. Tržno informacijski sistem se
vzpostavi v okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja.

Finančne obveznosti za javne službe v kmetijstvu, ki so se že
doslej financirale iz proračuna Republike Slovenije, se ne
povečujejo, v naslednjih letih se predvideva možnost znižanja
obveznosti za proračun Republike Slovenije zaradi postopnega
vključevanja drugih oblik sofinanciranja izvajanja nalog javnih služb
v kmetijstvu (sofinanciranje s strani kmetijsko gozdarske zbornice
in uporabnikov storitev).

Za spremljanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na
kmetijah, ki predstavljajo reprezentativen vzorec, vodi kmetijsko
knjigovodstvo. Sodelovanje kmetij je prostovoljno, tajnost podatkov
mora biti zajamčena. Za strokovno in organizacijsko izvedbo je
odgovorno MKGP, ki ustanovi tudi posebno komisijo za
spremljanje in izvajanje kmetijskega knjigovodstva.

5. OCENA FINANČNIH SREDSTEV

Finančne obveznosti za izvajanje ukrepov kmetijske politike ne
izhajajo neposredno iz zakona. Obseg potrebnih finančnih
sredstev in njihovih virov, v pretežni meri proračunskih, bo določen
v skladu z Nacionalnim programom razvoja kmetijstva in podeželja.
Na podlagi že izdelane reforme kmetijske politike in nacionalnega
programa razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva
2000-2002 je izračunano, da bi za izvedbo reforme in programa
samo na področju razvoja kmetijstva in podeželja potrebovali v
letu 2000 45 mrd SIT, v letu 2001 49 mrd SIT in v letu 2002 53 mrd
SIT.

Zakon bo imel naslednje finančne obveznosti za državni proračun
in sicer za:

6. PRIMERJALNO-PRAVNI PREGLED

Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja bo za zaposlitev
163 delavcev, zagotovitev prostorov, vzpostavitev evidenc
in informacijskega sistema ter materialne stroške potrebovala
v letu 2000 450 mio SIT , v letu 2001 1,7 mrd SIT ter v letu
2002 ko bo Agencija v celoti vzpostavljena pa 2,4 mrd SIT;

Predpisi EU vzpostavljajo pravice in obveznosti ne le za države
članice, temveč tudi za posameznike in organizacije v državah
članicah. V tem se položaj Republike Slovenije pred vstopom v
_ EU pomembno razlikuje od položaja držav članic. Zato primerjalnopravni pregled obsega temeljne in najbolj splošne predpise s
področja kmetijstva štirih držav članic EU (Avstrije, Danske,
Francije in Nemčije) in Švice, ki ni članica EU, vendar njena
kmetijska politika pozorno sledi spremembam v EU.

bistveno povečan obseg dela kmetijske inšpekcije, predvsem
zaradi nadzora neposrednih plačil, terja povečanje števila
inšpektorjev in ustrezno informacijsko in administrativno
podporo za njeno delo. Predvideno je 39 novih zaposlitev, od
tega bi jih 13 morali zaposliti v letu 2000, druge pa do leta
2002. Skupno ocenjena proračunska sredstva znašajo 176
mio SIT;

6.1 Evropska Unija
6.1.1 Skupna kmetijska politika

vzpostavitev Inšpektorata Republike Slovenije za hrano, kot
organa v sestavi MKGP. V inšpektoratu je predvidena
zaposlitev 40 delavcev (18 bi jih lahko prevzeli od tržnega
inšpektorata). Vzpostavitev inšpektorata bo skupaj terjala 206
mio SIT proračunskih sredstev sredstev;

SKP je bila opredeljena že z ustanovnim aktom Evropske
gospodarske skupnosti, Rimsko pogodbo iz leta 1957 in temelji
na načelih: enotnost trga (skupni trg), dajanju prednosti domači
pridelavi (tržno-cenovna zaščita) in finančni solidarnosti držav
članic (skupni proračun).

vzpostavitev Urada za priznavanje označb kmetijsko-živilskih
proizvodov, kot organa v sestavi MKGP. Potrebno bo dodatno
zaposliti cca 5 delavcev, za kar bo potrebno zagotoviti cca
25 mio SIT finančnih sredstev;

Temeljni cilji SKP so zagotoviti redno oskrbo z živili po primernih
cenah, ohraniti ravnovesje med mestom in podeželjem, dvigniti
storilnost v kmetijski pridelavi, primerno izrabiti naravne vire ter
varovati okolje in obenem pridelovalcem zagotavljati dohodek,
primeren njihovemu vlaganju v pridelavo.

za vodenje knjigovodstva na kmetijah bo potrebno poleg
dosedanjega obsega finančnih sredstev (cca 3,5 mio SIT)
zagotoviti še dodatnih cca 25 mio SIT in sicer zaradi bistvenega
povečanja števila kmetij, ki bodo vključene v vodenje
knjigovodstva in zaradi povečanega analitičnega in
poročevalskega ter strokovnega dela v skladu z zahtevami
ureditve v EU;

Izdatki za vodenje SKP se plačujejo preko Evropskega
usmerjevalnega in garancijskega sklada za kmetijstvo (EAGGFEuropean Agricultural Guidance and Guarantee Fund), (v
nadaljnjem besedilu: EAGGF). Ta sklad je finančno ogrodje SKP
oziroma skupno ime za proračunske izdatke, ki jih ima skupnost
s kmetijstvom in je popolnoma finančno odgovoren za izvajanje
skupno dogovorjene politike. Njegovi izdatki se delijo na dva
temeljna namena oziroma "sekciji":
,
I
garancije (guarantee), v okviru katere se sredstva namenjajo
za tržno-cenovne podpore in nekatere programe strukturne
politike,

za vzpostavitev zbirk podatkov, ki jih bo vodil MKGP bo
potrebno zagotoviti v letu 2000 421 mio SIT, v letu 2001 496
mio SIT ter v letu 2002 248 mio SIT. V teh zneskih so všteti
tudi stroški za novo zaposlitev 6 delavcev. Poleg tega bo za
vzpostavitev katastra rabe kmetijskih zemljišč potrebno
zagotoviti 622 mio SIT v obdobju 2000 do 2003, ko bo projekt,
ki se sofinancira iz kredita Svetovne banke za obnovo in
razvoj, tudi končan;
poročevalec, št. 16
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možnost uvedbe dodatne uvozne dajatve, katere namen je
preprečevati ali nevtralizirati škodljive učinke na trgu, kot jih
za EU določa 5. člen Sporazuma o kmetijstvu v okviru
Urugvajskega multilateralnega kroga pogajanj o trgovini;

izravnave (guidance), v okviru katere se financirajo določeni
programi strukturne politike.
Večinski del proračunskih sredstev je namenjen tržno-cenovnim
podporam. Strukturna politika usmerja pomoč v posodobitev in
prilagajanje kmetijske pridelave na ravni kmetije, obsega pa tudi
programe za podporo razvoja podeželja. Za izvajanje nalog
EAGGF države članice ustanovijo posebne službe (ustanove),
združene bodisi v državni javni sklad, agencijo, oziroma delujejo
kot deli posameznih kmetijskih ministrstev. Vse ustanove imajo
dogovorjen in predpisan način delovanja, nadzorujejo pa jih
evropski in državni finančno nadzorni organi.

možnost vzpostavitve sistema uvoznih in izvoznih licenc
(dovoljenj), certifikatov in varščin.
V okviru SKP ločimo naslednje modele skupnih tržnih ureditev:
model popolne izpeljave osnovnega mehanizma tržnocenovne zaščite kmetijstva s proizvodnimi kvotami (mleko,
sladkor);

V 32. členu Rimske pogodbe so kmetijski pridelki opredeljeni kot
"proizvodi obdelave tal, živinoreje in ribištva ter iz njih neposredno
predelani proizvodi na prvi stopnji predelave". Ti proizvodi so
potem tudi poimensko našteti v Prilogi I k Rimski pogodbi. Priloga
I Rimske pogodbe torej ne zajema samo osnovne kmetijske
pridelke, kot so žita, govedo, grozdje, temveč tudi prvo stopnjo
njihove predelave. Priloga I Rimske pogodbe sort, na primer, poleg
žit zajema tudi "proizvode mlevske industrije, slad, škrob, gluten
in inulin". Prva stopnja predelave žit je torej vključena v SKP, tako
tudi klavnični proizvodi na prvi stopnji predelave (sveže,
zamrznjeno in predelano meso), mlečni proizvodi, oljne pogače,
živalske maščobe, predelava sladkorne pese in sladkornega trsa,
predelava sadja (konzervirano sadje, marmelade) in predelava
grozdja ter destilacija.Ti izdelki iz osnovnih proizvodov se imenujejo
predelani živilski proizvodi prve stopnje. Proizvodi druge stopnje
predelave, kot na primer testenine, kruh, brezalkoholni napitki,
čokolada, pa so izključeni iz SKP in jih Priloga I Rimske pogodbe
ne pozna. Gre za tako imenovane proizvode izven Priloge I
Rimske pogodbe ("Non Annex I" proizvodi).

model popolne izpeljave-osnovnega mehanizma tržnocenovne zaščite kmetijstva plačili in programom prahe oziroma
drugimi omejitvami (žita, govedo, drobnica);
model omejene izpeljave osnovnega mehanizma tržnocenovne zaščite ob možnih nekaterih drugih ukrepih (prašičje
meso, vino, sadje in zelenjava, perutninsko meso in jajca);
model dohodkovnih neposrednih plačil ob nizki zaščiti (oljnice,
stročnice, tobak, oljčno olje, hmelj, lan in konoplja);
model minimalne zunanjetrgovinske zaščite (predelani
proizvodi iz sadja in zelenjave).
Mehanizem tržno-cenovnih podpor zagotavlja podporo večini
kmetijskih pridelkov, navedenih v Aneksu I Rimske pogodbe, v
letu 1966 pa je bil ta sistem dopolnjen s predpisi, ki urejajo trgovino
s proizvodi, ki so predelani iz teh kmetijskih pridelkov (Non Annex I proizvodi).

Z Agendo 2000, iz leta 1999, je EU sprejela reformo SKP, ki v
tržno-cenovnem delu temelji na postopnem znižanju
intervencijskih cen (za žita, goveje meso, mašilo in mleko v prahu)
in neposrednih plačilih pridelovalcem kot delni kompenzaciji izpada
dohodkov zaradi znižanja teh cen.

Kot posledica omenjenih negativnih posledic SKP, pa tudi
naraščajočih zunanjih pritiskov po nadaljnji liberalizaciji kmetijskih
trgov, pridobivajo (s sprejetjem Agende 2000) na teži ukrepi
kmetijske strukturne politike in razvoja podeželja. Cilj te skupine
ukrepov je spodbujanje razvoja konkurenčnosti v kmetijstvu, ob
hkratnem večjem vključitvi okoljevarstvenih ciljev v mehanizme
SKP in spodbujanju pozitivne vloge kmetijstva v ohranjanju
naravnih virov in kulturne krajine. Podpore kmetijstvu se v vse
večji meri preusmerja od proizvodno vezanih subvencij proti
neposrednim plačilom.

EU z ukrepi tržno-cenovne politike kljub nekaterim restriktivnim
ukrepom, (kot npr. kvote, obvezna praha, pogojevanje tržnocenovnih ukrepov z minimalnimi okoljskimi zahtevami), spodbuja
povečevanje obsega proizvodnje, kar prinaša s seboj tudi
pomembne negativne posledice in sicer visoke okoljske
obremenitve (prekomerna uporaba gnojil in zaščitnih sredstev,
siromašenje biološke raznostrtnosti in socialno neuravnoteženo
podporo kmetijstvu. Slednje se odraža skozi dejstvo, da 20%
največjih intenzivnih kmetij prejema 80% vseh podpor v okviru
SKP in da so območja z jgodnimi naravnimi in strukturnimi
danostmi deležna nižiega deleža podpor kmetijstvu, kot območja
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo.

Spremembe kmetijske strukturne politike v okviru Agende 2000
vključujejo zlasti naslednje ukrepe:
podpore kmetovanju v območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijstvo (LFA);
kmetijsko okoljske ukrepe;

Ukrepi za izvajanje SKP so za posamezne kmetijske pridelke
predpisani v tako imenovani skupni tržni ureditvi (Common Market Organisation) npr. za žita, meso, mleko, sadje, vrtnino. Od
pridelka do pridelka se tržna ureditev med seboj razlikuje po
vsebini in intenzivnosti tržne zaščite.

ukrepe za ekonomsko diverzifikacijo podeželja.
Kot območja z omejenimi dejavniki (v nadaljnjem besedilu: OND)
za kmetijsko dejavnost so opredeljena območja z manjšimi
proizvodnimi sposobnostmi zaradi visoke nadmorske višine,
nagiba tal, slabe rodovitnosti tal ali drugih omejitvenih dejavnikov.
Podpore OND so bile vpeljane leta 1975, kot ukrep, ki bi prispeval
k ohranitvi kmetijske proizvodnje s plačili, katera naj bi
kompenzirala višje stroške proizvodnje. Kompenzacijska plačila
so bila proizvodno vezana (izplačevala so se na glavo živine).
Brez teh podpor bi bila deagrarizacija marginalnih kmetijskih
območij v EU verjetno še večja. Tovrstne podpore so na nekaterih
območjih spodbudile celo modernizacijo in širitev kmetijske
proizvodnje. Vendar pa je iz perspektive ohranjanja značilne
kulturne krajine zlasti v gorskem in hribovitem svetu, določena

Elementi skupne tržne ureditve so zlasti'
sistem izvoznih nadomestil pri izvozu kmetijsko-živilskih
proizvodov;
sistem izravnalnih dajatev pri uvozu nekaterih kmetijskih ih
živilskih proizvodov (t.i. kmetijske komponente oziroma
specifične uvozne dajatve na žita, moko, sladkor in mleko pri
predelanih proizvodih-proizvodi, ki niso priključeni v prilogo I
Rimske pogodbe), do posebnih izravnalnih dajatev pri sadju
in zelenjavi ter vinu ter do uvozne dajatve pri žitih, izračunane
na osnovi referenčne uvozne cene;
15. marec 2000
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rast obsega proizvodnje verjetno primernejša alternativa kot
popolna opustitev kmetovanja.

informacijskih dejavnostih. Te alternative pa zahtevajo interes
lokalnega prebivalstva, ustrezna znanja za njihovo izrabo, dostop
do trgov in potrebno infrastrukturo. Nekatere skupine spodbud iz
naslova ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja, še zlasti
pa iz naslova iniciative Skupnosti, namenjene inovativnim
programom razvoja podeželja (LEADER), so namenjene tudi
financiranju večletnih razvojnih programov iz teh področij.

V uredbi za spodbujanje razvoja podeželja je predvideno
izplačevanje kompenzacijskih plačil na enoto površine. Na ta način
pridelovalci niso dodatno stimulirani k višanju obsega proizvodnje,
kar bi lahko imelo ugodnejši vpliv na naravne vire.
Z uredbo je tudi opredeljen nov tip OND območij z
okoljevarstvenimi omejitvami. Plačila na hektar bodo namenjena
tudi za kompenzacijo višjih stroškov kmetijske proizvodnje zaradi
zakonsko opredeljenih okoljevarstvenih omejitev. Do tovrstnih
plačil so lahko upravičeni kmetje na območjih, ki ne presegajo
10% celotne površine države članice. Kalkulacija višine izplačil
temelji na dohodkovnih razlikah zaradi višjih stroškov kmetijske
proizvodnje, za razliko od ostalih tipov OND pa ne vsebujejo
elementa dodatnih dohodkovnih spodbud.

6.1.2 Kakovost kmetijskih proizvodov in živil
Zakonodaja na področju kakovosti je razdeljeno na horizontalne
predpise, ki so skupni vsem živilom ter vertikalne predpise za
posamezne vrste živil (npr. med, mineralna voda, sladkor,
čokolada, kava, sadni sokovi, marmelade), kjer je zaradi potvorb
potrebno dodatno predpisati njihovo sestavo ter poimenovanje.
Proizvodi, tako imenovane prve stopnje predelave, in kmetijski
pridelki so obravnavani kot del kmetijskih trgov (npr. vino, oljčno
olje, mleko, meso, sadje in zelenjava, itd.) z namenom predpisati
sestavo oziroma kakovostne razrede s ciljem zaščite potrošnikov
in pridelovalcev pred potvorbami. Predpisi vključujejo proizvodnjo,
predelavo in promet.

Kmetijski okoljski ukrepi so namenjeni pridelovalcem, ki se
prostovoljno odločijo za okolju prijazni način gospodarjenja. Ti
načini vključujejo znižanje obtežitve pašnih in krmnih površin,
znižanje ali prenehanje rabe mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev,
prostovoljno puščanje obdelovalnih površin v prahi ali pozna košnja
travnikov. Po prostovoljni odločitvi se pridelovalci s pogodbami
obvežejo, da bodo določeno obdobje prakticirali dogovorjeni način
gospodarjenja, s čimer so upravičeni do kompenzacije zaradi
višjih stroškov pridelave in dodatnih dohodkovnih spodbud.
Uvedba, izvajanje in nadzor kmetijskih okoljskih ukrepov so
obvezni v vseh državah članicah EU.

V letih od 1962 do 1985 so predpisi s področja kmetijsko-živilskih
proizvodov nastajali v organizacijskih enotah DG III in DG VI bolj
ali manj nepovezano zaradi različnih vzrokov in interesov. Prav
tako je obstajalo veliko nacionalnih predpisov, ki so bili glede
kakovosti strožji od evropskih direktiv in uredb za kmetijskoživilske proizvode.

Z zagotovitvijo finančnih kompenzacij in izvajanja na prostovoljni
bazi so kmetijski okoljski ukrepi dosegli precejšnjo stopnjo
integracije okoljskih ciljev v prakso kmetovanja v večjem delu
držav EU. Z ozirom na rastočo pomembnost varstva naravnih
virov kot splošnega političnega cilja in rastoče mednarodne pritiske
za ukinitev tržno-cenovnih podpor v kmetijstvu je pričakovati, da
bodo kmetijski okoljski ukrepi še naprej pridobivali na pomenu.

Po letu 1985 so se v EU odločili za večjo povezavo med DG III in
DG VI. Veljavna ureditev v EU, omogoča trgovanje znotraj EU s
" kmetijsko-živilskimi proizvodi, ki izpolnjujejo predpisane
zdravstvene pogoje. Poleg tega pa so za vrste t.i. posebnih
kmetijsko-živilskih proizvodov, ki jih je potrebno zaščititi, dodatno
predpisali njihovo sestavo, poimenovanje in način kontrole.
Zakonodaja za kmetijsko-živilske proizvode v EU se bistveno
razlikuje od trenutno veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.
Predpisi EU urejajo le minimalne zdravstvene zahteve, ter
poimenovanja za tiste kmetijsko-živilske proizvode, kjer je to
potrebno zaradi zaščite pred potvorbami. Poleg tega ima EU
izgrajen podrobnejši način kontrole in nadzora nad sicer v osnovi
prostovoljno proizvodnjo, vendar pa če se proizvajalec za to
proizvodnjo odloči, pa morajo biti ti proizvodi ustrezno poimenovani
in označeni ter podvrženi strogi kontroli in nadzoru. Za Republiko
Slovenijo pa to pomeni spremembe in dopolnitve predpiso\/, ki
bodo omogočali proizvajalcem izdelavo proizvodov na prostovoljen
način, ki pa bo primerljiv EU z glede sistema registracije
poimenovanj, kontrole in nadzora.

Kmetijski okoljski ukrepi so edini obvezujoči ukrep v uredbi za
spodbujanje razvoja podeželja. Države, ki se pripravljajo na vstop
v EU, torej tudi Republika Slovenija, bi se torej morale čim
temeljiteje pripraviti na izvajanje teh ukrepov še pred polnopravno
včlanitvijo.
Glavni namen ukrepov za ekonomsko diverzifikacijo podeželja je
širitev in diverzifikacija dohodkovnih virov v podeželskem prostoru.
Ena od možnosti je dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom s
spodbujanjem stroškovno učinkovitejše proizvodnje ali
dodajanjem vrednosti z dodatno predelavo. Konvencionalna politika
razvoja podeželja, ki presega domet zgolj kmetijskega sektorja,
se osredotoča zlasti na izboljšanje osnovne infrastrukture,
izboljševanje proizvodne sposobnosti in lastniške strukture
kmetijskih zemljišč. Ukrepi podpore kmetijskih investicij, posebnih
podpor mladim kmetom in dodatnega delovnega usposabljanja
pa so v prvi vrsti namenjeni krepitvi konkurenčnosti in izboljševanju
kvalitete« kmetijske proizvodnje, dodajanju vrednosti kmetijskim
proizvodom (lastna predelava, lokalne blagovne znamke,
neposredno trženje) ter krepitvi tržnega deleža in zniževanja
stroškov proizvodnje s podporo vzpostavljanju skupin
proizvajalcev. Pri tem je pomembno poudariti, da so investicijske
podpore v kmetijski pridelavi namenjene samo projektom, ki ne
predvidevajo širitve fizičnega obsega proizvodnje. Posebne
podpore so namenjene tudi izboljšanju in racionalizaciji predelave
in trženja kmetijskih pridelkov.

Ker je nadzor v posameznih državah EU nad ustreznostjo
kmetijsko-živilskih proizvodov v pristojnosti različnih ministrstev
oziroma organov, je EU za koordinacijo nacionalnih nadzornih
organov za uradni nadzor ustanovila koordinacijsko telo v okviru
DG XXIV (t.i. evropska organizacija za hrano). Nacionalna ureditev
pa je prepuščena posameznim državam članicam EU.
Primeri:
Danska v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;
Švedska v obliki urada na ministrstvu za kmetijstvo;
Finska v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;

Glede na padec relativne vrednosti kmetijskih proizvodov se
pojavlja potreba po iskanju novih dohodkovnih virov izven
kmetijstva. Slednji lahko vključujejo npr. podeželski turizem ali
uporabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo v
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Anglija v celoti v ministrstvu za kmetijstvo;

določitvi pravil zbiranja in pošiljanja knjigovodskih podatkov;

Nizozemska živila v ministrstvu za zdravstvo, posebne
kmetijsko živilske proizvode pa v ministrstvu za kmetijstvo;

določitvi ekonomske velikosti kmetij v posameznih državah,
izraženo v eurih, ki je prag zajetja kmetij v reprezentativen
vzorec;

Avstrija v ministrstvu za varstvo žena.
pojasnitvi termina ekonomske velikosti kmetij, ki iz njega izhaja,
predvsem pa glede na deleže skupnega standardnega pokritja
na kmetijo, doseženega od različnih pridelkov, opredeljuje
proizvodno tipologijo kmetij.

Poleg tega pa so v EU predpisali način poimenovanja, registracije
in kontrole t.i. prostovoljno zaščitenih posebnih oziroma
tradicionalnih kmetijsko-živilskih proizvodov. Le to je opisano v
uredbah 2081/92 in 2082/92, ki med drugim omogočata posamezni
državi članici razvoj nacionalnih sistemov za zaščito proizvodnje
in trženja posebnih in tradicionalnih kmetijsko-živilskih proizvodov.

6.1.5 Organizacije proizvajalcev
Organizacije proizvajalcev se ustanavljajo na prostovoljni podlagi
in so temeljni element pri skupni organizaciji trga EU. Organizacije
proizvajalcev sestavljajo posamezni proizvajalci in organizacije,
ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo proizvodnje in trženja
kmetijskih proizvodov in imajo za člane samo kmetijske
proizvajalce. Naloge organizacij proizvajalcev so: načrtovanje
pridelave in njeno prilagajanje povpraševanju, zlasti v pogledu
količine in kakovosti, pospeševanja koncentracije ponudbe in
trženja kmetijskih pridelkov, zmanjševanje pridelovalnih stroškov
in ustalitev pridelovalnih cen, pospeševanje naravi prijaznega
kmetovanja, ohranjanja kulturne krajine in biološke raznovrstnosti.
Organizacije proizvajalcev morajo izpolnjevati določene pogoje
(mora biti pravna oseba, pravila organizacije morajo določati
obveznost poročanja o pridelavi, o sami pridelavi, prodaji in varstvu
okolja, posamezen pridelovalec je lahko član samo ene
organizacije pridelovalcev za posamezno vrsto pridelkov ipd.).

V zakonodaji EUje obvezen nadzor s strani državnih inšpekcijskih
organov v povezavi s predpisano kakovostjo in dodatnim
označevanjem, za naslednje kmetijske trge kot so npr.: sveže
sadje in zelenjava, vse vrste mesa, oljkarstvo in oljčno olje,
posebna reja kokoši in jajc, ekološko kmetijstvo, vsi proizvodi
tradicionalnega ugleda ter geografskega poimenovanja. V praksi
je ta nadzor lahko izveden direktno s strani državne inšpekcije ali
pa kot nadzor nad izvajanjem dela imenovanih kontrolnih institucij.
V Republiki Sloveniji Tržni inšpektorat Republike Slovenije v praksi,
kljub pristojnosti, ne vrši nadzora nad kontrolnimi institucijami.
Z namenom ugotavljanja skladnosti in omogočiti priznavanje
certifikatov oziroma poročil različnih držav je v predpisih EU za
določitev in priglasitev s strani pristojnih državnih organov za
ugotavljanje skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov,
predpisano, da izpolnjujejo zahteve iz evropskih standardov
(EN45001 za preskusne laboratorije, EN 45004 za certifikacijske
organe ter EN 54011 za kontrolne institucije). V nekaterih predpisih
EU je možen prenos dela nadzora s strani inšpekcijskega organa
nad imenovano kontrolno institucijo (npr. razvrščanje klavnih
polovic na liniji klanja), vendar mora biti le ta v skladu z zahtevami
EU pod stalnim nadzorom inšpekcijskega organa.

Z novo ureditvijo bi omogočili nastajanje in delovanje organizacij
proizvajalcev in njihovih združenj v skladu z zakonodajo EU, s
tem pa bomo izpolnili pogoj za pridobitev finančne pomoči za
njihovo delovanje in ukrepe pospeševanja tržne organiziranosti
kmetov.
Bistvo pravne ureditve, v zvezi z organizacijo proizvajalcev, v
EU je zlasti v naslednjem:

6.1.3 Kmetijska in gozdarska mehanizacija in
oprema

regijsko združevanje kmetov je eden od skupnih gospodarskih
ukrepov za centralizirano oskrbo in prilagajanje proizvodnje
zahtevam trga;

V državah EU (in tudi nekaterih drugih) veljajo evropske smernice
o proizvodih (CE znak), področje varne uporabe in
usposobljenosti za delo pa je prepuščeno nacionalni zakonodaji,
ki to področje urejajo zelo različno, predvsem glede na specifične
pogoje uporabe. S preventivnim delovanjem na področju
preprečevanja nesreč se ukvarjajo javne službe (oddelki za
preprečevanje nesreč pri kmetijskih socialnih zavarovalnicah v
Nemčiji, Avstriji in na Poljskem ter svetovalna služba za
preprečevanje nesreč v Švici).

oskrbo in prilagajanje proizvodnje zahtevam trga;
pogoj je ustrezna proizvodnja in tržni redi v skladu z 33.
členom Rimske Pogodbe in zahteve skupnega trga;
strukturna pomoč je namenjena za delno kritje stroškov
ustanovitve in poslovanja organizacij proizvajalcev in združenj
ter prilagajanje obstoječih skupin določilom te uredbe;
določena je višina pomoči.

6.1.4 Vodenje knjigovodstva na kmetijah

Z uredbami EU so določeni podrobnejši pogoji za ustanovitev,
delovanje in financiranje s strani držav članic. Za posamezne
kmetijske proizvode pa so v tržnih redih določene tudi specifične
zahteve (npr. za sadje in zelenjavo, hmelj, vino ipd).

Bistvo pravne ureditve v EU je zlasti v:
obveznosti držav članic, da spremljajo dohodkovni položaja
kmetij, opredeljuje potrebne institucije ter strokovne termine;
individualni podatki morajo biti anonimni in se nikakor ne smejo
uporabljati za davčne namene;

Organizacije proizvajalcev urejajo še tržni redi za nekatere druge
proizvode, na primer za olja in maščobe, tobak, banane, bombaž
in ribiške proizvode.

določitvi podatkov, ki jih je potrebno zbirati in v kakšni obliki.
Tako zbrani podatki omogočajo izračun t.i. standardnih
rezultatov, ki so med državami povsem primerljivi;
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FADN:
Regulation No 79/65/EEC of the Council of 15 June 1965
setting up a network for the collection of accountancy data on
the incomes and business operation of agricultural holdings
in the European Economic Community
Commission Decision of 7 June 1985 establishing a Community typology for agricultural holdings
Commission Regulation (EEC) No 1915/83 of 13 July 1983
on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of
agricultural holdings

6.1.6 Integrirani administrativni in kontrolni sistem
S ciljem enotnega upravljanja različnih shem podpor (direktna
plačila kmetom) je tudi to področje urejeno s predpisi, ki dajejo
pravno podlago za vzpostavitev in delovanje enotnega sistema
dodeljevanja in kontrole ukrepov kmetijske politike. Integrirani
administrativni in kontrolni sistem (nadaljnjem besedilu: IAKS)
omogoča uspešno implementacijo ukrepov, ki temeljijo na direktnih
plačilih kmetom, opredeljuje postopke reševanja problemov, ki
izhajajo iz dodeljevanja pomoči na proizvodno enoto, poenostavlja
sistem vlaganja prošenj, pri čemer velja, da mora vsak
zainteresirani vsako leto vložiti samo eno vlogo za pomoč na
površino (za živali lahko vlaga prošnjo večkrat letno), kar omogoča
učinkovito kontrolo nad razdeljevanjem denarnih sredstev in hkrati
omogoča državi, da vzpostavi sistem kontrole in kaznovanja v
primeru goljufij.

Strukturna politika, razvoj podeželja, regionalni razvoi:
Council regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying
down general provisions on the Structural Funds
Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament
and of the Council of 12 July 1999 on the European Regional
Development Fund
Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament
and of the Council of 12 July 1999 on the European Social
Fund
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Commission Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
The Leader Community initiative

Glavni elementi IAKS-a so: računalniška podatkovna baza,
alfanumerični identifikacijski sistem kmetijskih parcel, alfanumerični
sistem identifikacije živali, subvencijske vloge in integriran kontrolni
sistem, ki vključuje administrativne kontrole in kontrole na terenu.

6.1.7 Predpisi EU, ki urejajo zgoraj opisana področja
6.1.7.1 Evropski kmetijski jamstveni in usmerjevalni
sklad - horizontalne vsebine

-

Council Regulation (EC) No 1258/1999 of 17 May 1999 on
the financing of the common agricultural policy
Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules fordirect support schemes under
the common agricultural policy
Commission Regulation (EC) No 1663/95 of 7 July 1995 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 729/70 regarding the procedure for the clearance of the accounts of the EAGGF Guarantee Section
Commission Regulation (EC) No 296/96 of 16 February 1996
on data to be forwarded by the Member States and the monthly
booking of expenditure financed under the Guarantee Section of the Agricultural Guidance and Guarantee Fund
(EAGGF) and repealing Regulation (EEC) No 2776/88
Commission Regulation (EC) No 402/94 of 23 February 1994
amending Regulation (EEC) No 1866/90 on arrangements
for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds
Council Regulation (EEC) No 1883/78 of 2 August 1978 laying down general rules for the financing of interventions by
the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund,
Guarantee Section
Council Regulation (EEC) No 3492/90 of 27 November 1990
laying down the factors to be taken into consideration in the
annual accounts for the financing of intervention measures in
the form of public storage by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section

Predoristopne pomoči:
Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on
coordinatinf aid to the applicant countries in the framevvork of
the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC)
No 3906/89
Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 on
Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period
Commission Regulation (EC) No.2759/1999 laying down rules
for the application of Council Regulation (EC) No 1268/1999
on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of
centrail and eastern Europe in the pre-accession period
Kmetijsko okoliški ukrepi:
Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations
Commission Regulation (EC) No 1750/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 3457/92 of 30 November
1992 laying down detailed rules concerning the inspection
certificate for imports from third countries into the Community
provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Council Regulation (EC) No 1804/1999 of 19 July 1999 supplementing Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto
an agricultural products and foodstuffs to include livestock
production

IACS:
Council Regulation (EEC) No 3508/92 of 27 November 1992
establishing an integrated administration and control system
for certain Community aid schemes
- Commission Regulation (EEC) No 3887/92 of 23 December
1992 laying down detailed rules for applying the integrated
administration and control system for certain Community aid
schemes
Commission Regulation (EC) No 2801/1999 of 21 december
1999 amending Regulation (EEC) 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for Certain Community aid schemas
poročevalec, št. 16
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Commission Regulation (EEC) No 3457/92 of 30 November
1992 laying down detailed rules concerning the inspection
certificate for imports from third countries into the Community
provided for in Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 94/92 of 14 January 1992
laying down detailed rules for implementing the arrangements
for imports from third countries provided for in Regulation
(EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products
and foodstuffs
Commission Regulation (EEC) No 207/93 of 29 January 1993
defining the content of Annex VI to Regulation (EEC) No 2092/
91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
and laying down detailed rules for implementing the provisions of Article 5 (4) thereto

the system of import licences
Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971
on the common organisation of the market in hops
Regulation (EEC) No 234/68 of the Council of 27 February
1968 on the estabiishment of a common organisation of the
market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like,
cut flovvers and ornamental foliage
Regulation (EEC) No 1308/70 of the Council of 29 June 1970
on the common organisation of the market in flax and hemp
Council Regulation (EC) No 1255/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in milk and milk products
Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in beef and veal
Council Regulation (EC) No 2467/98 of 3 November 1998 on
the common organisation of the market in sheepmeat and
goatmeat
Regulation (EEC) No 2759/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in pigmeat
Regulation (EEC) No 2771/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in eggs
Regulation (EEC) No 2777/75 of the Council of 29 October
1975 on the common organization of the market in poultrymeat
Council Regulation (EC) No 1221/97 of 25 June 1997 laying
down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Council Regulation (EC) No 1221/97 of 25 June 1997 laying
down general rules for the application of measures to improve the production and marketing of honey
Regulation (EEC) No 2783/75 of the Council of 29 October
1975 on the common system of trade for ovalbumin and
lactalbumin
Council Regulation (EC) No 3448/93 of 6 December 1993
laying down the trade arrangements applicable to certain
goods resulting from the processing of agricultural products

6.1.7.2 Skupne tržne ureditve
Council Regulation (EEC) No 1766/92 of 30 June 1992 on the
common organization of the market in cereals
Council Regulation (EC) No 1251/1999 of 17 May 1999 establishing a support system for producers of certain arable
crops
Regulation No 136/66/EEC of the Council of 22 September
1966 on the estabiishment of a common organisation of the
market in oils and fats
Commission Regulation (EC) No 2366/98 of 30 October 1998
laying down detailed rules for the application of the system of
production aid for olive oil for the 1998/99, 1999/2000 and
2000/01 marketing years
Council Regulation (EC) No 3072/95 of 22 December 1995
on the common organization of the market in rice
Council Regulation (EC) No 603/95 of 21 February 1995 on
the common organization of the market in dried fodder
Council Regulation (EC) No 2038/1999 of 13 September 1999
on the common organisation of the markets in sugar sector
Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables
Council Regulation (EC) No 2201/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the markets in processed fruit
and vegetable products
Council Regulation (EC) No 2202/96 of 28 October 1996
introducing a Community aid scheme for producers of certain citrus fruits
Council Regulation (EEC) No 822/87 of 16 March 1987 on the
common organization of the market in wine (Council Regulation (EC) No 1493/1999 of 17 May 1999 on the common
organisation of the market in wine - začetek veljavnosti
01.08.2000)
Council Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying
down general rules on the definition, description and presentation of aromatized vvines, aromatized wine- based drinks
and aromatized vvine-product cocktails
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
down general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Council Regulation (EEC) No 404/93 of 13 February 1993 on
the common organization of the market in bananas
Council Regulation (EEC) No 2075/92 of 30 June 1992 on the
common organization of the market in raw tobacco
Regulation (EEC) No 2358/71 of the Council of 26 October
1971 on the common organisation of the market in seeds
Commission Regulation (EEC) No 1117/79 of 6 June 1979
specifying the products in the seeds sector to be subject to
15. marec 2000

6.1.7.3 Zunanja trgovina - horizontalne vsebine
Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999
laying down common detailed rules for the application of the
system of export refunds on agricultural products (Commission Regulation (EEC) No 3665/87 of 27 November 1987
laying down common detailed rules for the application of the
system of export refunds on agricultural products - konec
veljavnosti 01.07.1999)
Council Regulation (EEC) No 565/80 of 4 March 1980 on the
advance payment of export refunds in respect of agricultural
products
Commission Regulation (EEC) No 3719/88 of 16 November
1988 laying down common detailed rules for the application of
the system of import and export licences and advance fixing
certificates for agricultural products
Commission Regulation (EEC) No 2220/85 of 22 July 1985
laying down common detailed rules for the application of the
system of securities for agricultural products
Council Regulation (EEC) No 386/90 of 12 February 1990 on
the monitoring carried out at the time of export of agricultural
products receiving refunds or other amounts
Council Regulation (EEC) No 1055/77 of 17 May 1977 on the
storage and movement of products bought in by an intervention agency
Commission Regulation (EEC) No 3002/92 of 16 October
1992 laying down common detailed rules for verifying the use
and/or destination of products from intervention
Regulation (EEC) No 827/68 of the Council of 28 June 1968
on the common organisation of the market in certain products listed in Annex II to the Treaty
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Kvaliteta
Nadzor in ugotavljanje skladnosti kakovosti kmetijsko živilskih
proizvodov
Council Directive 89/397/EEC of 14 June 1989 on the official
control of foodstuffs
Council Directive 93/99/EEC of 29 October 1993 on the subject of additional measures concerning the official control of
foodstuffs
Council Directive of 20 December 1985 concerning the introduction of Community methods of sampling and analysis for
the monitoring of foodstuffs intended for human consumption

Zaščita poimenovanja porekla in geografskih znakov in certifikatov
posebnega značaja ter bio kmetijsko-živilskih proizvodov
Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the
protection of geographical indications and designations of
origin for agricultural products and foodstuffs
Council Regulation (EEC) No 2082/92 of 14 July 1992 on
certificates of specific character for agricultural products and
foodstuffs
Council Regulation (EEC) No 2092/91 of 24 June 1991 on
organic production of agricultural products and indications
referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Naravna mineralna in izvirska voda
Council Directive 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to the exploitation and marketing of natural mineral vvaters
Sadni sokovi in nektarji
Commission Directive 93/45/EEC of 17 June 1993 concerning the manufacture of nectars vvithout the addition of sugars
or honey
Council Directive 93/77/EEC of 21 September 1993 relating
to fruit juices and certain similar products
Marmelade in džemi
Council Directive 79/693/EEC of 24 July 1979 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to fruit jams,
jellies and marmalades and chestnut puree
Sladkor
Council Directive 73/437/EEC of 11 December 1973 on the
approximation of the lavvs of the Member States concerning
certain sugars intended for human consumption
First Commission Directive 79/796/EEC of 26 July 1979 laying dovvn Community methods of analysis for testing certain
sugars intended for human consumption
Regulation (EEC) No 1265/69 of the Commission of 1 July
1969 establishing methods for determining the quality of sugar
bought in by intervention agencies
Regulation (EEC) No 793/72 of the Council of 17 April 1972
fixing the standard quality for vvhite sugar
Čokolada in kakavovi izdelki
Council Directive 73/241/EEC of 24 July 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to cocoa and
chocolate products intended for human consumption
Kavni in clkorijini ekstrakti
Council Directive 77/436/EEC of 27 June 1977 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to coffee extracts and chicory extracts
First Commission Directive 79/1066/EEC of 13 November
1979 laying dovvn Community methods of analysis for testing
coffee extracts and chicory extracts
Med
Council Directive 74/409/EEC of 22 July 1974 on the harmonization of the lavvs of the Member States relating to honey
Eruka kislina
Commission Directive 80/891/EEC of 25 July 1980 relating to
the Community method of analysis for determining the erucic
acid content in oils and fats intended to be used as such for
human consumption andfoodstuffs containing added oils or
fats
Council Directive 76/621/EEC of 20 July 1976 relating to the
fixing of the maximum level of erucic acid in oils and fats
intended as such for human consumption and in foodstuffs
containing added oils or fats
Mleko in mlečni izdelki
Council Directive 76/118/EEC of 18 December 1975 on the
approximation of the lavvs of the Member States relating to
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human
consumption
Council Directive 83/417/EEC of 25 July 1983 on the approximation of the laws of the Member States relating to certain

Označevanje živil
Council Directive 79/112/EEC of 18 December 1978 on the
approximation of the laws of the Member States relating to
the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for
sale to the ultimate consumer
Commission Directive 93/102/EC of 16 November 1993
amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the
lavvs of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer
Commission Directive 87/250/EEC of 15 April 1987 on the
indication of alcoholic strength by volume in the labelling of
alcoholic beverages for sale to the ultimate consumer
Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications
or marks identifying the lot to vvhich a foodstuff belongs
Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 concerning the compulsory indication on the labelling of certain
foodstuffs of particulars other than those provided for in Council Directive 79/112/EEC
Aditivi dovoljeni v posameznih vrstah živil
Council Directive 89/107/EEC of 21 December 1988 on the
approximation of the laws of the Member States concerning
food additives authorized for use in foodstuffs intended for
human consumption
European Parliament and Council Directive 94/34/EC of 30
June 1994 amending Directive 89/107/EEC on the approximation of the lavvs of Member States concerning food additives authorized for use in foodstuffs intended for human
consumption European Parliament and Council Directive 94/
35/EC of 30 June 1994 on svveeteners for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive 94/35/EC of 30
June 1994 on svveeteners for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive 94/36/EC of 30
June 1994 on colours for use in foodstuffs
European Parliament and Council Directive No 95/2/EC of 20
February 1995 on food additives other than colours and svveeteners
Directive 96/85/EC of the European Parliament and of the
Council of 19 December 1996 amending Directive 95/2/EC
on food additives other than colours and sweeteners
Directive 98/72/EC of the European Parliament and of the
Council of 15 October 1998 amending Directive 95/2/EC on
food additives other than colours and svveeteners
Arome
Council Directive 88/388/EEC of 22 June 1988 on the approximation of the lavvs of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for
their production
Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and
of the Council of 28 October 1996 laying down a Community
procedure for flavouring substances used or intended for
use in or on foodstuffs
Ekstrakcijska topila uporabljena v proizvodnji živil
Council Directive 88/344/EEC of 13 June 1988 on the approximation of the laws of the Member States on extraction
solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients
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lactoproteins (caseins and caseinates) intended for human
consumption
First Commission Directive 85/503/EEC of 25 October 1985
on methods of analysis for edible caseins and caseinates
Council Regulation (EC) No 2597/97 of 18 December 1997
laying down additional rules on the common organization of
the market in milk and milk products for drinking milk
Council Regulation (EEC) No 1898/87 of 2 July 1987 on the
protection of designations used in marketing of milk and milk
products
Commission Decision of 28 October 1988 listing the products referred to in the second subparagraph of Article 3 (1) of
Council Regulation (EEC) No 1898/87
Council Regulation (EEC) No 2204/90 of 24 July 1990 laying
down additional general rules on the common organization of
the market in milk and milk products as regards cheese
Commission Regulation (EEC) No 2742/90 of 26 September
1990 laying down detailed rules for the application of Council
Regulation (EEC) No 2204/90
Commission Regulation (EC) No 2721/95 of 24 November
1995 establishing rules for the application of reference and
routine methods for the analysis and quality evaluation of milk
and milk products under the common market organization
Commission Regulation (EC) No 1854/96 of 26 September
1996 establishing a list of reference methods to be applied for
the analysis and quality evaluation of milk and milk products
under the common market organization
First Commission Directive 79/1067/EEC of 13 November
1979 laying down Community methods of analysis for testing
certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human
consumption
First Commission Directive 87/524/EEC of 6 October 1987
laying down Community methods of sampling for chemical
analysis for the monitoring of preserved milk products
First Commission Directive 86/424/EEC of 15 July 1986 laying down methods of sampling for chemical analysis of edible
caseins and caseinates
Meso
Council Regulation (EEC) No 1906/90 of 26 June 1990 on
certain marketing standards for poultry
Commission Regulation (EEC) No 1538/91 of 5 June 1991
introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC)
No 1906/90 on certain marketing standards for poultry
Council Regulation (EEC) No 2137/92 of 23 July 1992 concerning the
Communlty scale for the classification of carcases of ovine
animals and determining the Community standard quality of
fresh or chilled sheep carcases and extending Regulation
(EEC) No 338/91
Commission Regulation (EEC) No 461/93 of 26 February
1993 laying down detailed rules for the Community scale for
the classification of carcases of ovine animals
- Council Regulation (EC) No 1254/1999 of 17 May 1999 on
the common organisation of the market in beef and veal
Council Regulation (EEC) No 1208/81 of 28 April 1981 determining the Community scale for the classification of carcases
of adult bovine animals
- Commission Regulation (EEC) No 2930/81 of 12 October
1981 adopting additional provisions for the application of the
Community scale for the classification of carcases of adult
bovine animals
Commission Regulation (EEC) No 563/82 of 10 March 1982
laying down detailed rules for the application of Regulation
(EEC) No 1208/81 for establishing the market prices of adult
bovine animals on the basis of the Community scale for the
classification of carcases
Council Regulation (EEC) No 1186/90 of 7 May 1990 extending the scope of the Community scale for the classification of
carcases of adult bovine animals
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Commission Regulation (EEC) No 344/91 of 13 February
1991 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 1186/90 to extend the scope of the Community
scale for the classification of carcases of adult bovine animals
Council Regulation (EEC) No 3220/84 of 13 November 1984
determining the Community scale for grading pig carcases
Commission Regulation (EEC) No 2967/85 of 24 October
1985 laying down detailed rules for the application of the Community scale for grading pig carcases
Ribe in ribji izdelki
Council Regulation (EEC) No 2136/89 of 21 June 1989 laying
down common marketing standards for preserved sardines
Commission Regulation (EEC) No 3506/89 of 23 November
1989 amending Regulation (EEC) No 3703/85 laying down
detailed rules for applying the common marketing standards
for certain fresh or chilled fish
Council Regulation (EEC) No 1536/92 of 9 June 1992 laying
down common marketing standards for preserved tuna and
bonito
Sadje in zelenjava
Regulation No 58 of the Commission laying down common
quality standards for certain products listed in Annex I B to
Regulation No 23 on the progressive establishment of a common organisation of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EEC) No 1292/81 of 12 May 1981
laying down quality standards for leeks, aubergines and courgettes
Commission Regulation (EEC) No 778/83 of 30 March 1983
laying down quality standards for tomatoes
Commission Regulation (EEC) No 2213/83 of 28 July 1983
laying down quality standards for onions and vvitloof chicory
Commission Regulation (EEC) No 899/87 of 30 March 1987
laying down quality standards for cherries and stravvberries
Commission Regulation (EEC) No 1591/87 of 5 June 1987
laying down quality standards for cabbages, Brussels
sprouts, ribbed celery, spinach and plums
Commission Regulation (EEC) No 1730/87 of 22 June 1987
laying down quality standards for table grapes
Commission Regulation (EEC) No 79/88 of 13 January 1988
laying down quality standards for lettuces, curled- leaved
endives, broad-leaved (Batavian) endives and sweet peppers
Commission Regulation (EEC) No 1677/88 of 15 June 1988
laying down quality standards for cucumbers
Commission Regulation (EEC) No 920/89 of 10 April 1989
laying down quality standards for carrots, citrus fruit and
dessert apples and pears and amending Commission Regulation No 58
Commission Regulation (EEC) No 1076/89 of 26 April 1989
laying down quality standards for leeks and amending Regulation (EEC) No 1292/81 laying down quality standards for
leeks, aubergines and courgettes
Commission Regulation (EEC) No 410/90 of 16 February
1990 setting quality standards for kivvifruit
Commission Regulation (EEC) No 1108/91 of 30 April 1991
laying down quality standards for apricots
Commission Regulation (EEC) No 454/92 of 26 February
1992 laying down quality standards for asparagus
Commission Regulation (EC) No 2257/94 of 16 September
1994 laying down quality standards for bananas
Commission Regulation (EC) No 831/97 of 7 May 1997 laying
down marketing standards applicable to avocados
Commission Regulation (EC) No 1093/97 of 16 June 1997
laying down marketing standards applicable to melons and
vvatermelons
Commission Regulation (EC) No 2288/97 of 18 November
1997 laying down marketing standards for garlic
Commission Regulation (EC) No 963/98 of 7 May 1998 laying
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down marketing standards for cauliflovvers and artichokes
Regulation No 58 of the Commission laying down common
quality standards for certain products listed in Annex I B to
Regulation No 23 on the progressive establishment of a common organisation of the market in fruit and vegetables
- Commission Regulation (EEC) No 3596/90 of 12 December
1990 laying down quality standards for peaches and nectarines
Jajca
Council Regulation (EEC) No 1907/90 of 26 June 1990 on
certain marketing standards for eggs
Commission Regulation (EEC) No 1274/91 of 15 May 1991
introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC)
No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
Oljčno olje
Commission Regulation (EEC) No 2568/91 of 11 July 1991
on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on
the relevant methods of analysis
Mazave maščobe
Council Regulation (EC) No 2991/94 of 5 December 1994
laying down standards for spreadable fats
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
down general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks
Žgane pijače
Council Regulation (EEC) No 1576/89 of 29 May 1989 laying
down general rules on the definition, description and presentation of špirit drinks

6.2.1 Avstrija
Avstrijski zvezni zakon o kmetijstvu iz leta 1992 ureja cilje
kmetijske politike, vrste ukrepov, merila za določanje območij z
omejenimi proizvodnimi dejavniki ter postopek za pripravo in
obravnavo vsakoletnega t. i. "zelenega poročila" o stanju kmetijstva
in potrebnih ukrepih v naslednjem letu.
Ta zakon upošteva gospodarske, socialne in ekološke funkcije
kmetijstva pa tudi narodnogospodarsko in podjetniško razsežnost
kmetijske politike. Cilji kmetijske politike so določeni ob upoštevanju
skupne kmetijske politike EU.
V skladu z navedenim zakonom ima kmetijska politika Avstrije
naslednje cilje:
1. ohraniti gospodarsko zdravo, učinkovito, kmečko kmetijstvo
in gozdarstvo v funkcionalnem podeželskem prostoru, pri
čemer je potrebno upoštevati socialno usmerjenost, ekološko
znosnost in regionalno izravnanost s posebnim poudarkom
na gorska območja in druga območja z neugodnimi razmerami
za pridelavo;
2. razviti raznovrstne dohodkovne in zaposlitvene kombinacije
med kmetijstvom in drugimi gospodarskimi panogami;
3. tržno usmeriti kmetijsko pridelavo, predelavo in prodajo;
4. povečati storilnost in konkurenčnost kmetijstva, zlasti s
strukturnimi ukrepi, pri čemer je potrebno upoštevati
učinkovito, okolju prijazno in socialno usmerjeno kmečko
gospodarstvo;
5. zagotoviti osebam, ki delajo v kmetijstvu in gozdarstvu,
ustrezen delež pri gospodarski in socialni blaginji;
6. pospeševati kmetijstvo z vidika celotnega gospodarstva in
koristi potrošnikov tako da:
bodo izravnane naravno dane slabosti v primerjavi z drugimi
gospodarskimi dejavnostmi,
bo prebivalstvo oskrbovano s kakovostnimi oziroma
visokovrednimi živili in surovinami,
se bo kmetijstvo prilagajalo spremembam gospodarskih
razmer,
,
bo kmetijstvo trajno ohranjalo tla, vodo in zrak kot podlage za
življenje, varovalo naravno krajino ter podpiralo ukrepe proti
naravnim nesrečam,
da bosta kmetijstvo in gozdarstvo celovito izkoristila možnosti
sofinanciranja s strani EU.

6.1.7.4 Krma
Council Directive 95/53 of 25 October 1995 fixing the principles governing the organization of official inspections in the
field of animal nutrition
Council Directive 79/373 of 2 April 1979 on the marketing of
compound feedingstuffs
Council Directive 96/25 of 29 April 1996 on the circulation of
feed materials, amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC,
82/471/EEC and 93/74/EEC and repealing Directive 77/101/
EEC
Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding-stuffs
Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing
guidelines for the assessment of additives in animal nutrition

Posebej primerni pospeševalni ukrepi so zlasti:
proizvodno nevtralna neposredna dohodkovna plačila in
neposredna plačila v povezavi s storitvami,
ukrepi za večjo kakovost, varstvo okolja in usmerjanje
proizvodnje v rastlinski pridelavi in živinoreji,
ukrepi za povečanje konkurenčnosti na področju proizvodnje
in prodaje,
ukrepi za ohranitev kmetijskih gospodarstev in izgradnjo
infrastrukture,
ukrepi za raziskovanje in razvoj ter njihovo uresničevanje na
področju kmetijstva, gozdarstva in vodnega gospodarstva,
ukrepi na področju naložb v kmetijstvu in gozdarstvu.

6.1.7.5 Organizacije proizvajalcev:
Council Regulation (EC) No 952/97 of 20 May 1997 on producer groups and associations thereof (ta uredba je bila
preklicana z uredbo 1257/1999)
-

-

Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on
support for rural development from the European agricultural
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and
repealing certain Regulations

Zakon pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo, da v soglasju
z glavnim odborom Nacionalnega sveta, z uredbo določi gorsko
območje, območja z neugodnimi pridelovalnimi razmerami, ki
potrebujejo podporo in druga območja z omejitvenimi dejavniki,
kjer so pospeševalni ukrepi posebej utemeljeni. ,

Council Regulation (EC) No 2200/96 of 28 October 1996 on
the common organization of the market in fruit and vegetables
Commission Regulation (EC) No 412/97 of 3 March 1997
laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No
2200/96 as regards the recognition of producer organizations
Regulation (EEC) No 1696/71 of the Council of 26 July 1971
on the common organisation of the market in hops
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V gorsko območje spadajo občine ali deli občin z znatno omejenimi
možnostmi za obdelavo zemljišč in bistveno večjim obsegom
dela, kjer težavne podnebne razmere ali močan nagib ali oboje
znatno otežujejo pridelovalne in življenjske razmere. Druga
območja z omejenimi proizvodnimi dejavniki so kmetijske cone,
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kjer so pridelovalne in življenjske razmere težavne zaradi nizke
rodovitnosti zemljišč in slabe prilagoditvene sposobnosti v
primerjavi s splošnim razvojem kmetijstva. Med druga območja z
omejitvenimi dejavniki, posebej primerna za pospeševanje, pa
lahko zvezni minister s soglasjem pristojnega parlamentarnega
odbora uvrsti tista, kjer so glede na njihovo podeželsko naravo,
število dejavnih oseb v kmetijstvu, stopnjo gospodarske in
kmetijske razvitosti, odročne lege in prilagoditvene sposobnosti
ukrepi kmetijske politike posebej pomembni.

da sporočajo podatke o količinah in cenah tržno urejenega blaga,
o kmetijskih zemljiščih pod določenimi kulturnimi rastlinami, pa
tudi obveznost borz in podobnih trgov o kotaciji blaga, zajetega s
tržnimi redi.

Zvezni minister za kmetijstvo mora vsako leto predložiti poročilo
o razvoju kmetijstva v preteklem letu z opisom potrebnih ukrepov
v naslednjem letu ("zeleno poročilo") komisiji, sestavljeni iz
predstavnikov v parlamentu zastopanih političnih strank,
Predsedniške konference kmetijskih zbornic, Gospodarske
zbornice, Delavske zbornice in Avstrijske sindikalne zveze.
Komisija lahko ministru priporoči dodatne ukrepe kmetijske politike
za naslednje leto. Vsako leto, najpozneje do 15. septembra, mora
zvezni minister za kmetijstvo predložiti "zeleno poročilo" zvezni
vladi, ta pa ga predloži, skupaj z osnutkom proračunskih
prejemkov in izdatkov zeleno, parlamentu. Zakon zelo natančno
določa vsebino zelenega poročila. Zeleno poročilo mora med
drugim obsegati podatke o gospodarskem položaju kmetijstva,
ločeno po različnih velikostnih razredih kmetij, njihovi pridelovalni
usmeritvi, legi v območjih z omejitvenimi dejavniki in drugih predelih,
socialnoekonomski kategoriji itd. Zeleno poročilo mora vsebovati
agregirane podatke o pospeševalnih ukrepih v preteklem letu
(število prejemnikov, velikost pomoči po zneskovnih razredih,
povprečno prejeti znesek po posameznem razredu itd.). Zaželeno
poročilo se lahko uporabijo agrarnoekonomski in statistični podatki,
zlasti pa podatki iz knjigovodstva na kmetijah. Pri tem je
zagotovljena tajnost podatkov, ki se. nanašajo na posameznike
oziroma imajo osebno naravo.

spremlja cene kmetijskih proizvodov, iz njih izdelanih
proizvodov in sredstev za kmetijsko proizvodnjo ter sestavlja
poročila o gibanjih cen teh proizvodov,

Po zveznem zakonu o ustanovitvi Agencije za urejanje trgov
"Kmetijski trg Avstrija' (Agrarmarkt Austria) iz leta 1992 je ta
agencija pravna oseba javnega prava. Agencija za urejanje trgov
(v nadaljnjem besedilu: AMA) opravlja zlasti naslednje naloge:

sprejema ukrepe za dvig kakovosti kmetijskih proizvodov in
iz njih izdelanih proizvodov; njena naloga je tudi pospeševanje
kmetijske prodaje,
opravlja naloge ki so prenesene nanjo na podlagi zveznih
zakonov in uredb, ter izvaja pospeševalne ukrepe, ki ji jih
določi v izvrševanje zvezni minister za kmetijstvo in
gozdarstvo.
Nadzor nad njenim delom opravlja zvezni minister.
Za pospeševanje trženja na področju kmetijstva pridelovalci,
predelovalci in drugi zavezanci v skladu z zakonom o ustanovitvi
Agencije za urejanje trga plačujejo agenciji poseben prispevek za
trženje na področju kmetijstva. Ta zakon določa prispevni predmet
(na primer: prevzem mleka v predelavo, mletje žita v trgovske
namene, zakol živali itd. ter določa tudi zavezance.
Zbiranje in obdelavo podatkov v avstrijskem kmetijstvu in
gozdarstvu ureja zvezni zakon o kmetijskem in gozdarskem
obratoslovnem informacijskem sistemu (LFBIS-Gesetz):Ta zakon
pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo in gozdarstvo, da
vzpostavi in vodi ta sistem ter lahko omogoči tudi avtomatsko
obdelavo podatkov. Zaradi gospodarnejše, hitrejše in smotrnejše
izvedbe nalog lahko pristojni minister v skladu s pogodbo,
sklenjeno z deželnimi organi, prenese vodenje sistema na druge
javnopravne korporacije, katerih naloge spadajo na področje
kmetijstva in gozdarstva.

Zvezni zakon o ureditvi trga je podlaga za izvršilne predpise, ki
določajo natančnejša pravila c skupnih tržnih redih EU in urejajo
druge zadeve v okviru skupne kmetijske politike.
Zakon o ureditvi trga opredeljuje pojem skupnih tržnih redov in
pravne akte, ki določajo te tržne rede, ter proizvode, zajete s
skupnimi tržnimi redi. Za izvajanje skupnih tržnih redov je pristojna
Kmetijska tržna agencija ("Agrarmarkt Austria", AMA), če zvezni
minister za kmetijstvo in gozdarstvo z uredbo izrecno ne zadrži
določenih nalog v svoji pristojnosti. Ministrstvo je pristojno tudi za
izdajo potrebnih izvedbenih predpisov, opravljanje transfernih
plačil pristojni agenciji, zastopanje koristi kmetijstva, gozdarstva
in vodnega gospodarstva pred organi EU ter za nadzor. V izvedbo
posameznih aktov za izvrševanje skupnih tržnih redov se lahko
vključijo tudi deželni organi ali drugi primerni nosilci.

Uredba o spremljanju trga iz leta 1994, ki je začela veljati z vstopom
Avstrije v EU, je namenjena izvajanju pravnih aktov EU za
proizvode, ki so zajeti s tržnim redom v smislu 95. člena zakona
o ureditvi trga (MOG), zlasti v povezavi z možnimi zaščitnimi
ukrepi po 147. členu Akta o pristopu Avstrije v EU. Za izvajanje te
uredbe je pristojna AMA. Zaradi ugotovitve trgovinskih tokov
proizvodov, ki so navedeni v prilogi uredbe, iz drugih držav članic
EU v Avstrijo, AMA sproti spremlja cene na ravni trgovine na
debelo ter poreklo in količino teh proizvodov. Trgovinske tokove v
regijah spremljajo na mestih, ki so reprezentativni za trgovino na
zadevnem območju. Uredba določa tri tržna območja v Avstriji.
Tržna gibanja in tokove spremljajo periodično v zamikih od enega
tedna do največ 10 dni. O rezultatih spremljanja trga je AMA
dolžna brez odlašanja obveščati zveznega ministra za kmetijstvo
in gozdarstvo.

Zakon o ureditvi trga pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo
in gozdarstvo za več ukrepov: npr. da s predpisom uredi postopke
za razdelitev, dodelitev alispremembo zajamčenih, referenčnih
ali drugih največjih ali najmanjših količin, višino in postopek pri
varščinah, kavcijah in garancijah, če tako določajo predpisi o
tržni ureditvi za določene proiz\rt>de; da s predpisom uredi določene
obveznosti udeležencev na trgu glede nadzora, poročanja,
hranjenja poslovnih listin, dopustitve vstopa v poslovne prostore
in podobne ukrepe, urejajo trg za določene proizvode, da s
predpisom uredi postopek in pogoje za izdajo licenc, izvoznih in
uvoznih dokumentov, ki se nanašajo na blago, zajeto s tržnimi
redi, za uvoz s tržnim .redom zajetega blaga, ki mora ustrezati
določenim zahtevam, kakor tudi za nadzor nad spoštovanjem
določenih najnižjih cen pri uvozu in izvozu blaga, zajetega s tržnimi
redi; licence ter druge izvozne in uvozne dokumente ter odobritve
izdajajo pristojni intervencijski organi. Minister lahko predpiše
zaščitne ukrepe, če so nastale motnje na trgu ali obstaja nevarnost
takšnih motenj, obveznost pravnih in fizičnih oseb ter združenj,
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Avstrijski zvezni zakon o zveznih uradih za kmetijstvo in kmetijskih
zavodih, iz leta 1994, ureja urade za kmetijstvo in kmetijske zavode
na zvezni ravni.
Zvezni uradi za kmetijstvo in zvezni kmetijski zavodi so podrejeni
Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Ti uradi in zavodi lahko
opravljajo storitve tudi tretjim osebam, če ni z zakonom drugače
določeno, pri čemer zvezna država nastopa kot nosilka
zasebnopravnih pravic.
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Dejavnost zveznih uradov za kmetijstvo in zveznih kmetijskih
zavodov je predvsem strokovne narave. Kot skupne naloge teh
uradov in zavodov zakon navaja zbiranje, obdelavo in
dokumentacijo podatkov in ugotovitev, vzpostavitev in vodenje
knjižnic, razvijanje, preizkušanje in izboljševanje metod,
postopkov, preizkuševalnih postaj, strojev, naprav in materialov,
izdajanje spričeval, poročil o pregledih 1n izvidov, obveščanje,
strokovno statistiko in objavo rezultatov, drugih prispevkov in
slikovnega gradiva, posredovanje znanj na tečajih, seminarjih na
prireditvah v lastni ali tuji režiji, svetovanje, sodelovanje v
strokovnih sosvetih in vzdrževanje stikov zaradi strokovnega
sodelovanja. Spričevala, ki jih izdajajo zvezni uradi za kmetijstvo,
se štejejo za javne listine. V okviru svojega delovnega področja
lahko opravljajo tudi storitve za druge, pri čemer imajo prednost
lokalne skupnosti.

zagotoviti smotrn razvoj kmetijstva in njegov boljši konkurenčni
položaj.
Zakon določa, da so kmetijska zemljišča omejen naravni vir, in
izhaja iz načela, da se za nekmetijske namene ne sme uporabiti
več kmetijskih zemljišč, kot je nujno, pri čemer pa je treba ohraniti
najboljša kmetijska zemljišča. Zlasti je poudarjena potreba po
ohranitvi velikih površin kmetijskih zemljišč, ki imajo glede na
naravo okolja, sestavo kmetij in boniteto zemljišč poseben pomen
za kmetovanje. Cilj zakona je ohraniti tako kmetije s polno
zaposlenimi člani v kmetijstvu, kakor tudi široko pahljačo drugih
vrst kmetij s smotrno organiziranostjo in zaokroževanjem zemlje.
Končno je treba zakon uresničevati tako, da se zagotovijo
razvojne možnosti prebivalstvu na podeželju.
Za kmetijo se šteje posestvo, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot
kmetija. Vpis kmetije v zemljiško knjigo predlaga kmetijski minister za vsa gospodarstva, ki obsegajo 2 hektara ali več zemljišč,
če najmanj 2 hektara zemljišč uporabljajo za poljedelstvo,
vrtnarstvo (vključno s cvetličarstvom), sadovnjake, semenarstvo
in, podobne kmetijske dejavnosti, posestvo pa obsega tudi
stanovanjsko stavbo, katere stanovalci obdelujejo posestvo. Na
zahtevo imetnika posestva se lahko kot kmetija vpiše tudi
posestvo z manj kot 2 hektara zemljišč, če gre za vrtnarstvo
oziroma kmetijsko proizvodnjo v rastlinjakih.

Zvezni minister za kmetijstvo in gozdarstvo določa tudi tarife, po
katerih lahko opravlja zvezni kmetijski urad ali zavod storitve
tretjim osebam. Pri tem je treba upoštevati nastale stroške. Plačila
za te storitve so prihodki zvezne države.
Avstrijski obrtni zakon natančno določa kaj sodi v področje
kmetijstva, možen je tudi dokup pridelkov, vendar le tistih, ki so
pridelani v državi, v nakupni vrednosti, ki ustreza največ 25%
prodajne vrednosti pridelkov določene kmetijske panoge tako,
da je ta dokup še vedno sestavni del kmetijske dejavnosti. Možen
je tudi dokup zaradi izpada pridelka. Obrtni zakon se prav tako
tudi ne uporablja za stranske dejavnosti kmetijstva in gozdarstva.
Za te dejavnosti je značilna tesna povezanost s kmetijskim ali
gozdarskim podjetjem kot glavnim obratom in podrejenost stranske
dejavnosti kmetijski in gozdarski kot glavni dejavnosti. Podrejen
pomen je treba presojati s stališča obsega in gospodarske teže
stranske dejavnosti.

Zakon o kmetijah v nadaljevanju določa, kako je potrebno s kmetijo
gospodariti (glede podrobnejših pogojev ima precejšnja pooblastila
minister), določa obdelovalno dolžnost, s čemer se varuje
namembnost zemljišč, zakon omejuje koncentracijo kmetij, določa
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za rejo živali na kmetiji (ustrezati
mora harmoničnemu razmerju med številom živali in površino
. kmetijskih zemljišč), določa pogoje za promet s kmetijami ipd.

Med stranskimi dejavnostmi zakon omenja predelavo in obdelavo
pretežno lastnih pridelkov pod pogojem, da se ohrani vsakokratna
narava kmetijskega in gozdarskega obrata, vrednost sočasno
predelanih proizvodov (na primer sol, začimbe itd.) mora biti
manjša od vrednosti predelanih ali obdelanih naravnih proizvodov.
Predmet predelave in obdelave morajo biti pretežno lastni, se
pravi v kmetijskem in gozdarskem gospodarstvu pridelani
proizvodi, pri čemer je treba upoštevati tudi pridelke, pridobljene
na podlagi "dokupne" pravice.

Po danskem zakonu o izvrševanju uredb Evropske skupnosti, ki
določajo tržne rede za kmetijske proizvode, je minister za
kmetijstvo in ribištvo pooblaščen, za izdajo izvršilnih predpisov
ter sprejema druge ukrepe za izvajanje uredb EU, ki se nanašajo
na: skupne tržne rede za kmetijske pridelke, ureditve za kmetijske
pridelke iz Priloge I k Rimski pogodbi, ki niso zajeti s skupnimi
tržnimi redi, ureditve za proizvode, pri izdelavi katerih se
uporabljajo kmetijski proizvodi, sporočanje podatkov o
dohodkovnem in drugem gospodarskem položaju na področju
kmetijstva, ukrepe, ki izhajajo iz uporabe posebnih valutnih tečajev
na področju skupne kmetijske politike.

Predelava in obdelava kmetijskih pridelkov ne smeta biti privzeti
od obrtne dejavnosti. Pri tem je pomembno ali gre za prodajo po
poprejšnjem naročilu ali za predelavo proizvodov v daljših časovnih
razmikih (na primer zakol živine enkrat na mesec).

Minister je pooblaščen, da določi odmike od določb uredb v tistem
obsegu, ki ga te uredbe dopuščajo.

Če določena oseba s sredstvi za kmetijsko proizvodnjo, ki jih
uporablja na kmetijskem gospodarstvu, opravlja storitve za druga
kmetijska in gozdarska gospodarstva v istem ali sosednjem
upravnem okraju, razen prevozniških storitev, spadajo te storitve
v stransko dejavnost kmetijstva in gozdarstva. Kot stransko
dejavnost zakon posebej ureja prevozne storitve z delovnimi in
vlečnimi stroji ter priklopniki, ki se v glavnem uporabljajo na lastnem
kmetijskem in gozdarskem gospodarstvu. Zakon izvzema
dejavnosti, ki jih opravljajo kmetijske in gozdarske zadruge

Minister za kmetijstvo in ribištvo ustanovi dva posvetovalna
odbora, enega za sadje in vrtnarske proizvode, drugega pa za
ostale kmetijske pridelke. V ta dva odbora minister imenuje po 16
članov, od katerih dva imenuje sam, določeno število pa na predlog
Ministrstva za gospodarstvo, Združenja industrije, Trgovinske
zbornice, Kmetijskega združenja, Združenja družinskega
kmetijstva, Delojemalskega združenja in Potrošniškega združenja.
Minister določi za predsednika odbora enega izmed članov in
sprejme poslovnik za delo vsakega odbora.
Zakon pooblašča ministra za kmetijstvo in ribištvo da:

6.2.2 Danska

lahko zahteva od uvoznikov, izvoznikov, pridelovalcev,
trgovcev in panožnih organizacij podatke, ki so potrebni za
izpolnjevanje dolžnosti držav članic po predpisih EU na
področju kmetijstva,

Danski zakon o kmetijah določa tri cilje kmetijske politike:
zavarovati kmetijska obdelovalna zemljišča in z njimi povezane
krajinske vrednote tako, da bodo zagotovljeni gospodarska
funkcija kmetijstva in interesi okolja,

lahko izdaja predpise o nadzoru v zvezi z uredbami EU, na
katere se nanaša zakon,

zagotoviti odgovorno rabo kmetijskih zemljišč,
poročevalec, št. 16
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raven zahtev, ki so že določene z veljavnimi predpisi. V skladu s
predpisom pristojnega ministra so lahko označeni tudi uvoženi
proizvodi (razen živih živali), če se za konkretni proizvod izkaže,
da ustreza vsem zahtevam za prostovoljno označevanje zadevne
vrste proizvoda. Predvidena so tudi pravila za priznanje in prijavo
obratov, ki pridelujejo proizvode oziroma trgujejo s proizvodi, za
katere velja prostovoljno označevanje posebno visoke kakovosti.
Minister lahko določi znake oziroma logotip za označevanje
proizvodov posebno visoke kakovosti, lahko pa tudi pridrži
uporabo določenih znakov samo za označitev proizvodov
posebno visoke kakovosti.

pooblasti nadzorne organe za dostop na katerikoli kraj, kjer
se blago, ki je predmet kmetijskih predpisov EU, nahaja,
oziroma za vstop v poslovne prostore obratov, za katere
velja omenjeni nadzor,
pooblasti nadzorni organ za pregled proizvodov in odvzem
vzorcev blaga, ki so potrebni za preiskavo lastnosti
proizvodov,
pooblasti nadzorne organe, da lahko pregledajo zaloge blaga,
poslovne knjige in druge poslovne listine, dobavnice, račune
in poslovno korespondenco; imetniki obratov in zaposleni v
obratih pa morajo nadzornim organom dati zahtevane podatke
in nuditi ustrezno podporo pri upravljanju nadzora,

Minister lahko izda predpise o nadzoru nad izvajanjem zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.

izda predpise o preverjanju podatkov, ki so podlaga za izplačilo
različnih podpor ali za terjatev na plačilo določenih dajatev v
zvezi z uredbami EU, na katere se nanaša zakon,

Obrati irt primarni proizvajalci, ki so zajeti s posebnim
označevanjem, so dolžni plačevati poseben prispevek za kritje
stroškov zaradi posebnega označevanja.

izda pravila o knjigovodstvu, ki veljajo za obrate, ki zahtevajo
izplačilo podpor oziroma so zavezanci dajatev v zvezi s
kmetijskimi uredbami EU,

Na podlagi ekološkega zakona lahko minister za živilstvo,
kmetijstvo in ribištvo izda pravila, potrebna za izvrševanje
predpisov EU o ekoloških proizvajalnih načinih in ekoloških
proizvodih. Ta pravila urejajo proizvodnjo ekoloških proizvodov v
kmetijstvu in ribištvu, odobritev in nadzor ekoloških kmetijskih
gospodarstev in ekoloških primarnih proizvajalcev v ribištvu ter
druga vprašanja. Pri tem lahko minister natančno uredi ponudbo,
posredovanje, prodajo, shranjevanje, dobavo in druge načine
prenosa pa tudi prevoz, embalažo, pripravo proizvodov.

izda predpise o delnem ali popolnem plačilu posebnih storitev,
ki jih opravlja nadzorni organ na posebno zahtevo,
izda predpise o pogojih za izplačilo podpore.
Direkcija za EU za živilstvo, kmetijstvo in ribištvo opravlja
naslednje naloge v zvez z izračunavanjem in izplačevanjem
podpor iz jamstvenega odseka EAGGF, v zvezi z izvoznimi
nadomestili in tržno urejevalnimi ukrepi, zlasti z ureditvami premij
in prispevki proizvajalcev oziroma pridelovalcev, naloge v zvezi
z izračunom, izplačilom oziroma vplačilom denarnih izravnalnih
zneskov v trgovini znotraj EU in pri izvozu v tretje države,
nakupovanje, skladiščenje in prodaja proizvodov, za katere veljajo
predpisi skupnosti o javni intervenciji, upravljanje z varščinami, ki
jih je treba položiti v zavarovanje obveznosti po veljavnih tržnih
redih, izdaja uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o izvoru,
priprava poročil za Komisijo EU o nalogah, ki jih upravlja Direkcija
za EU, izdelava mesečnega poročila ter letnega obračuna, kakor
tudi poročanje komisiji, izdelava navodil in drugega gradiva, ki
zadeva skupne tržne rede.

Osebi, ki ravna v nasprotju s predpisi o ekoloških proizvodih,
lahko minister za pet let prepove prodajo ali drug način prometa
proizvodov pod oznako, da so bili proizvedeni po ekološki metodi.
Na podlggi zakona o kakovosti živil je bil ustanovljen Svet za
ekološka živila. Sestavljajo ga predstavniki s področja živilstva,
kmetijstva in ribištva, Ministrstva za energetiko in okolje, Združenja
za biodinamično kmetijstvo, Kmetijskega sveta, Danskega
kmetijskega združenja, Potrošniškega sveta, Združenja za
družinsko kmetijstvo in Sindikalnega gospodarskega sveta.
Boljšo prodajo kmetijskih pridelkov naj bi omogočal tudi zakon o
podpori razvoju kmetijskih in ribiških proizvodov. Na področju
kmetijstva zakon zagotavlja podpore nadaljnjemu razvoju in
izboljšavi obstoječih proizvodov in proizvodnih procesov v
kmetijstvu, razvoju novih, zlasti okolju bolj prijaznih ali
gospodarnejših proizvodnih postopkov za znane ali alternativne
proizvode, razvoju novih proizvodov, ki naravno vstopajo v
kmetijsko porabo na kmetiji in gospodarski uporabi rezultatov
razvojnega dela.

Določene naloge pri izvajanju skupnih tržnih redov opravljajo tudi
davčni in carinski, organi.
Te naloge se nanašajo na nadzor nad izvajanjem določenih tržno
urejevalnih ukrepov, zlasti glede izvoza in uvoza, namembnega
kraja in namenske porabe blaga, ter nadzor nad blagom v
intervencijskih skladiščih. Carinski organi so pooblaščeni tudi za
obračunavanje in pobiranje dajatev pri uvozu blaga iz držav zunaj
držav unije. Poleg tega morajo poročati Komisiji EU o opravljanju
svojih nalog. Za nadzor nad tem, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo
ali izplačilo določenega zneska, so pristojni Direkcija za EU,
carinski in davčni organi, Direkcija za rastlinsko pridelavo ter
Direkcija za veterinarstvo in živilstvo.

Država podpira svetovalno dejavnost središč pri združenjih
kmetov s podporo, ki lahko doseže praviloma do 70% stroškov
(izjemoma lahko tudi več). Podporo kmetijski svetovalni dejavnosti
ureja poseben zakon (zakon o podporj svetovalni dejavnosti na
področju kmetijstva) in na njegovi podlagi izdano navodilo
kmetijskega ministra.
Po danskem zakonu o državnem jamstvu za najeta posojila in
podpori pri odplačevanju posojil mladih kmetov, z dne 14. junija
1995, se lahko odobri državno jamstvo za posojila mladim
kmetom, ki prvič prevzamejo kmetijo, izpolnjujejo izobrazbene
zahteve, izpolnjujejo zahteve glede lastnega kapitala, izpolnjujejo
pogoje glede gospodarske sposobnosti, imajo kmetijski obrat ali
najmanj 20% delež v tem obratu, vodijo kmetijski obrat za lasten
račun in za svojo odgovornost.

Danski zakon o kakovosti živil, z dne 8. 12. 1997, pooblašča
ministra za živilstvo, kmetijstvo in ribištvo, da sprejme predpis o
prostovoljnem označevanju kmetijskih in ribiških proizvodov
posebno visoke kakovosti. Minister določa, kateri proizvodi bodo
zajeti s prostovoljnim označevanjem. Za posamezne proizvode,
ki so zajeti s predpisom o označevanju, morajo biti določena
objektivna merila glede pridelave in predelave itd., ki presegajo
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6.2.3 Francija

"intervencijske urade" za posamezen proizvod ali skupino
proizvodov. Ti uradi imajo položaj javnih zavodov industrijske in
trgovinske narave, ki so pod nadzorom države.

Kmetijski usmeritveni zakon obsega eno najbolj kompleksnih
pravnih formulacij ciljev kmetijske politike, ki ureja kmetijski razvoj
na ravni posameznih kmetijskih gospodarstev oziroma kmetij,
zatem regij oziroma pridelovalnih območij, države, EU in na globalni
ravni, Sočasno pa upošteva gospodarske, socialne,
okoljevarstvene, zdravstvene, prostorsko razvojne, zaposlitvene
in druge vidike kmetijstva.

Intervencijski uradi imajo, v skladu z načeli, cilji in pravili skupne
kmetijske politike, nalogo, pospeševati gospodarsko učinkovitost
celotne reprodukcijske verige, izboljševati poznavanje in delovanje
trga ter neposredno izvrševati ukrepe EU. Prihodke pridobivajo
iz subvencij države in lokalnih skupnosti pa tudi s parafiskalnimi
dajatvami.

Cilji francoske kmetijske politike so prevzemanje kmetij, zlasti za
mlade prevzemnike, trajnost kmetijskih gospodarstev, njihova
predaja in razvoj zaposlenosti na področju kmetijstva, pri čemer
je treba ohraniti družinsko naravo kmetovanja v vseh francoskih
regijah ob upoštevanju njihovih posebnosti, izboljšanje
pridelovalnih razmer in dohodkovnega položaja kmetov kakor
tudi izenačitev socialne varnosti kmetov z drugimi socialnimi
skupinami, stalna valorizacija in jamstvo najmanjših pokojnin, do
katerih imajo kmetje pravico glede na svojo delovno dobo, pridelava
kmetijskih pridelkov, bodisi za živila ali druge namene, ki ustrezajo
potrebam trga v državi, trga EU in mednarodnih trgov, ob
spoštovanju sanitarnih zahtev, upoštevanju potreb živilsko
predelovalne industrije in zahtev potrošnikov ter s prispevanjem
k svetovni prehranski varnosti, razvoj pomoči v hrani in boj proti
lakoti v svetu, pri čemer je treba upoštevati kmetijstvo in
gospodarstvo v državah v razvoju, krepitev sposobnosti
francoskega kmetijstva in živilske industrije za izvoz v Evropo in
na plačilno sposobne trge, opirajoč se pri tem na dinamična
podjetja, učvrstitev gospodarske organiziranosti trgov,
pridelovalcev in proizvodnih verig v težnji, da se doseže pravična
porazdelitev dodane vrednosti med pridelovalce, predelovalce in
trgovska podjetja, uvajanje proizvodnje energentov in neživilskih
proizvodov s ciljem popestriti energetske vire in zagotoviti kmetijski
pridelavi nove trge, uvajanje pridelave, ki bo prilagojena
zmožnostim zemljišč, ohranitev ugodnih pogojev za kmetovanje
v gorskih predelih, ohranitev naravnih virov, biotske
raznovrstnosti in ohranitev krajine, pri čemer obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o ohranjanju narave, zlasti o varstvu divjadi,
ne smejo ogrožati gospodarskega položaja kmetij, če država ne
zagotovi dodatnih sredstev, opravljanje splošno koristnih storitev
za vse uporabnike podeželskega prostora, promocija in okrepitev
politike kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov (prejšnja
alinea o tem cilju se je glasila: "promocija kmetijskih pridelkov na
trgih v državi in na mednarodni ravni"), pospeševanje raziskav
na področju kmetijstva in veterinarstva glede živali in njihovega
zdravja, ureditev uravnoteženega sožitja med kmetovalci in drugim
aktivnim prebivalstvom na podeželju, ob upoštevanju lojalne
konkurence med različnimi gospodarskimi dejavnostmi.

Pristojni upravni organ lahko posamezne pristojnosti
intervencijskega urada za določen proizvod ali skupino proizvodov
z intervencijskega urada prenese na eno ali več priznanih
medpoklicnih oziroma medpanožnih organizacij.
Zakon predpisuje dolžnost pridelovalcev, predelovalcev, trgovcev,
uvoznikov in izvoznikov, da sporočajo pristojnim intervencijskim
uradom podatke, potrebne za spremljanje pridelave in
predvidenega uvoza.
Zakon posebej ureja Medpanožni urad za žita kot organ, ki skrbi
za odkup-, skladiščenje, prevoz in predelavo žit v skladu s
predpisi. Zakon določa tudi pogoje za pridobitev tega priznanja.
Zakon vsebuje tudi določbe o strukturnih ukrepih v kmetijstvu.
Merila za razmejitev gorskih oziroma hribovitih predelov od drugih
območij so v zakonu o razvoju in varstvu gorskega sveta določena
skladnost predpisi EU. Razmejitev določa medministrski akt. Kot
posvetovalno telo je, na podlagi omenjenega zakona, ustanovljen
Nacionalni odbor za gorske predele, podobno pa so oblikovani
tudi posvetovalni odbori za posamezna pogorja.
Pomoč mladim kmetom se odobrava pod določenimi pogoji, ki se
nanašajo zlasti na prejemnika pomoči, kmetijsko gospodarstvo
in opravljanje kmetijske dejavnosti.
V skladu z zakonom lahko pristojni državni organ prizna kot
organizacije proizvajalcev kmetijske zadruge in njihove unije,
družbe za skupni kmetijski interes, kmetijske sindikate, ki nimajo
splošne narave v smislu določb iz zakona, ter združenja kmetijskih
proizvajalcev, če imajo te pravne osebe za cilj trajno urejati
kmetijske proizvodnje, okrepiti tržno organiziranost proizvajalcev
ter organizirati in ohranjati pridelavo na določenem ozemlju. Za
priznanje pa morajo imeti omenjene pravne osebe sprejeta pravila,
v okviru svojega delovnega področja in z zakonom določenih
pooblastil. Ta pravila morajo zagotavljati prilagajanje proizvodnje
zahtevam trga tako po količini kot kakovosti upoštevaje predpisane
oziroma dogovorjene zahteve in vzpostavljene pogodbene odnose
s partnerji v proizvodni verigi, preglednost poslov in urejeno
poslovanje na trgu, zlasti z določitvijo morebitne umaknitvene
cene, sledljivosti proizvodov, vzpodbude tistim proizvodnim
načinom, ki spoštujejo okolje.

Zakon opredeljuje kmetijstvo v gorskih predelih kot splošno
pomembno zlasti zaradi prispevka k proizvodnji, zaposlovanju,
ohranjanju tal in varovanju krajine. Kmetijska politika do hribovitih
predelov mora biti diferencirana. Na območjih, kjer ni drugih
možnosti, mora podpirati rejo živine in prirejo mleka. Na splošno
pa mora kmetijska politika pospeševati proizvodnjo kakovostnih
proizvodov v hribovitih območjih, zagotoviti ohranitev obdelovalnih
zemljišč in pašnikov, vzpodbujati ustrezne raziskave ter glede na
potrebe olajšati sočasno zaposlitev v več dopolnjujočih se
dejavnostih.

Organizacija proizvajalcev mora s svojo dejavnostjo zajema enega
ali več kmetijskih proizvodov, ki so vsebina uredbe EU o skupnih
tržnih redih v okviru SKP. Veljavnost predpisov o organizacijah
proizvajalcev se lahko z dekretom razširi tudi na druga kmetijska
področja.

Država lahko zagotavlja kmetijstvu pomoč v različnih oblikah:
podpore, posojila, bonifikacija obresti, popolne ali delne davčne
oprostitve. Prednostni cilji finančne pomoči so prenos kmetij na
mlade prevzemnike in prilagajanje kmetij gospodarskim, okoljskim
in socialnim zahtevam, zlasti v okviru pogodb o gospodarjenju z
zemljišči.

Organizacije proizvajalcev morajo izkazovati zadostno
gospodarsko dejavnost glede na koncentracijo podjetij na trgu.
V skladu s kmetijskim zakonom lahko pristojni upravni organ, kot
medpanožne organizacije, prizna tista združenja, ki jih sestavljajo
najbolj reprezentativne poklicne organizacije na področju
kmetijstva in gozdarstva, lahko pa tudi najbolj reprezentativne
organizacije v predelavi, distribuciji in prodaji. Medpanožna
organizacija je lahko priznana na ravni države ali na ravni

Predpisi o intervencijskih agencijah določajo, da zaradi
uresničevanja ciljev SKP, Državni svet lahko ustanovi t.i.
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proizvodnega območja, v vsakem primeru pa za določen proizvod
oziroma skupino proizvodov.

dajatve, izvozne dajatve, izvozna nadomestila, intervencije,
dovoljenja, ipd.).

Delovno področje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, zajema
celotno kmetijstvo in gozdarstvo, vključno z raziskovalno politiko,
kmetijskim šolstvom in socialnim zavarovanjem v kmetijstvu. Kot
posvetovalna telesa ministra delujejo različni sveti (na primer
splošni sveti za kmetijstvo, agronomijo, kmetijska zemljišča,
gozdove in vode). Na sedežu ministrstva deluje tudi generalni
kmetijski inšpektorat in 7 direkcij oziroma služb (splošna direkcija,
splošna direkcija za živilstvo, splošna direkcija za izobraževanje
in raziskovanje, splošna direkcija za finančna in gospodarska
vprašanja, direkcija za podeželje in gozdove, direkcija za kmetije,
socialno politiko in zaposlovanje, direkcija za pridelavo in trgovino
ter služba za tekmovanja in konjeniški šport). Naloge na področju
tržnih redov, vključno s kmetijskim zadružništvom, medpanožno
organiziranostjo, živinorejo in selekcijo, semenarstvom, spadajo
v pristojnost direkcije za pridelavo in trgovino. Ta direkcija je
pristojna tudi za mednarodne stike. Posodabljanje in prevzem
kmetij spada v pristojnost direkcije za kmetijska gospodarstva,
socialno politiko in zaposlovanje.

Zakon pooblašča zvezno ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, da
v soglasju z zveznima ministrstvoma za finance in za
gospodarstvo izda predpise, ki urejajo postopek za uveljavljanje
različnih ukrepov v okviru skupnih tržnih redov, pa tudi pogoje in
višino za različne dajatve, nadomestila in pomoči, če so ti pogoji
oziroma zneski v predpisih EU določeni, določljivi ali omejeni.
Za izvajanje tržnih redov skrbi intervencijska agencija.
Za izdajo izvoznih in uvoznih dovoljenj, izvoznih in izvoznih
dokumentov oziroma odobritev je praviloma pristojna
intervencijska agencija, izjemoma pa carinski organi. Izvršilne
predpise o postopku za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj,
odobritev in dokumentov, o varščinah, zunanjetrgovinskih
omejitvah (glede kakovosti, sestave in namena blaga), o nadzoru
nad upoštevanjem najmanjših cen in o uvoznih dajatvah lahko
izda zvezno ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Področje kmetijsko strukturnih ukrepov je urejeno v več zakonih.
Urejajo pravico kmečkih družinskih obratov do dohodkovne
izravnave; sodelovanje zvezne države z deželami na področju
izboljševanja kmetijske sestave in varstva obale. V skladu z
zakonom in na podlagi "skupnega načrta" se lahko sprejmejo
določeni strukturni ukrepi, na primer za izravnavo zaradi naravnih
omejitvenih dejavnikov, za preureditev zemljiške posesti in
ureditev podeželja, ukrepi za izboljšanje tržne sestave na področju
kmetijstva, ribištva in gozdarstva in podobno. Finančna podpora
se lahko odobri v obliki dodatkov (nepovratnih sredstev), posojil,
dodatkov k obrestim in jamstev. Za skupno okvirno načrtovanje
zvezna in deželne vlade oblikujejo načrtovalni odbor. Izvedba
okvirnega načrta je v pristojnosti dežel.

6.2.4 Nemčija
Temeljni predpis, ki v Nemčiji ureja cilje kmetijske politike, je
kmetijski zakon (obsega samo devet členov) s programskimi
določbami.
Sprejet je bil "s ciljem, da kmetijstvu zagotovi sodelovanje pri
naprednem razvoju nemškega gospodarstva", prebivalstvu pa
"zanesljivo preskrbo z živili". V ta namen naj bi država "s splošno
gospodarsko in kmetijsko politiko, zlasti pa z davčno, kreditno in
cenovno politiko, omogočila kmetijstvu, da izravna obstoječe
naravne in gospodarske omejitve v primerjavi z drugimi
dejavnostmi ter poveča svojo storilnost", pri čemer naj bi "se
izenačil tudi socialni položaj kmečkega prebivalstva s primerljivimi
poklicnimi skupinami".

Na podlagi zakona o prilagajanju kmetijske pridelave tržnim
zahtevam lahko skupnost proizvajalcev ustanovijo imetniki
kmetijskih ali ribiških obratov s skupnim ciljem, da prilagajajo
proizvodnjo in prodajo tržnim zahtevam. Določeni so proizvodi,
za katere se lahko prizna skupnost pridelovalcev. Seznam teh
proizvodov lahko zvezni minister za prehrano, kmetijstvo in
gozdove, v soglasju z zveznim gospodarskim ministrom in
zveznim svetom, razširi še na druge proizvode. Skupnosti
proizvajalcev se lahko povezujejo v združenja skupnosti
proizvajalcev, katerih naloga je pospeševati uporabo enotnih pravil
glede proizvodnje in kakovosti ter da sodelujejo pri obveščanju
proizvajalcev in svetovanju skupnostim, smejo usklajevati prodajo
proizvodov, ki so predmet poslovanja njihovih skupnosti, lahko
pa združenja prevzamejo tudi skladiščenje, pakiranje in pripravo
proizvodov za trg.

Zakon je naložil zveznemu ministru za prehrano, kmetijstvo in
gozdarstvo, da vsako leto ovrednoti dohodkovni položaj kmetijstva
na podlagi prostovoljnega knjigovodstva okoli 6.000 do 8.000
kmetij različnih tipov in velikosti z različnih pridelovalnih območij.
Zvezna vlada mora vsako leto, najpozneje do 15. septembra,
predložiti parlamentu poročilo o stanju na področju kmetijstva, in
mora zavzeti stališče o tem, kolikšno je gibanje osebnih dohodkov,
tuje delovne sile in družinskih članov na kmetiji v primerjavi s
podobnimi poklicnimi skupinami, nadomestilo za vodenje kmetije
in dejansko doseženo obrestovanje v kmetijo naloženega kapitala
pri rednem gospodarjenju "omogočajo trajen obstoj kmečke
družine"

Kot skupnost proizvajalcev je lahko priznana vsaka pravna oseba
zasebnega prava, ki izpolnjuje določene pogoje. Člani te skupnosti
imajo obveznost vplačevati prispevke. Pravila skupnosti morajo
vsebovati določbe o omejitvi dejavnosti za določen proizvod ali
skupino sorodnih proizvodov, na drugi strani pa morajo urediti
obveznost proizvajalcev, da upoštevajo določena pravila glede
pridelave in kakovosti, ki zagotavljajo trgu ustrezno ponudbo.
Skupnost mora imet, po svojih pravilih, pravico in dolžnost
nadzorovati izvajanje teh pravil. Končno mora biti, v pravilih
skupnosti, določena tudi obveznost proizvajalcev, da celotno
količino proizvodov, namenjenih za odsvojitev, ponudijo v prodajo
prek skupnosti. Določene morajo biti tudi pogodbene kazni v
primeru nespoštovanja članskih obveznosti. Skupnosti ne smejo
izključevati konkurence na trgu, lahko pa jo omejuje bolj kot jo
dopuščajo splošni predpisi konkurenčnega prava.

S kmetijskim prilagoditvenim zakonom, iz leta 1991, pa je med
drugim določeno, da je cilj "razvoj večnamenskega kmetijstva in
vzpostavitev razmer za učinkovita in konkurenčno sposobna
kmetijska gospodarstva, ki bodo omogočala na njih zaposlenim
osebam udeležbo pri povečanem dohodku in izboljševanju
življenjske ravni". Vsem lastninskim in gospodarskim oblikam,
kmečkim družinskim gospodarstvom, prostovoljnim kmečkim
zadrugam in drugim kmetijskim podjetjem zakon zagotavlja enake
konkurenčne možnosti.
Področje tržno cenovne politike ureja zlasti zakon o izvajanju
skupnih tržnih redov.
Skupni tržni redi so opredeljeni kot ureditve oziroma pravila, s
katerimi se vzpostavlja in uresničuje skupna organizacija
kmetijskih trgov za proizvode, določene v prilogi I Rimske pogodbe.
Zakon opredeljuje osnovne ukrepe tržno-cenovne politike (uvozne
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Na delovnem področju ministrstva deluje 10 zveznih raziskovalnih
zavodov, od katerih se dva (Zvezni biološki zavod za kmetijstvo
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in gozdarstvo in Zvezni raziskovalni zavod za virusne bolezni
živali) štejeta za oblasti na zvezni ravni.

(ti predpisi odražajo preusmeritev državne kmetijske politike
s količine na kakovost pridelave),
sprejema ukrepe za varstvo okolja pred onesnaževanjem
zaradi prevelikega vnosa gnojil, kemikalij in drugih sredstev,
torej ukrepe, ki imajo omejevalno naravo.

V sklopu ministrstva deluje Zvezni sortni urad, ki odloča o varstvu
novih rastlinskih sort, vodi register in preizkuša ohranjanje
zavarovanih sort, odloča o uvajanju rastlinskih sort, vodi seznam
dovoljenih sort in nadzira ohranjanje dovoljenih sort.

Ustava omenja tri fakultativne ukrepe, ki jih lahko sprejme zvezna
država in sicer:
1. pospeševanje kmetijskega raziskovanja in svetovanja,
2. pomoč pri naložbah v kmetijstvo in
3. ukrepi, ki naj utrdijo kmečko zemljiško posest. Na tem področju
je bil že sprejet zvezni zakon o kmečkem zemljiškem pravu.

Zvezni biološki zavod za kmetijstvo in gozdarstvo odloča o
dovoljenjih za dajanje sredstev za zdravstveno varstvo rastlin v
promet, opravlja naloge pri preizkušanju naprav za uporabo
fitofarmacevtskih sredstev ter opravlja raziskave na področju
varstva rastlin.

Usmeritve iz omenjenih ustavnih določb je povzel in razdelal novi
švicarski zakon o kmetijstvu, z dne 29. aprila 1998. Ta opredeljuje
dohodkovni vidik kmetijske politike. Cilj kmetijske dohodkovne
politike je, da gospodarsko sposobni kmetijski obrati s trajnostno
pridelavo v večletnem obdobju v povprečju dosežejo dohodek, ki
je primerljiv z dohodkom drugih aktivnih prebivalcev na določenem
območju. Zakon poudarja nujnost, da se upoštevajo otežene
proizvodne in življenjske razmere, zlasti na gorskem in hribovitem
območju ter zahteva usklajenost med kmetijsko-političnimi ukrepi
in instrumenti regionalne razvojne politike.

Zvezni zavod za virusne bolezni živali, po 4. členu zakona o
živalskih kužnih boleznih (Tierseuchengesetz), iz leta 1995, izdaja
dovoljenja za serume, cepiva in antigene, kolikor ni za to področje
pristojen Zvezni zavod za zdravstveno varstvo potrošnikov in
veterinarsko medicino ali Inštitut "Paul Ehrlich".
Pet zveznih zavodov na področju kmetijstva, gozdarstva, živilstva
in ribištva je samostojnih, med njimi Zvezni zavod za kmetijstvo in
prehrano, ki deluje kot intervencijska agencija Nemčije (iz
proračuna se v celoti ali delno financira še 17 drugih organizacij).

Podobne določbe vsebujejo tudi ustave in kmetijski zakoni
posameznih kantonov.

Zvezni zavod za kmetijstvo in prehrano ureja kmetijske trge ter
izvršuje skupne tržne rede v okviru pooblastil, ki so nanj prenesena
z zakonom ali uredbo. Skrbeti mora tudi za preskrbo z živili in
krmo ter v ta namen nakupovati, skladiščiti in prodajati tovrstne
proizvode. V njegovo pristojnost spada izdajanje izvoznih in uvoznih
dovoljenj. Zavod izvršuje tudi druge predpise, ki se nanašajo na
čezmejni promet blaga in storitev na področju kmetijstva, živilstva
in gozdarstva in je za te ukrepe pooblaščen z zakonom ali
podzakonskim predpisom. V okviru svoje dejavnosti mora zavod
raziskovati, razvijati in preizkušati nova pota in oblike prodaje, da
se pospešijo tržni tokovi.

Švicarski zakon o kmetijstvu ureja okvirne pogoje za pridelavo in
prodajo kmetijskih pridelkov na splošno in za posamezne
pomembnejše kmetijske panoge (mlekarstvo, reja živine,
poljedelstvo, vinogradništvo in vinarstvo). Splošne ukrepe na
področju pridelave in prodaje zakon razvršča v naslednje skupine:
1. kakovost, pospeševanje prodaje in razbremenitev trga,
2. označevanje proizvodov,
3. ukrepi v zvezi z uvozom,
4. izvozna nadomestila in
5. opazovanje oziroma spremljanje cen.

Nekatere naloge zvezni zakoni prepuščajo v izvrševanje deželam.
Zato so tudi dežele ustanovile raziskovalne in druge zavode na
področju kmetijstva. Tako, na primer, na Bavarskem delujejo
deželni zavodi za ekonomiko kmetijskega gospodarstva in
kmetijsko sestavo, za poljedelstvo in rastlinsko pridelavo, za
živinorejo, za vinogradništvo in vrtnarstvo ter za čebelarstvo.

Pospeševanje kakovosti in prodaje ter prilagajanje pridelave in
ponudbe zahtevam trga zakon načeloma prepušča organizacijam
pridelovalcev oziroma ustreznim panožnim organizacijam.
Zaradi krepitve zaupanja porabnikov in pospeševanja kakovosti
ter prodaje lahko Zvezni svet sprejme predpise o označevanju
kmetijskih pridelkov in iz njih izdelanih proizvodov, ki so bili pridelani
ali izdelani po določeni metodi, imajo posebne lastnosti, izhajajo iz
gorskega območja ali se drugače odlikujejo po svojem poreklu.
Ta organ lahko prizna podobne označbe za tuje proizvode, ki
temeljijo na enakovrednih zahtevah. Zvezni svet vodi tudi register zavarovanih geografskih imen in označb porekla.

6.2.5 Švica
Švicarska ustava poudarja večnamensko naravo oziroma
gospodarske in druge, zlasti ekološke funkcije kmetijstva. Zvezna
država skrbi za to, da kmetijstvo s trajnostno in tržno usmerjeno
pridelavo bistveno prispeva k zanesljivi preskrbi prebivalstva, k
ohranjanju naravnih življenjskih pogojev in negovanju kulturne
krajine in k enakomerni poseljenosti države. Na prvem mestu je
še vedno preskrba prebivalstva. Zanesljiva preskrba, kot cilj
kmetijske politike, je vsebinsko povezana s prehransko varnostjo.
Po 102. členu nove švicarske ustave zvezna država zagotavlja
preskrbo z življenjsko pomembnimi dobrinami in storitvami v
primeru grožnje z vojaško silo ali vojno ali v primeru izrednega
pomanjkanja, ko samo gospodarstvo ne bi moglo pokriti potreb.
Temeljno vodilo za vse ukrepe kmetijske politike je večnamenska
vloga kmetijstva. Pri tem so nekateri ukrepi izrecno našteti že v
ustavi in sicer država:
dopolnjuje dohodek kmetov s primernim nadomestilom za
opravljene storitve, vendar ob izkazanem ekološkem učinku,
določa vzpodbude za različne oblike pridelave, zlasti za
naravne pridelave, ki so prijazni do okolja in do živali,
izdaja predpise o označevanju porekla, kakovosti, načinu
pridelave kmetijskih pridelkov in postopku predelave za živila
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Zvezni svet lahko, upoštevaje stanje preskrbe v državi ter
možnosti prodaje za enakovrstne domače proizvode, in če to ni
v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi države, zviša carinsko
stopnjo za proizvode, pridobljene po metodah, ki so v Švici
prepovedane, oziroma predpisati deklaracijo za proizvode take
vrste. Za posamezne proizvode sme Zvezni svet predpisati t.i.
vstopno ceno, ki ustreza ciljni uvozni ceni.
Zakon predvideva tudi carinske kontingente, merila za njihovo
porazdelitev med uvoznike in morebitne nadomestne dajatve ali
storitve uvoznikov na domačem trgu. Zaradi statističnega
spremljanja uvoza lahko s podzakonskimi predpisi uvedejo
uvozna dovoljenja. Posebej je urejena tudi uporaba zaščitne
klavzule iz mednarodnega Sporazuma o kmetijstvu.
Zakon predvideva tudi izvozna nadomestila in spremljanje cen
za proizvode na vseh stopnjah od pridelave do porabe, če na
cene vplivajo kmetijsko-politični ukrepi.
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Na področju mlekarstva zakon ohranja količinske omejitve za
tržno prirejo mleka in dajatve za preseženo količino (85 % ciljne
cene mleka); na področju trga z mesom je predvidena delitev
carinskih kontingentov glede na število zaklanih domačih živali.
Zvezna država je ustanovila Mesni sklad, ki financira ukrepe za
razbremenitev trga z mesom ter zagotavlja sredstva za
ocenjevanje kakovosti mesa po neodvisni organizaciji. V ta sklad
se steka del sredstev, zbranih od uvoznih carin za meso, vendar
ne več kot 10% vrednosti istovrstnih domačih proizvodov; na
področju pridelave sladkorne pese zakon nalaga tovarnam
sladkorja, da se sporazumejo z organizacijami pridelovalcev o
količinah sladkorne pese in porazdelitvi teh količin na pridelovalce,
o cenah in prevzemnih pogojih, ter predpisuje obveznost tovarnam
sladkorja, da opravljajo stroškovno ugodno predelavo. Okvirno
količino sladkorne pese lahko določi država; primerno oskrbo z
domačimi žiti država zagotavlja z ukrepi na meji pa tudi z naročilom
pridelovalski ali branžni organizaciji, da sprejme ukrepe za odpiranje
ali razbremenitev trga, zlasti s skladiščenjem, pri čemer lahko
zvezna država krije del stroškov; na področju vinogradništva
zakon omejuje sajenje trte z zahtevo, da mora napravo novih
nasadov odobriti kanton. Kantoni vodijo vinogradniški kataster.
Zveza ustanovi vinogradniški sklad za financiranje ohranitve
vinogradov in pospeševanje kakovostnih izdelkov. Urejen je tudi
natančen nadzor nad trgovino z vinom.

V Departmaju za gospodarstvo deluje kot posvetovalni organ
Kmetijski raziskovalni svet, v katerem so zastopane kmetijske
raziskovalne organizacije.
Na podlagi uredbe o kmetijskem raziskovanju, z dne 8. novembra
1995, deluje šest zveznih raziskovalnih zavodov na področju
kmetijstva za:
rejne živali,
agrarno ekologijo in poljedelstvo,
agrarno ekonomiko in tehniko,
mlekarstvo,
sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo ter
rastlinsko pridelavo.
Kmetijsko poklicno izobraževanje spada v pristojnost kantonov.
Kantoni lahko pooblastila in naloge na tem področju prenesejo na
poklicne organizacije, če je te organizacije priznala tudi zvezna
država. Kantoni oziroma pooblaščene poklicne organizacije, kot
nosilci poklicnega izobraževanja, izdajajo za vsak poklic ustrezne
predpise in smernice ter ustanavljajo in upravljajo poklicne šole,
kmetijske šole, srednje poklicne šole in posebne izobraževalne
ustanove.
V okviru nadaljnjega izobraževanja zakon ureja najprej strokovne
šole. Te šole osebam z zaključenim kmetijskim temeljnim
izobraževanjem posredujejo znanja, potrebna za opravljanje
zahtevnejših del na poklicnem področju in opravljanje vodilne
funkcije na določenem gospodarstvu. Te šole lahko pripravljajo
kandidate tudi na poklicne in mojstrske izpite. Temeljno
izobraževanje poglabljajo tudi poslovodne šole, ki posebej razvijajo
sposobnosti za vodenje gospodarstva in pripravljajo kandidate
na mojstrske izpite.

Švica zagotavlja neposredna plačila gospodarjem in
gospodaricam kmečkih gospodarstev, ki obdelujejo zemljišča in
izkažejo, da opravljajo ekološke naloge. Neposredna plačila so
splošna plačila in ekološki prispevki. Z izvršilnimi predpisi lahko
Zvezni svet določiti tudi mejne pogoje za splošna neposredna
plačila in ekološke prispevke.
Za strukturne izboljšave zvezna država zagotavlja prispevke
kot nepovratna sredstva in naložbene kredite. Zakon določa
splošne cilje teh prispevkov in naložbenih kreditov.

Mojstrske izpite organizirajo nosilci poklicnega izobraževanja. Z
mojstrskim izpitom se preizkuša, ali ima kandidat potrebno znanje
in potrebne spretnosti za samostojno vodenje kmetijskega
gospodarstva .

Po uredbi o kmetijskem proizvodnem katastru in izločanju con, z
dne 7. decembra 1998, površine v kmetijski rabi obsegajo
kmetijska zemljišča in območje letnih pašnikov. Površine v kmetijski
rabi se, glede na pridelovalne in življenjske razmere, razvrščajo
na območja in cone. Območje letnih pašnikov obsega skupne
pašnike in planšarsko cono. Gorsko območje je razdeljeno na
štiri gorske cone: dolinsko območje obsega gričevnato cono,
prehodno cono, razširjeno prehodno cono in njivsko cono. Uredba
določa merila, pc katerih se zemljišča razvrščajo na posamezna
območja in cone. Ta merila so: podnebna in prometna lega,
površinska izoblikovanost, težavnost obdelovanja in spravila
pridelka, tradicionalno gospodarjenje, uporaba donosov zemljišča
za krmljenje živine na poletni paši.

Nosilci poklicnega izobraževanja lahko ustanavljajo tudi tehnične
šole za kmetovalce. Te šole izobražujejo za kmetijske tehnične
poklice ter dejavnosti na sorodnih področjih.
Nosilci poklicnega izobraževanja lahko ustanavljajo svetovalne
službe, ki pomagajo kmetovalcem reševati poklicne probleme in
se prilagajati spremenjenim razmeram. Te službe pripravljajo tudi
strokovne podlage za odločitve in zagotavljajo možnosti za
strokovno izpopolnjevanje. Zvezna država podpira svetovalne
službe, v soglasju s kantoni pa lahko sofinancira tudi zasebne
svetovalne službe. Tako na primer po kmetijskem zakonu zvezna
država financira do 50% stroškov svetovalnih služb na območjih
zunaj hribovskih predelov, za delo svetovalne službe na gorskem
območju pa lahko prevzame do 75% nastalih stroškov. Stroške,
ki nastanejo nosilcem poklicnega izobraževanja v zvezi z
delovanjem svetovalnih central in organiziranjem obveznih
izpopolnjevalnih tečajev za nosilce izobraževanja in svetovanja,
lahko prevzame zvezna država v celoti.

Razvrstitev opravi Zvezni urad za kmetijstvo po pridobitvi mnenja
kantona o meji, ki poteka po ozemlju tega kantona. Meje območij
in con se zarišejo na topografskih kartah v elektronski obliki in na
papirju. Te topografske karte sestavljajo kmetijski proizvodni
kataster.
Po 114. členu švicarskega kmetijskega zakona, z dne 29. aprila
1998, lahko zvezna država ustanavlja poskusne in raziskovalne
zavode, ki so podrejeni Zveznemu uradu za kmetijstvo.

6.2.6 Ureditev strokovnih služb

Zgoraj navedeni zavodi opravljajo naslednje naloge:

Preizkušanje sort je, v razvitih državah, predpisano z zakonom
in je obvezno. Organizacija preizkušanja je v večini držav podobna.
V Nemčiji preizkušanje sort opravlja Zvezni sortni urad, katerega
ustanoviteljica je država in ki ima lastne poskusne postaje, kadre
in opremo. Pri preverjanju gospodarskih vrednosti sort in ekološke
primernosti, pa izvaja kmetijska svetovalna služba kot
podizvajalec. Zelo podobno je preizkušanje sort urejeno tudi na
Nizozemskem. Na Madžarskem je izvajalec vseh teh nalog

1. prenašajo znanstvene dosežke in tehnične novosti v prakso
na področju kmetijstva, izobraževanje in svetovanje,
2. pripravljajo strokovne podlage za kmetijskopolitične odločitve,
3. razvijajo, spremljajo in ocenjujejo kmetijskopolitične ukrepe,
4. pomagajo pri preusmerjanju pridelave ter uvajanju okolju in
živalim prijaznih proizvodnih načinov,
5. opravljajo druge naloge.
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Državni inštitut za kontrolo kakovosti v kmetijstvu (OMMI). Češka
in Slovaška imata podobno ureditev kot Madžarska.
Financiranje izvajanja teh nalog poteka precej različno. V Nemčiji
je preizkušanje sort, vodenje sort na sortni listi, obvezno hranjenje
kontrolnih vzorcev v genski banki ter dodatno preizkušanje na
zahtevo prijavitelja, strošek prijavitelja, ki ga plačuje neposredno
sortnemu uradu. S tem se pokrije okrog 50% stroškov. Razliko
prispeva država iz svojega proračuna. Na Nizozemskem se vsa
preskuševalnina in drugi stroški, ki so jih dolžni plačati prijavitelji,
vplačuje v proračun, izvajanje nalog pa se potem v celoti pokriva
iz proračuna. Podobno ureditev imajo Madžarska, Češka in
Slovaška. Te države imajo izdelan nacionalni program genske
banke. To obsega materiale nacionalnega pomena in ga v celoti
financirajo države. Tako imenovane aktivne kolekcije, ki služijo
raznim raziskavam, žlahtnenju, kontroli sort v prometu pa se
financirajo iz raziskovalnih programov in na podlagi žlahtniteljskih
programov. Francija in Kanada imata državne žlahtniteljske
programe, ki jih delno financira tudi država. Kontrola sort v prometu
pa je strošek prijavitelja oziroma žlahtnitelja.
V večini držav so se strokovne naloge v živinoreji sprva izvajale
kot javna služba, katere izvajanje, način, pogoji in obseg se določa
s posebnimi predpisi v skladu z rejskimi, selekcijskimi programi
in programi agrarne politike. Laboratorijske analize, obdelave
podatkov, centralne baze podatkov in rodovništvo so večinoma
centralizirane na nivoju države na državnih institucijah ali na
institucijah v lasti rejcev, vendar pooblaščenih za izvajanje
določenih nalog. Najmočnejša centralizacija na tem področju vlada
v Franciji, kjer vse obdelave, dokumentacija in drugi rejski
dokumenti prihajajo le iz Pariza, v Nemčiji je več deželnih institucij,
običajno za vsako deželo ena centralna institucija za obdelavo

II. BESEDILO ČLENOV:
I.Temeljne določbe

podatkov (na Bavarskem v Grubu, kjer je tudi državna kmetijska
fakulteta). Te institucije so več ali manj centralizirane, kot so INRA
in CNAG v Franciji, NRS in Vepro Holland v Holandiji, AIA v Italiji,
ADR in LKV na Bavarskem ter v Avstriji LKV in ZAR. Večina teh
centralnih krovnih organizacij deluje pod okriljem ministrstva za
kmetijstvo, ali vsaj pod zelo strogim nadzorom seveda s
sodelovanjem državnih institutov in fakultet, zbornic in organizacij
rejcev.
Vir financiranja in delež financiranja posameznih financerjev je po
posameznih deželah zelo različen in je odvisen od dejavnosti in
interesa zbornic, združenj in od vračanja strogo namenskih
sredstev iz prometa s plemenskim materialom, trženja s proizvodi,
kot so mleko in meso ter živina (ta sredstva iz tržnih redov, iz
maloprodajnih cen, se priznavajo mlekarnam in klavnicam kot
strošek in jih odvajajo na ustrezne institucije), ter plačila uslug
uporabnikov tem službam.
Delež plačila rejcev, ki uporabljajo usluge, je različen. Sofinanciranje
kontrolne službe je bistveno višje kot selekcijske službe, kjer
država v večjem delu financira naloge pri pomembnejših panogah
živinoreje, del selekcijskih nalog pa se financira iz realizacije
prodaje plemenskega materiala, ali s prodajo oziroma izdajo potrdil
o poreklu in dokumentov o testiranju živali.
Pri kontroli proizvodnje so deleži sofinanciranja s strani rejcev
višji in zelo različni po posameznih deželah ter se spreminjajo in
znašajo trenutno: Izrael, v celoti 100% država, Avstrija 25% rejci,
65% preko prodaje mleka, 10% država, Bavarska 43% rejci
mlekarne, 13%, 44% država, Nizozemska 79,2% rejci, industrija
in združenja 17%, država 3,8%.

varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno
rabo;
trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva;
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim
gospodarstvom.

1. člen
(vsebina zakona)

3. člen
(pomen izrazov)

Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja
kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, kakovost in
označevanje kmetijsko-živilskih proizvodov, promet s kmetijskoživilskimi proizvodi, javne službe, zbirke podatkov in informiranje
na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo zakona,
raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge
ter inšpekcijski nadzor.

Uporabljeni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je gospodarska panoga, ki obsega
pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve
za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen
veterinarskih storitev;
2. kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslovno
zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo ter
se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;
3. kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ni pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik;
4. kmetijski pridelki so živinorejski in rastlinski pridelki ter
proizvodi prve stopnje predelave teh pridelkov;
5. kmetijsko-živilski proizvodi so kmetijski pridelki, živila, krma,
aditivi in mikroorganizmi;
6. živila so kmetijsko-živilski proizvodi, razen tobaka, zdravil in
psihotropnih substanc, ki jih ljudje uporabljajo za prehranske
namene.

2. člen
(cilji kmetijske politike)
Za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne
vloge kmetijstva ter njegovega sonaravnega razvoja so cilji
kmetijske politike v Republiki Sloveniji:
- stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane ter
zagotavljanje prehranske varnosti;
ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne krajine;
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15. marec 2000

II. Načrtovanje razvoja kmetijstva in
podeželja

9. člen
(poročilo o izvajanju nacionalnega programa)

4. člen
(nacionalni program)

Vlada najmanj enkrat letno obravnava poročilo o izvajanju
nacionalnega programa, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter po potrebi
sprejme ustrezne dopolnitve oziroma spremembe aktov iz 5. člena
tega zakona.

Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja (v nadaljnjem
besedilu: nacionalni program) opredeljuje zlasti analizo stanja,
srednjeročne razvojne cilje kmetijske politike, ukrepe, programe
in druge aktivnosti za uresničevanje ciljev, oceno pričakovanih
učinkov in potrebnih finančnih sredstev za izvajanje kmetijske
politike.

III. Ukrepi kmetijske politike
1. SKUPNE DOLOČBE

Nacionalni program sprejme Državni zbor Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni zbor) na predlog Vlade Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za obdobje najmanj štirih
in največ sedmih let.

10. člen
(načela ukrepov)
Ukrepi in programi kmetijske politike morajo biti med seboj skladni
in se izvajajo po načelih nevtralnosti ter enakopravnosti.

5. člen
(akti vlade)
Vlada v skladu z nacionalnim programom sprejme:
ureditev kmetijskih trgov, s katero se podrobneje opredeli
izvajanje tržno-cenovne politike;
programe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: kmetijska strukturna
politika), s katerimi se podrobneje opredeli izvajanje kmetijske
politike razvoju podeželja.

11. člen
(sonaravna kmetijska dejavnost)
Ukrepi kmetijske politike morajo biti usmerjeni predvsem v
spodbujanje sonaravne kmetijske dejavnosti.
S sonaravno kmetijsko dejavnostjo se vzdržuje različnost
živalskih in rastlinskih vrst in ohranja tla ter njihovo rodovitnost ob
varovanju naravnih pogojev za življenje v tleh, vodi in zraku.

6. člen
(ureditev kmetijskih trgov)

12. člen
(financiranje)

Z ureditvijo kmetijskih trgov vlada določi zlasti:
vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike po
posameznih kmetijsko-živilskih proizvodih;
pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje
posameznega ukrepa;
upravičence in načine uveljavljanja ukrepov;
način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske tržnocenovne politike.

Ukrepi kmetijske politike se financirajo iz:
proračuna Republike Slovenije;
z zakonom določenih namenskih sredstev;
namenskih dotacij;
drugih virov.
13. člen
(upravičenci)

7. člen
(programi kmetijske strukturne politike)

Upravičenci do ukrepov kmetijske politike so fizične ali pravne
osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in v skladu z načeli
dobre kmetijske prakse ter izpolnjujejo predpisane pogoje (v
nadaljnjem besedilu: upravičenci).

S posameznimi programi kmetijske strukturne politike vlada določi:
pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje
posameznega ukrepa kmetijske strukturne politike;
finančni načrt za posamezen ukrep kmetijske strukturne
politike;
način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske strukturne
politike;
postopke za spremljanje in vrednotenje programov kmetijske
strukturne politike.

Za kmetijsko gospodarstvo lahko vlaga zahtevke za pridobitev
finančnih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike (v
nadaljnjem besedilu: sredstva) samo ena fizična ali pravna oseba,
ki je za to pooblaščena (v nadaljnjem besedilu: nosilec kmetijskega
gospodarstva), v primerih in pod pogoji, določenimi z akti iz 5.
člena tega zakona.

8. člen
(odrejanje ukrepov)

Sredstva po tem zakonu morajo upravičenci uporabljati v skladu
z namenom, za katerega so jih pridobili.

Posamezne ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike in ukrepe
kmetijske strukturne politike odredi minister, pristojen za
kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
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Sredstva za posamezen ukrep, ki jih je upravičenec pridobil
nezakonito oziroma porabil nenamensko, mora vrniti skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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intervencijskega nakupa in prodaje;
podpore skladiščenju;
umika s trga.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more pridobiti
sredstev za dobo dveh let, kar ugotovi minister z odločbo v
upravnem postopku.
14. člen
(hramba dokumentacije)

19. člen
(ukrepi za pospeševanje prodaje in porabe)

Upravičenci, ki so pridobili sredstva po tem zakonu, morajo
dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še
štiri leta od dneva njihove pridobitve.

Ukrepi za pospeševanje prodaje in porabe kmetijsko-živilskih
proizvodov so:
podpore promociji in trženju kmetijsko-živilskih proizvodov;
podpore za pripravo kmetijsko-živilskih proizvodov za zunanji
fg;
subvencioniranje porabe.

2. UKREPI KMETIJSKE TRŽNO-CENOVNE POLITIKE

Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se predpišejo
namenske dajatve na enoto določenega kmetijsko-živilskega
proizvoda.

15. člen
(vloga in pristojnost)
Ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike imajo neposreden vpliv
na trg kmetijsko-živilskih proizvodov in so usmerjeni predvsem v
zagotavljanje stabilnih in za uresničevanje ciljev kmetijske politike
primernih prihodkov kmetijskim pridelovalcem.

20. člen
(ukrepi za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje)
Ukrepi za uravnavanje obsega pridelave oziroma proizvodnje
posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov so:
določitev obsega pridelave oziroma proizvodnje(kvote);
dajatve za kmetijsko pridelavo, ki presega predpisan obseg,
lahko pa tudi za proizvodnjo določenega kmetijsko-živilskega
proizvoda v okviru predpisanega obsega.

V interesu enotnosti trga in enakopravnega konkurenčnega
položaja vseh pridelovalcev se ukrepi kmetijske tržno-cenovne
politike uveljavljajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
Izvajanje ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike je zato v
izključni pristojnosti državnih organov Republike Slovenije.

Sredstva iz naslova dajatev iz prejšnjega odstavka se namensko
uporabijo za izvajanje ukrepov za pospeševanje prodaje in porabe.

16. člen
(določitev cen)

21. člen
(uvozna in izvozna dovoljenja)

Za posamezne kmetijsko-živilske proizvode se lahko določijo:
ciljna cena, ki izraža željeno raven cene kmetijsko-živilskega
proizvoda;
bazna cena oziroma intervencijska cena, ki je podlaga za
odreditev določenega ukrepa kmetijske tržno-cenovne
politike;
minimalna cena, ki jo mora predelovalec zagotoviti
kmetijskemu pridelovalcu pri odkupu določenega kmetijskega
pridelka v bkviru tržne ureditve.

Uvoz in izvoz kmetijsko-živilskih proizvodov sta lahko pogojena
z uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji, ki služijo predvsem
statističnemu spremljanju.
22. člen
(posebne uvozne dajatve)
Za izvajanje posebnih uvoznih dajatev se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja posebne uvozne dajatve, če ta zakon ne določa
drugače. Posebne uvozne dajatve se določajo v absolutnem
znesku, največ do višine in za tiste kmetijsko-živilske proizvode,
kot je to določeno v mednarodnih pogodbah, ki jih je uveljavila
Republika Slovenija.

17. člen
(neposredna plačila)
Neposredna plačila se lahko uvedejo, kadar raven cen kmetijskoživilskih proizvodov ne omogoča doseganja primerne dohodkovne
ravni.

Vrste kmetijsko-živilskih proizvodov, za katere se določijo posebne
uvozne dajatve in višine posebnih uvoznih dajatev, odreja minister na podlagi tržnih razmer in v skladu z ureditvijo kmetijskih
trgov iz 5. člena tega zakona.

Neposredna plačila se lahko izplačajo na hektar zemljišča, enoto
kmetijskega pridelka ali živali.
Neposredna plačila se lahko ob pogojih, ki jih določajo posebni
predpisi, izplačajo tudi predelovalcem kmetijsko-živilskih
proizvodov.

23. člen
(carinske kvote)

18. člen
(intervencijski ukrepi na notranjem trgu)

Carinske kvote so določen obseg določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov, ki se po preterencialnih carinskih stopnjah uvozijo v
Republiko Slovenijo v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je
Republika Slovenija sklenila z določenimi državami ali skupinami
držav.

Intervencijski ukrepi na notranjem trgu so namenjeni stabiliziranju
trgov kmetijsko-živilskih proizvodov in se lahko uvedejo, kadar
nastane neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na
notranjem trgu kmetijsko-živilskih proizvodov. Izvajajo se lahko v
obliki:
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24. člen
(zaščitni ukrepi)

30. člen
(območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost)

Če je zaradi uvoza ali izvoza kmetijsko-živilskih proizvodov prišlo
ali grozi, da bo prišlo do resnih motenj na trgu s kmetijsko-živilskimi
proizvodi, kar lahko ogrozi zastavljene cilje kmetijske politike,
lahko vlada, upoštevajoč omejitve iz mednarodnih pogodb, ki jih
je uveljavila Republika Slovenija, v zunanjetrgovinskem prometu
kmetijsko-živilskih proizvodov uvede zaščitne ukrepe. Ti ukrepi
veljajo, dokler ogroženost trga ne preneha.

Podpore kmetijski dejavnosti na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost so namenjene ohranjanju kmetijske
dejavnosti oziroma rabi kmetijskih zemljišč na teh območjih.
Podpore iz prejšnjega odstavka imajo obliko izravnalnih plačil,
praviloma na hektar kmetijske površine in se razlikujejo glede na
naravne in druge omejitvene dejavnike.

25. člen
(varščine)

Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so:
1. hribovska in gorska območja-območja z znatno omejeno
možnostjo rabe zemljišč in znatno višjimi pridelovalnimi stroški
zaradi težjih naravnih razmer (nagib, nadmorska višina);
2. druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost-zaokrožena pridelovalna območja, za katera sta
značilni:
- slabša rodovitnost zemljišč, ki je ni mogoče izboljšati brez
nesorazmerno velikih stroškov in
slabša demografska struktura,
3. območja s posebnimi naravnimi omejitvami-območja, kjer je
ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen
razvoj podeželja in ohranitev kulturne krajine.

Varščine so finančna zagotovila za izpolnitev določene obveznosti,
povezane z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike. Če je
obveznost, zaradi katere je bila dana varščina, izpolnjena, se
varščina povrne, sicer se v skladu s predpisi vplača v proračun
Republike Slovenije.
26. člen
(posebnosti glede konkurence)
Določbe 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99) v povezavi s 3. členom istega zakona
se ne uporablja za tiste sporazume, sklepe in usklajena ravnanja
pri proizvodnji in trgovini kmetijsko-živilskih proizvodov, ki so
predmet ureditve kmetijskih trgov iz 5. člena tega zakona ali so
potrebni za uresničitev ciljev iz 2. člena tega zakona,

Podrobnejšo opredelitev kriterijev in postopek za razvrstitev v
posamezno območje predpiše vlada. Seznam območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost objavi minister.
31. člen
(podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti)

27. člen
(pooblastila carinskih organov)

Podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti so namenjene:
spodbujanju takšne rabe kmetijskih zemljišč, ki prispeva k
ohranjanju in izboljšanju naravnih virov, kulturne krajine in
biotske raznovrstnosti;
zagotavljanju kmetijske biotske raznovrstnosti;
ohranjanju in spodbujanju okolju prijaznih tehnologij v kmetijski
dejavnosti,
ohranjanju okoljsko občutljivih območij ter preprečevanju
zaraščanja kmetijskih zemljišč.

Carinski organi v skladu s predpisi izvajajo kontrolo, ki je potrebna
za izvajanje določb 21., 22., 23., 24. in 25. člena tega zakona.

3. UKREPI KMETIJSKE STRUKTURNE POLITIKE
28. člen
(vloga)

Podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti se izplačujejo v obliki
neposrednih plačil na hektar površine oziroma na žival.

Ukrepi kmetijske strukturne politike so usmerjeni k povečanju
učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijskoživilskih proizvodov, okolju prijazni kmetijski dejavnosti in
ohranjanju poseljenosti podeželja ter kulturne krajine.

Kmetijska biotska raznovrstnost pomeni raznovrstnost živih
organizmov, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali so zanj potencialno
zanimivi (kmetijske rastline, rejne živali, mikroorganizmi).

Ukrepi kmetijske strukturne politike podpirajo razvoj podeželja
na ravni individualnih ali teritorialno zaključenih projektov in
programov, v katere se vključujejo posamezni upravičenci ali
skupine upravičencev.

Za ohranjanje kmetijske biotske raznovrstnosti minister objavi
sezrtam avtohtonih sort kmetijskih rastlin in pasem rejnih živali
ter na osnovi njihove ogroženosti za vsako avtohtono sorto
kmetijskih rastlin in pasmo rejnih živali odredi ukrepe njihovega
ohranjanja in obvezne genske rezerve.

29. člen
(ukrepi kmetijske strukturne politike)

32. člen
(podpore naložbam v kmetijska gospodarstv3)

Ukrepi kmetijske strukturne politike so praviloma podpore
kmetijski dejavnosti, namenjene zlasti:
območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost;
okolju prijazni kmetijski dejavnosti,
naložbam v kmetijska gospodarstva;
mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov;
dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti in
gozdarstvu;
naložbam v predelavo kmetijsko-živilskih proizvodov;
urejanju podeželja.
15. marec 2000

Podpore naložbam v kmetijska gospodarstva so namenjene:
zniževanju proizvodnih stroškov;
dvigu kakovosti kmetijskih pridelkov;
prilagoditvi tržnim razmeram;
ohranitvi in izboljšanju okolja ter etoloških standardov;
spodbujanju raznovrstnosti kmetijske in z njo povezanih
dejavnosti na kmetijah.
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33. člen
(podpore mladim kmetom in zgodnjemu
upokojevanju kmetov)

IV. Kakovost in označbe kmetijskoživilskih proizvodov

Podpore mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov so
namenjene pospešitvi strukturnih oziroma generacijskih i
sprememb na kmetijah.

1. MINIMALNA KAKOVOST KMETIJSKO-ŽIVILSKIH
PROIZVODOV
38. člen
(minimalna kakovost)

34. člen
(dopolnilno usposabljanje za delo v kmetijstvu in
gozdarstvu)

Minimalna kakovost posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov
je določena s predpisi.

Podpore osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in
gozdarstvom, so namenjene njihovemu usposabljanju zlasti za:
ekonomsko uspešno gospodarjenje;
preusmeritev pridelave;
uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij;
uveljavljanje predpisanih higienskih, ekoloških in etoloških
zahtev.

S predpisi o minimalni kakovosti posameznih kmetijsko-živilskih
proizvodov minister predpiše zlasti:
način pridelave oziroma proizvodnje;
sestavine in njihovo vsebnost;
zahteve za doseganje in ohranjanje kakovosti;
razvrščanje;
označevanje.

Podpore usposabljanju iz prejšnjega odstavka niso namenjene
tečajem in programom, ki se financirajo v okviru rednega
izobraževanja.

39. člen
(specifikacija)

35. člen
(podpore naložbam v predelavo)

Če za posamezne kmetijsko-živilske proizvode ni predpisana
minimalna kakovost, morajo biti skladni s specifikacijo
proizvajalca.

Podpore predelavi kmetijsko-živilskih proizvodov so namenjene:
modernizaciji in racionalizaciji predelave in priprave kmetijskoživilskih proizvodov za trg;
uvajanju tehnoloških inovacij, izboljšanju kadrovske in
organizacijske strukture, izboljšanju kakovosti kmetijskoživilskih proizvodov, izboljšanju higienskih razmer ter
varovanju okolja.

Specifikacija se hrani pri proizvajalcu.
Minister predpiše vrste podatkov, ki jih mora imeti specifikacija in
rok njene hrambe.
Sredstva za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka se
zagotovijo v proračunu ministrstva.

36. člen
(urejanje podeželja)
2. KMETIJSKO-ŽIVILSKI PROIZVOD VIŠJE
KAKOVOSTI

Podpore urejanju podeželja so namenjene:
spodbujanju raznovrstnosti kmetijske in z njo povezanih
dejavnosti na podeželju z namenom zagotovitve dodatnih
dohodkovnih virov,
razvoju in izboljšanju infrastrukture in storitev, povezanih z
razvojem kmetijstva in podeželja (izboljšanje zemljiške
strukture, urejanje zemljišč, upravljanje z vodnimi viri za
potrebe namakanja, domača obrt, itd.);
obnovi vasi.

40. člen
(proizvod višje kakovosti)
Kmetijsko-živilski proizvod višje kakovosti je proizvod, ki je po
svojih specifičnih lastnostih boljši od istovrstnih kmetijsko-živilskih
proizvodov in od njihove minimalne kakovosti, če je ta predpisana.

37. člen
(ukrepi lokalnih skupnosti)

Specifične lastnosti km^tijsko-živilskega proizvoda se določajo
glede na sestavo, senzorične lastnosti, fizikalno-kemične in
mikrobiološke značilnosti ter način izdelave.

Lokalne skupnosti lahko uvedejo ukrepe kmetijske strukturne
politike le v skladu z nacionalnim programom in akti vlade iz
druge alinee 5. člena tega zakona.

Kmetijsko-živilski proizvod je lahko označen z označbo "višja
kakovost", če izpolnjuje zato predpisane pogoje. Uporaba označbe
višje kakovosti je kolektivna pravica vseh, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje.

Sredstva za ukrepe iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v
proračunih lokalnih skupnosti.

Podrobnejše pogoje za kmetijsko-živilske proizvode višje
kakovosti, način kontrole in označbo predpiše minister.
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3. EKOLOŠKI IN INTEGRIRAN KMETIJSKO-ŽIVILSKI
PROIZVOD

o pridelovalcu oziroma predelovalcu in drugi podatki o pridelavi
oziroma predelavi kmetijsko-živilskega proizvoda.

41. člen
(označevanje)

4. KMETIJSKO-ŽIVILSKI PROIZVOD
TRADICIONALNEGA UGLEDA

Kmetijsko-živilski proizvod je lahko označen z označbama
"ekološki" ali "integriran", če izpolnjuje predpisane pogoje in če je
pridelovalec oziroma predelovalec vpisan v evidence
pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskoživilskih proizvodov.

46. člen
(tradicionalni ugled)
Kmetijsko-živilski proizvod tradicionalnega ugleda je proizvod, ki
je:
proizveden iz tradicionalnih surovin oziroma
za katerega je značilna tradicionalna sestava oziroma
je pridelan oziroma predelan na tradicionalni način.

42. člen
(ekološki kmetijsko-živilski proizvod)
Ekološki kmetijsko-živilski proizvod je pridelan oziroma predelan
pretežno po naravnih metodah in postopkih, in sicer:
z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev;
brez uporabe rastnih regulatorjev oziroma hormonov;
brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil;
brez uporabe gensko spremenjenih organizmov ter njihovih
produktov;
brez uporabe ionizirajočega sevanja;
z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev;
z rejo, ki ustreza biološkim in etološkim zahtevam;
z uporabo odpornih, lokalnim razmeram prilagojenih vrst in
sort oziroma pasem;
z uporabo dovoljenih aditivov in postopkov.

Kmetijsko-živilski proizvod je lahko označen z označbo "proizvod
tradicionalnega ugleda", če izpolnjuje predpisane pogoje glede
sestavin in postopka pridelave oziroma predelave za posamezen
kmetijsko-živilski proizvod tradicionalnega ugleda.

Podrobnejše pogoje za ekološko pridelavo oziroma predelavo,
način kontrole in označbo proizvoda iz prejšnjega odstavka
predpiše minister.

5. GEOGRAFSKO POIMENOVANJE KMETIJSKOŽIVILSKEGA PROIZVODA

Uporaba označbe tradicionalnega ugleda je kolektivna pravica
vseh, ki izpolnjujejo predpisane pogoje zanjo.
Podrobnejše pogoje za posamezne kmetijsko-živilske proizvode
tradicionalnega ugleda, način kontrole in označbo iz prejšnjega
odstavka predpiše minister.

A. Označbe
43. člen
(integriran kmetijsko-živilski proizvod)

47. člen
(geografska označba)

Integriran kmetijsko-živilski proizvod je pridelan oziroma predelan
po metodah in postopkih integriranega načina kmetijske dejavnosti.

Geografska označba je ime geografskega območja in se uporablja
za označevanje kmetijsko-živilskega proizvoda, katerega
pridelava oziroma predelava oziroma priprava za trg poteka znotraj
označenega geografskega območja.

Integriran način kmetijske dejavnosti je uravnotežena uporaba
agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju gospodarskih,
ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem imajo pri enakem
gospodarskem učinku naravni ukrepi prednost pred
fitofarmacevtskimi,
veterinarsko-farmacevtskimi
in
biotehnološkimi ukrepi.

Z geografsko označbo je lahko označen kmetijsko-živilski
proizvod, ki:
izvira iz določenega geografskega območja in
ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastnosti, ki
izvirajo iz določenega geografskega območja.

Podrobnejše pogoje za integrirano pridelavo oziroma predelavo,
način kontrole in označbo proizvoda iz prejšnjega odstavka
predpiše minister.

48. člen
(geografsko poreklo)

44. člen
(kontrola)

Označba geografskega porekla je ime geografskega območja in
se uporablja za označevanje kmetijsko-živilskega proizvoda, ki
v celoti izvira iz določenega geografskega območja in za izdelavo
katerega so surovine pridelane na istem geografskem območju.

Kontrolo pridelave oziroma predelave ekoloških in integriranih
kmetijsko-živilskih proizvodov, izdajanje certifikatov in vodenje
evidenc pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih
kmetijsko-živilskih proizvodov opravljajo organizacije za kontrolo
kmetijsko-živilskih proizvodov iz 64. člena tega zakona.

Za označbo geografskega porekla kmetijsko-živilskega proizvoda
se ob izpolnjevanju pogojev za to označbo šteje tudi tradicionalna
geografska ali negeografska označba kmetijsko-živilskega
proizvoda.

45. člen
(evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških
ali integriranih kmetijsko-živilskih proizvodov)

Z označbo geografskega porekla je lahko označen kmetijskoživilski proizvod, katerega:
lastnosti so izključno ali bistveno rezultat naravnih in človeških
dejavnikov in

V evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih
kmetijsko-živilskih proizvodov se vpišejo identifikacijski podatki
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7. POSTOPEK ZA PRIZNAVANJE OZNAČB
KMETIJSKO-ŽIVILISKIH PROIZVODOV

pridelava, predelava in priprava za Irg potekajo znotraj
označenega geografskega območja.

53. člen
(Urad za priznavanje označb kmetijsko-živilskih
proizvodov)

B. Posebnosti in prepovedi
49. člen
(uporaba označb geografskega poimenovanja)

Postopek za priznavanje označb višje kakovosti kmetijskoživilskih proizvodov, označb geografskih poimenovanj kmetijskoživilskih proizvodov, označb tradicionalnega ugleda kmetijskoživilskih proizvodov in označb naravnih mineralnih vod vodi Urad
za priznavanje označb kmetijsko-živilskih proizvodov (v
nadaljnjem besedilu: urad), ki se ustanovi kot organ v sestavi
ministrstva.

Z označbo geografskega poimenovanja se prizna geografsko
ime kmetijsko-živilskih proizvodov, razen imen in nazivov
rastlinskih sort in živalskih vrst, slovečih blagovnih znamk z
enakim nazivom ter generičnih imen.
Uporaba označbe geografskega poimenovanja je kolektivna
pravica intelektualne lastnine in jo lahko uporabljajo vsi pridelovalci
in predelovalci za kmetijsko-živilske proizvode, ki za to izpolnjujejo
predpisane pogoje.

54. člen
(naloge urada)
Urad ima naslednje naloge:
vodi postopek za priznavanje označb višje kakovosti
kmetijsko-živilskih proizvodov, označb geografskega
poimenovanja kmetijsko-živilskih proizvodov, označb
tradicionalnega ugleda kmetijsko-živilskih proizvodov ter
označb naravnih mineralnih vod in vodi evidenco o teh
označbah;
na podlagi evidenc iz 45. člena tega zakona, ki jih posredujejo
organizacije za kontrolo kmetijsko-živilskih proizvodov, vodi
zbirno evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali
integriranih kmetijsko-živilskih proizvodov;
sodeluje s pooblaščenimi uradi tujih držav;
opravlja druge naloge s področij priznavanja označb višje
kakovosti, označb geografskega poimenovanja, označb
tradicionalnega ugleda, ekološke in integrirane pridelave
oziroma predelave kmetijsko-živilskih proizvodov ter označb
naravnih mineralnih vod;
spremlja uporabo priznanih označb.

Za kmetijsko-živilske proizvode, ki se jim v skladu s tem zakonom
prizna označba geografskega poimenovanja se predpisi o
industrijski lastnini uporabljajo le za pravno varstvo pravic.
50. člen
(izločitev)
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označbe geografskega
poimenovanja kmetijsko-živilskih proizvodov, se ne uporabljajo
za vino in druge proizvode iz grozdja in vina.
51. člen
(prepoved zavajanja)
Označevanje in drugi elementi trženja kmetijsko-živilskih
proizvodov ne smejo besedno, slikovno ali na drug način zavajati
potrošnika v zmoto glede označb geografskega poimenovanja.

Urad odloča v splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne
določa drugače.

Za zavajanje glede označb geografskega poimenovanja se šteje
zlasti:
uporaba označbe, ki označuje kmetijsko-živilski proizvod, ki
ni pridelan, predelan oziroma pripravljen za trg v skladu s
predpisi, ki omogočajo uporabo označevanja geografskega
območja, tudi če je dodatno označen resnični izvor, poreklo
kmetijsko-živilskega proizvoda in tudi v primeru, da je
uporabljena označba sestavljena iz naziva geografskega
območja;
če je uporabljena geografska označba prevedena oziroma jo
spremljajo izrazi kot so: "vrsta", "tip", "stil", "imitacija" ali
podobno.

55. člen
(predlog za priznanje)
Postopek za priznanje označbe višje kakovosti, označbe
geografskega poimenovanja in označbe tradicionalnega ugleda
kmetijsko-živilskega proizvoda ter označbe naravnih mineralnih
vod se začne na predlog.
56. člen
(vloga)

6. NARAVNE MINERALNE VODE

Vloga mora vsebovati predpisane podatke za posamezno vrsto
označbe, ki vsebujejo tudi identifikacijske podatke o vlagatelju.

52. člen
(naravne mineralne vode)

57. člen
(preizkus vloge)

Z označbo "naravna mineralna voda" se lahko označi voda, ki
izvira iz določenega vrelca. Podrobnejše pogoje o označbi naravne
mineralne vode predpiše minister.
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Če vloga ni popolna ali je nepravilno izpolnjena, urad pozove
vlagatelja, da jo v roku 30 dni dopolni. Če vlagatelj vloge v roku ne
dopolni, jo urad zavrže.
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Označbe kmetijsko-živilskih proizvodov, ki vsebujejo državni ali
drug javni grb, zastavo ali emblem, ime ali kratico imena države
ali mednarodne organizacije ali znak, ki jih posnema, ali podobe
oziroma imena zgodovinskih osebnosti, se ne smejo uporabljati
brez dovoljenja pristojnega organa zadevne države ali
mednarodne organizacije.

Vlagatelju se izda potrdilo o popolni vlogi.
Če je vloga popolna, urad preizkusi, če so izpolnjeni pogoji za
priznanje po tem zakonu.
Če vloga ne izpolnjuje predpisanih pogojev, jo urad v roku 60 dni
zavrne.

Označevanje kmetijsko-živilskih proizvodov v prometu v nasprotju
s tem zakonom pomeni zavajanje potrošnika in je prepovedano.

Če vloga izpolnjuje predpisane pogoje, urad v Uradnem listu
Republike Slovenije objavi bistvene podatke vloge in o tem
vlagatelju izda potrdilo.

Minister podrobneje predpiše, kaj se šteje za zavajanje.
Če je kmetijsko-živilski proizvod namenjen izvozu, je lahko ne
glede na prvi odstavek tega člena proizveden v skladu z naročilom
kupca.

58. člen
(ugovor zoper vlogo)
Zoper vloge, objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko
vsakdo, ki ima pravni interes, pri uradu v 60 dneh po objavi vloži
ugovor.

62. člen
(uvoz kmetijsko-živilskih proizvodov in veljavnost
listin ter znakov, izdanih v tujini)

Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in obrazložen. Priložena mu
morajo biti ustrezna dokazila.

Kmetijsko-živilski proizvodi se lahko uvozijo, če so skladni s
predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s predpisi.

Urad pošlje prejeti ugovor vlagatelju in ga pozove, da odgovori
nanj najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je bilo to od njega
zahtevano. Urad obvesti vlagatelja ugovora o svojem stališču do
ugovora najpozneje v treh mesecih po njegovi vložitvi.

Kmetijsko-živilski proizvodi se lahko ocarinijo, vendar se hranijo
v prostorih, ki jih določi inšpektor za hrano, ter jih ni možno dati v
promet dokler tega ne dovoli inšpektor za hrano.
V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti,
izdani v tujini, če so izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami,
ki jih je sklenila Republika Slovenija.

59. člen
(priznanje in uporaba)
Urad odloči o priznanju označbe višje kakovosti, označbe
geografskega poimenovanja, označbe tradicionalnega ugleda ali
označbe naravnih mineralnih vod v roku petih mesecev. Zoper to
odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister z odločbo prizna
veljavnost listin o skladnosti, izdanih v tujini, če te izkazujejo
skladnost s predpisanimi zahtevami in če je bila usposobljenost
organov, ki so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti,
ugotovljena po enakovrednem postopku in zahtevah, ki so v
Republiki Sloveniji predpisane za te vrste organov.

Z dnem pravnomočnosti odločbe lahko vlagatelj prične z uporabo
priznane označbe.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko inšpektor
za hrano pregleda in odredi laboratorijsko preskušanje kmetijskoživilskih proizvodov, ki se uvažajo oziroma uvoženih kmetijskoživilskih proizvodov.

Akt o priznanju posamezne označbe objavi minister v Uradnem
listu Republike Slovenije. Po objavi lahko začnejo uporabljati
priznano označbo višje kakovosti, označbo geografskega
poimenovanja, označbo tradicionalnega ugleda ali označbe
naravnih mineralnih vod tudi vsi drugi, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje.

Če se pri ugotavljanju skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov v
prometu ugotovi, da niso skladni s predpisanimi zahtevami, plača
stroške laboratorijskega preizkušanja proizvajalec ali pravna ali
fizična oseba, ki je dala neskladen kmetijsko-živilski proizvod v
promet.

60. člen
(sprememba)

Stroške vzorčenja in laboratorijskega preizkušanja ter ocene
kmetijsko-živilskih proizvodov v primeru iz petega odstavka
prejšnjega člena krije uvoznik.

Postopek za spremembo priznanih označb kmetijsko-živilskih
proizvodov poteka po enakem postopku kot postopek za
priznanje.

63. člen
(ugotavljanje skladnosti kmetijsko-živilskih
proizvodov)

V. Promet s kmetijsko-živilskimi
proizvodi

Ugotavljanje skladnosti obsega:
preverjanje skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov s
predpisi oziroma specifikacijami;
izdajanje listin o skladnosti (izjav o skladnosti, preskusnih
poročil, certifikatov ali drugih listin o skladnosti).

61. člen
(promet s kmetijsko-živilskimi proizvodi)
Kmetijsko-živilski proizvodi so lahko v prometu, če so skladni s
predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s predpisi.

Minister podrobneje predpiše metode in postopke ter elemente
cen ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov.

Kmetijsko-živilski proizvod je dan v promet v trenutku, ko ga
proizvajalec ne glede na pravni naslov da na razpolago ali v
uporabo ali ga odpošlje oziroma je uvožen po carinskem postopku
sprostitve blaga v prost promet.
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64. člen
(organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskoživilskih proizvodov)

68. člen
(nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki je
lastnik, zakupnik ali drugi uporabnik kmetije in se za svoj račun
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrezno usposobljen.

Za ugotavljanje skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov oziroma
za izdajanje listin o skladnosti minister določi :
organizacije za kontrolo kmetijsko-živilskih proizvodov;
organizacije za izdajo listin o skladnosti;
preskusne laboratorije;
referenčne laboratorije za kontrolo izmerjenih rezultatov.

Za ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se šteje:
najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali
opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu
kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom
na kmetijski dejavnosti, ki jo fizična oseba opravlja oziroma jo
namerava opravljati ali
najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni
kmetijski dejavnosti in
usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti.

65. člen
(določitev organizacije za ugotavljanje skladnosti)
Minister predpiše tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije za ugotavljanje skladnosti.

Minister predpiše, kaj se šteje za usposobljenost za opravljanje
posamezne dopolnilne dejavnosti iz zadnje alinee prejšnjega
odstavka.
%
69. člen
(dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji)

Po opravljenem razpisu, minister z odločbo, ki se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, določi organizacije za
ugotavljanje skladnosti in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se
uredijo medsebojna razmerja.
Če organizacija iz prejšnjega odstavka preneha izpolnjevati
predpisane pogoje, se glede nje odločba iz prejšnjega odstavka
razveljavi.

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec iz
prejšnjega člena pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo
izda pristojna območna enota kmetijsko gozdarske zbornice.

66. člen
(spremljanje kakovosti)

Če gre za dejavnosti domače ali umetne obrti, se dovoljenje iz
prejšnjega odstavka izda na podlagi strokovnega mnenja Obrtne
zbornice Slovenije.

Ministrstvo vsako leto sprejme program spremljanja kakovosti
kmetijsko-živilskih proizvodov.

Kmetijska gozdarska zbornica odvzame dovoljenje, če niso več
izpolnjeni pogoji iz 67. in 68. člena tega zakona.

VI. Dopolnilne dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji mora vsebovati podatke, ki jih predpiše minister.
67. člen
(definicija dopolnilne dejavnosti)

70. člen
(evidenca dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma
gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in
omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
delovne sile družinskih članov.

Kmetijsko gozdarska zbornica vodi evidenco dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji.

Dopolnilna dejavnosti na kmetiji se v pogledu pravic in obveznosti
iz dejavnosti šteje kot kmetijska dejavnost.

Kmetijsko gozdarska zbornica je dolžna na zahtevo MKGP
omogočiti vpogled in uporabo evidence.

Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebivajo in
delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila.

V evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vpišejo:
identifikacijski podatki o nosilcu dopolnilne dejavnosti in kmetiji;
vrsta dopolnilne dejavnosti;
drugi podatki o dejavnosti.

Dohodek iz dopolnilne dejavnosti ne sme biti večji od dohodka iz
kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji in ne sme presegati
3 povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji, v območjih
iz tretjega odstavka 30. člena tega zakona pa ne sme presegati 5
povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

71. člen
(drugi pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji)

Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlada za posamezne
dejavnosti določi največji dovoljeni fizični obseg dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.

Veterinarsko-sanitarne pogoje za predelavo živil živalskega izvora
kot dopolnilne dejavnosti, predpiše minister.
Sanitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil rastlinskega
izvora kot dopolnilne dejavnosti,predpiše minister v soglasju z
ministrom,pristojnim za zdravstvo.

Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti
na kmetiji, njihov obseg in pogoje predpiše vlada. Pri določitvi
obsega se lahko upošteva tudi specifične pogoje in značilnosti
posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti.
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Priznane organizacije proizvajalcev se vpišejo v evidenco, ki jo
vodi ministrstvo.

VII. Kmetijska in gozdarska mehanizacija
ter oprema

75. člen
(medpanožne organizacije)

72. člen
(pogoji uporabe)

Medpanožna organizacija po tem zakonu je združenje organizacij,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in prodajo določenih
kmetijsko-živilskih proizvodov, in izpolnjuje naslednje pogoje:
da ob upoštevanju koristi potrošnikov usklajuje proizvodnjo
in prodajo kmetijsko-živilskih proizvodov ter izboljšuje
preglednost in poznavanje proizvodnje in trga;
da izkaže dejansko in uspešno poslovanje;
da ne izključuje konkurence.

Zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi morajo uporabniki
določene kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme
izpolnjevati predpisane pogoje njihove varne uporabe in biti za to
ustrezno usposobljeni.
Ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se izkaže s
potrdilom o opravljenem preizkusu znanja varne uporabe
kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme, ki ga izda
pristojna območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornica.

O priznanju medpanožne organizacije na predlog organizacije
odloča minister. Minister nadzoruje tudi izpolnjevanje predpisanih
pogojev.

Za določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo
minister predpiše pogoje varne uporabe in program usposabljanja
uporabnikov.

Priznane medpanožne organizacije se vpišejo v evidenco, ki jo
vodi ministrstvo.
76. člen
(razširitev obveznosti na nečlane)

VIII. Združevanje

Na predlog priznane organizacije proizvajalcev oziroma priznane
medpanožne organizacije, ki se šteje za reprezentativno, se
določena pravila, ki jih je sprejela ta organizacija, s predpisom
vlade lahko začasno, najdlje za eno leto, razširijo tudi na druge
kmetijske proizvajalce oziroma nosilce predelave in prodaje
določenih kmetijsko-živilskih proizvodov, ki niso člani te
organizacije, če je to nujno za učinkovito uresničevanje tržne
ureditve.

73. člen
(združevanje)
Za uresničevanje ciljev kmetijske politike iz 2. člena tega zakona
se spodbuja prostovoljno proizvodno ali poslovno združevanje
kmetijskih proizvajalcev v zadrugah in drugih združenjih.
Pogoji in merila, kijih morajo izpolnjevati organizacije iz prejšnjega
odstavka za zagotavljanje vspodbud in podpor organiziranju,
usposobljenosti za izvajanje ukrepov kmetijske politike in
določanju prednosti pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
se določijo v predpisih in drugih aktih, ki na podlagi tega zakona
urejajo ukrepe kmetijske tržno-cenovne in kmetijske strukturne
politike.

Pogoje glede reprezentativnosti priznanih organizacij proizvajalcev
oziroma priznanih medpanožnih organizacij predpiše vlada.
77. člen
(posebnosti glede konkurence)
Določba 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence
v povezavi s 3. členom istega zakona se ne uporablja za
sporazume, sklepe in ravnanja kmetijskih proizvajalcev, združenj
kmetijskih proizvajalcev in njihovih združenj, ki se nanašajo na
določene kmetijsko-živilske proizvode, kolikor so brez obveznosti
poslovanja po identičnih cenah, razen če je zaradi teh ravnaj
konkurenca izključena ali so ogroženi cilji iz 2. člena tega zakona.

74. člen
(organizacija proizvajalcev)
Organizacija proizvajalcev po tem zakonu je združenje nosilcev
kmetijskih gospodarstev, ki ima za cilj prilagajati proizvodnjo in
ponudbo tržnim zahtevam.
Organizacija proizvajalcev se lahko prizna, če izpolnjuje naslednje
pogoje:
- da je ustanovljena kot zadruga, gospodarska družba ali druga
pravna oseba zasebnega prava;
da njena pravila vsebujejo obveznost članov upoštevati
določena pravila glede proizvodnje in prodaje ter ponuditi
celotno tržno proizvodnjo v prodajo preko te organizacije.
Izjeme od obveznosti izključne prodaje so dopustne le v
obsegu in ob pogojih, ki so določene v aktu o ustanovitvi
pravne osebe;
da ima določeno najmanjše število članov in najmanjši obseg
proizvodnje določenega kmetijsko-živilskega proizvoda ali
skupine kmetijsko-živilskih proizvodov;
da izkaže dejansko in uspešno poslovanje;
da ne izključuje konkurence na trgu.
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Seznam kmetijsko-živilskih proizvodov iz prejšnjega odstavka
določi vlada.
78. člen
(strojni krožki)
Za učinkovitejšo rabo kmetijske in gozdarske mehanizacije ter
opreme, delovne sile in drugih proizvodnih zmogljivosti lahko
fizične osebe v skladu s predpisi o društvih, ustanovijo združenje
za medsosesko pomoč (strojni krožek). To združenje je pravna
oseba zasebnega prava.
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79. člen
(društva v javnem interesu)

javni zavodi, katerih ustanovitelji so: Republika Slovenija ali lokalna
skupnost ali na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega
prava.

Društvom na področju kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: društva),
katerih namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje
interesov njihovih članov in pomeni delovanje v javnem interesu
na področju kmetijstva, lahko minister podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu. Izpolnjevanje pogojev za pridobitev
statusa društva, ki deluje v javnem interesu, se preverja vsakih
pet let.

Republika Slovenija lahko ustanovi javni zavod za opravljanje
specializiranih in posebnih strokovnih storitev v okviru javne
službe na področju kmetijstva.
83. člen
(financiranje javne službe)

Ministrstvo vodi evidenco društev iz prejšnjega odstavka.

Javna služba na področju kmetijstva se financira iz:
- proračuna Republike Slovenije;
delnega plačila cene za opravljeno storitev;
drugih virov. .

Podrobnejše pogoje, kriterije in postopek za pridobitev statusa
društva iz prvega odstavka tega člena ter vodenje evidence iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.

Republika Slovenija financira ali sofinancira posamezne storitve
javne službe v kmetijstvu v skladu s sprejetim programom te
javne službe in nacionalnim programom.

IX. Javne službe na področju kmetijstva

Izvajalci javnih služb morajo sredstva iz proračuna Republike
Slovenije za financiranje programa javnih služb nameniti le za
izvajanje te javne službe v skladu s programom.

1. SKUPNE DOLOČBE
80. člen
(opredelitev)

84. člen
(cene storitev javne službe)

Javna služba na področju kmetijstva je z zakonom določena
dejavnost, pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem interesu
posebne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti javne
službe).

Uporabniki storitev javne službe na področju kmetijstva deloma
plačujejo ceno posamezne storitve, lahko pa so posamezne
storitve za uporabnike tudi brezplačne.

Za javne službe na področju kmetijstva se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja gospodarske javne službe, v kolikor ta ali drug
poseben zakon ne določa drugače.

Minister predpiše cene storitev javne službe na področju kmetijstva
in določi delež, ki ga plača uporabnik.

Način izvajanja posamezne javne službe na področju kmetijstva
predpiše vlada v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe.

85. člen
(program javne službe)
Minister v skladu z nacionalnim programom sprejme program
posamezne javne službe na področju kmetijstva.

81. člen
(obveznosti javne službe)

S programom posamezne javne službe se določi zlasti:
vrsta in obseg storitev javne službe;
način in dinamika izvajanja storitev javne službe, skladno s
predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi pogodbami;
obseg in način financiranja oziroma sofinanciranja posameznih
storitev javne službe.

Obveznosti javne službe na področju kmetijstva so:
trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev;
omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno osebo, ki se
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo po tem zakonu oziroma
izkaže pravni interes;
izvajanje storitev po določenem programu;
izvajanje storitev po določeni ceni.

86. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

Zakon lahko določi tudi druge obveznosti javne službe.

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja ministrstvo,
lahko pa naloge strokovnega nadzora dodeli drugim organizacijam
ali posameznikom kot javno pooblastilo.

Obveznosti posamezne javne službe se lahko podrobneje uredijo
s predpisom vlade ali s koncesijskim aktom.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojna
inšpekcija.

Če izvajalec javne službe ne zagotovi storitve javne službe osebi,
kateri jo je dolžan zagotoviti, ali ne zagotovi storitev po predpisani
ceni in drugih predpisanih pogojih, lahko uporabnik storitve od
ministrstva zahteva, da odloči o uporabnikovi pravici z odločbo v
upravnem postopku in z njo izvajalcu javne službe naloži ustrezno
ravnanje.

87. člen
(pogoji za opravljanje javne službe)
Minister lahko predpiše za posamezno javno službo na področju
kmetijstva pogoje glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih
mora izpolnjevati izvajalec te javne službe.

82. člen
(oblike izvajanja javnih služb na področju kmetijstva)
Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne
službe, lahko opravljajo javne službe na področju kmetijstva tudi
poročevalec, št. 16
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88. člen
(osebe, ki izvajajo naloge javne službe)

reprodukcije;
selekcije;
ocenjevanja plemenske vrednosti;
ugotavljanja proizvodnih oziroma delovnih sposobnosti;
rodovništva;
spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu.

Strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe na področju
kmetijstva lahko opravljajo le osebe, ki imajo ustrezno strokovno
izobrazbo, so strokovno usposobljene za opravljanje dela na
svojem delovnem mestu in izpolnjujejo druge pogoje, določene s
predpisi.

93. člen
(genska banka)

Pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora
izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju
javne službe na področju kmetijstva, predpiše minister.

Naloge genske banke so zlasti:
zbiranje in evidentiranje avtohtonega genetskega materiala,
vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih
rastlin ali avtohtonih pasem rejnih živali in drugih rastlin ali
živali z uporabno vrednostjo;
ocenjevanje in vrednotenje zbranega genetskega materiala
po mednarodnih deskriptorjih;
hranjenje in obnavljanje vzorcev zbranega genetskega
materiala;
razmnoževanje in izmenjava genetskega materiala.

Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju storitev javne
službe v neposrednem stiku z uporabniki storitev javne službe,
mora obvladati in pri tem uporabljati slovenski jezik, na dvojezičnih
območjih pa tudi jezik narodnosti.

2. PODROČJA JAVNIH SLUŽB
89. člen
(področja javnih služb)

X. Raziskovalno delo, izobraževanje in
razvojno-strokovne naloge

Javne službe na področju kmetijstva so:
kmetijsko svetovanje;
strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin;
strokovne naloge v živinoreji;
genska banka.

94. člen
(raziskovalno delo v kmetijstvu)
Ministrstvo v skladu z nacionalnim programom samostojno ali v
sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za znanost in tehnologijo,
financira ali sofinancira raziskovalne in razvojne projekte ter
raziskovalno in razvojno infrastrukturo.

90. člen
(kmetijsko svetovanje)
Naloge na področju kmetijskega svetovanja so zlasti:
svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in
okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti;
svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska
gospodarstva;
svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske
politike;
svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih
organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik
proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev;
svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih
predpisov.

95. člen
(izobraževanje za potrebe kmetijstva in razvoja
podeželja)
V sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, ministrstvo
sooblikuje kmetijske izobraževalne programe in lahko sofinancira
vzpostavitev pogojev za izvajanje praktičnega dela izobraževanja.
Ministrstvo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije predlaga in oblikuje tudi druge oblike izobraževanja in
usposabljanj? za potrebe kmetijstva, živilstva in podeželja, ter
sofinancira učne objekte za praktično usposabljanje.

91. člen
(strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin)

96. člen
(analitično-razvojne naloge)

Strokovne naloge na področju selekcije, semenarstva in uvajanja
novih sort kmetijskih rastlin so zlasti:
preverjanje genetskih lastnosti in uporabne vrednosti novih
domačih in tujih sort kmetijskih rastlin v predizbiri in v postopku
registracije oziroma varstva sorte;
hranjenje uradnih varstvenih vzorcev semenskega materiala
zavarovanih oziroma registriranih sort;
selekcija in ekološka rajonizacija sort;
certificiranje semena in sadilnega materiala kmetijskih rastlin;
naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala
kmetijskih rastlin.

Analitično-razvojne naloge so zlasti:
izdelava ekonomskih analiz na področju kmetijstva, živilstva
in podeželja;
izvajanje nalog in analiz na področju kmetijske zemljiške politike
in urejanja podeželja;
druge naloge, ki so pomembne za usmerjanje in spremljanje
razvoja kmetijstva, živilstva in podeželja.
97. člen
(priznanja)

92. člen
(strokovne naloge v živinoreji)

Za dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju kmetijstva in
živilstva v Republiki Sloveniji se posameznikom, skupinam
posameznikov, društvom, zavodom, gospodarskim družbam in

Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo zlasti na področjih:
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Minister podrobneje predpiše sestavo, organizacijo in naloge
agencije.

drugim organizacijam podeljujejo priznanja Republike Slovenije
na področju kmetijstva in živilstva.
Vrste priznanj iz prejšnjega odstavka, kriterije za podelitev in
postopek njihovega podeljevanja predpiše minister.

100. člen
(proračunski sklad za razvoj kmetijstva)
Ustanovi se proračunski sklad za razvoj kmetijstva.

XI. Svet za kmetijstvo in podeželje,
Agencija in Sklad

Namen sklada za razvoj kmetijstva je zagotoviti učinkovito in
kontinuirano izvajanje ukrepov kmetijske politike in razvoja
podeželja, upoštevajoč nujnost večletnega načrtovanja in izvajanja
projektov in ukrepov.

98. člen
(Svet za kmetijstvo in podeželje)

Proračunski sklad za razvoj kmetijstva upravlja ministrstvo.

Ustanovi se Svet za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: svet za kmetijstvo in podeželje).

Viri financiranja sklada za razvoj kmetijstva so:
proračun Republike Slovenije;
sredstva odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč in gozda, ki so določena kot namenska
sredstva z zakonom;
namenska sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov,
ki jih na podlagi zakona zagotavljajo lastniki oziroma uporabniki
kmetijskih zemljišč;
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest;
namenska sredstva, določena z zakonom;
sredstva namenskih dotacij;
drugi viri.

Naloga sveta za kmetijstvo in podeželje je, da daje mnenje k
pomembnejšim odločitvam na področju kmetijstva in podeželja,
zlasti:
k predlogu nacionalnega programa;
k oceni izvajanja nacionalnega programa;
k predlaganim pomembnejšim predpisom na področju
kmetijstva in podeželja;
k predlaganim mednarodnim sporazumom s področja
kmetijstva in podeželja;
k drugim pomembnejšim odločitvam za področje kmetijstva
in podeželja.
Svet za kmetijstvo in podeželje sestavljajo predstavniki:
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenija (4);
Gospodarske zbornice Slovenije (1);
Zadružne zveze Slovenije (1);
- sindikata delavcev v kmetijstvu (1);
Sindikata kmetov Slovenije (2);
kmetijskih fakultet in institutov (2);
poklicnih in srednjih kmetijskih šol (1).

XII. Zbirke podatkov
1. VODENJE ZBIRK PODATKOV
101. člen
(zbirke podatkov)
Ministrstvo vzpostavi in vodi:
evidenco upravičencev do ukrepov kmetijske politike (v
nadaljnjem besedilu: evidenca subjektov);
register kmetijskih gospodarstev;
evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijsko-živilskih
proizvodov;
evidenco o finančnih podporah;
evidenco območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost;
kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč;
evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov;
evidenco rejnih živalih;
kataster čebelje paše;
pedološko karto.

Organizacije iz prejšnjega odstavka izvolijo svoje predstavnike.
Minister skliče konstitutivno sejo, na kateri izvoljeni predstavniki
izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika in
sekretarja sveta za kmetijstvo in podeželje. Mandat članov traja
pet let.
Finančne, prostorske in kadrovske pogoje, potrebne za delovanje
sveta za kmetijstvo in podeželje, zagotovi ministrstvo.
99. člen
(Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja)
Ukrepe kmetijske politike po tem zakonu izvaja Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija) kot organizacija v sestavi ministrstva.

Poleg zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo tudi
druge zbirke podatkov, če je tako določene v tem zakonu ali v
drugem predpisu.

Agencija opravlja zlasti naslednje naloge:
izvaja ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike, vključno z
distribucijo carinskih kvot kmetijsko-živilskih proizvodov;
izvaja ukrepe kmetijske strukturne politike;
pripravlja ustrezna poročila in analize;
vzpostavi in izvaja integrirani administrativni in kontrolni sistem;
vzpostavi in izvaja tržno-informacijski sistem;
vodi druge potrebne zbirke podatkov;
izvaja ukrepe notranje kontrole in notranje revizije;
- izvaja naloge promocije kmetijsko-živilskih proizvodov.
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102. člen
(evidenca subjektov)
Evidenca subjektov vsebuje naslednje podatke o upravičencih
do ukrepov kmetijske politike:
firmo oziroma ime in priimek ter naslov;
vrsto subjekta;
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davčno številko;
enotno matično številko občana oziroma matično številko;
pravno organizacijsko obliko;
vrste dejavnosti;
številko računa (le za subjekte, ki uveljavljajo finančne
podpore).

pridelovalci in predelovalci ekoloških in integriranih kmetijskoživilskih proizvodov.
V evidencah pridelovalcev in predelovalcev kmetijsko-živilskih
proizvodov se poleg podatkov iz 102. člena tega zakona vodijo
tudi podatki o nasadu in podatki o pridelavi oziroma predelavi
posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov.

Vpis v evidenco subjektov je pogoj za uveljavljanje ukrepov
kmetijske politike.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena so se
dolžna prvič vpisati v evidence pridelovalcev in predelovalcev
kmetijsko-živilskih proizvodov najkasneje v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.

103. člen
(register kmetijskih gospodarstev)
V register kmetijskih gospodarstev se morajo vpisati kmetijska
gospodarstva, ki:
1. so v skladu s predpisi iz delovnega področja ministrstva
vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva ali
2. uveljavljajo finančne podpore po tem zakonu ali
3. pridelujejo hmelj ali
4. imajo v uporabi najmanj 0,2 ha sadovnjakov ali 0,1 ha oljčnikov
ali 0,05 ha vinogradov.

105. člen
(evidenca o finančnih podporah)
Evidenca o finančnih podporah se vodi na podlagi podatkov iz
vlog upravičencev do sredstev po tem zakonu.
Evidenca o finančnih podporah vsebuje poleg podatkov iz tretjega
odstavka 103. člena tudi podatke o ukrepih kmetijske politike
(vrsta ukrepa, izvedba ukrepa, izplačana sredstva, omejitve).

Osnova za vodenje registra kmetijskih gospodarstev ter njegovega
povezovanja z drugimi zbirkami podatkov je identifikacijska
številka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMGMID). Uporaba KMG-MID je obvezna v vseh zbirkah podatkov
ministrstva, ki se navezujejo na kmetijsko gospodarstvo.

106. člen
(evidenca območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost)
Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost
vsebuje:
meje posameznih območij;
razvrstitev kmetijskih gospodarstev v posameznem območju.

Register kmetijskih gospodarstev vsebuje poleg podatkov iz
prejšnjega člena tudi:
- KMG-MID;
naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva;
podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva in v primeru
kmetije tudi podatke o družinskih članih (podatke iz prejšnjega
člena razen pravne organizacijske oblike);
podatke o dejavnosti kmetijskega gospodarstva;
podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v uporabi, po
parcelah in vrstah rabe: njive in vrtovi, hmeljišča, vinogradi,
sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki in drugo;
podatke o staležu rejnih živali;
podatke o razvrstitvi v območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko pridelavo;
podatke o vključenosti v posebne programe (okoljski
programi, programi razvoja podeželja, itd.).

107. člen
(kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč)
Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč je enotna državna
evidenca o dejanski rabi kmetijskih zemljišč, ki se vzpostavi za
namene izvajanja administrativnih kontrol pri zahtevkih za
neposredna plačila na površino.

Kmetijska gospodarstva iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega
člena so se dolžna prvič vpisati v register kmetijskih gospodarstev
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

V katastru rabe kmetijskih zemljišč se vodijo naslednje vrste
rabe kmetijskih zemljišč:
njive in vrtovi;
hmeljišča;
vinogradi;
intenzivni sadovnjaki;
ekstenzivni sadovnjaki;
oljčniki;
trajni travniki;
plantaže gozdnega drevja;
zemljišča v zaraščanju.

Vpis v register kmetijskih gospodarstev je obvezen za vsa
kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike.

Vrste rabe kmetijskih zemljišč iz prejšnjega odstavka kot gostujoče
podatke prevzame zemljiški kataster.

Podatke za vpis v register kmetijskih gospodarstev in spremembe
je dolžan posredovati nosilec kmetijskega gospodarstva vsako
leto na predpisan način in v predpisanih rokih.

Obnavljanje podatkov se izvede najmanj vsakih 10 let.

104. člen
(evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskoživilskih proizvodov)

Za obdobje prvih 10 let po sprejemu zakona se lahko tudi šteje
kot verodostojen podatek o spremenjeni rabi kmetijskega
zemljišča mnenje zapriseženega sodnega cenilca kmetijske sli
gozdarske stroke.

V evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijsko-živilskih
proizvodov se morajo vpisati:
pridelovalci oljk, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha oljčnikov;
predelovalci oljk;
pridelovalci sadja, ki imajo v uporabi najmanj 0,2 ha
sadovnjakov;
pridelovalci hmelja;
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Minister predpiše metodologijo določanja rabe kmetijskih zemljišč.
V katastru rabe kmetijskih zemljišč se lahko vodijo tudi podrobnejše
vrste rabe kmetijskih zemljišč, ki jih predpiše minister.
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zbirk podatkov o vodah;
zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in vod.

Način povezovanja katastra rabe kmetijskih zemljišč z zemljiškim
katastrom predpiše minister, pristojen za geodetsko dejavnost, v
soglasju z ministrom.

Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk lahko ministrstvo
uporablja tudi temeljne topografske načrte, topografske karte,
pregledne karte in digitalne ortofoto načrte.

108. člen
(evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskoživilskih proizvodov)

Upravljalci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov iz prejšnjega
odstavka, posredujejo ministrstvu podatke brezplačno,
zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne
dodatne izvode oziroma obdelave.

V evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov se morajo vpisati fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje.

Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo osebnih
podatkov, posredujejo upravljalci v skladu s predpisi o varstvu
osebnih podatkov.

V evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov se vpisujejo:
podatki iz 102. člena tega zakona in
podatki o letni prodaji in uvozu kmetijsko-živilskih proizvodov
po vrsti, vrednosti in količini.

Ministrstvo lahko posreduje podatke iz svojih zbirk podatkov ter
podatke, karte in digitalne ortofoto načrte iz prvega odstavka
tega člena, vključno z osebnimi podatki, pooblaščenim
organizacijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti potrebujejo za
izvajanje nalog iz delovnega področja ministrstva.

109. člen
(evidenca rejnih živalih)
Evidenca rejnih živalih vsebuje zlasti:
identifikacijske oznake in druge podatke o rejnih živalih;
podatke o izdanih dokumentih;
podatke o premikih in prometu rejnih živali.

113. člen
(predpisi ministra)
Za posamezne zbirke podatkov po tem zakonu minister
podrobneje predpiše vsebino, pogoje za vpis, način vodenja, način
povezovanja z drugimi zbirkami podatkov ter način pridobivanja
podatkov iz drugih zbirk podatkov. Zbirke podatkov se vodijo v
računalniški obliki.

110. člen
(kataster čebelje paše)
Kataster čebelje paše vsebuje zlasti grafične in opisne podatke o
čebeljih pasiščih.

114. člen
(financiranje zbirk podatkov)

111. člen
(pedološka karta)

Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi ministrstvo,
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

Pedološka karta je grafična in opisna zbirka podatkov, ki vsebuje
zlasti kartografski prikaz talnih tipov in podatke o pedoloških profilih
in analizah.

115. člen
(posredovanje podatkov)
Podatke iz zbirk podatkov po tem zakonu lahko proti plačilu
stroškov posredovanja pridobi oseba, ki za to izkaže pravni
interes. Ta sme dobljene podatke uporabljati samo za namene, za
katere so ji bili dani in jih ne sme spreminjati ali posredovati drugim
osebam.

112. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk lahko ministrstvo
pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk
podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije,
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, zlasti iz:
registra prostorskih enot
- davčnega registra (davčno številko);
centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, enotna
matična številko občana, prebivališče);
- zemljiškega katastra (parcelna številka, meja parcele,
površina, lastnik, upravljalec, najemnik);
zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na
posameznih parcelah);
poslovnega registra Slovenije;
- zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva;
- zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu kmetijsko-živilskih
proizvodov;
- zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (podatki o zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije
in zakupnikih teh zemljišč);
zbirk podatkov v živinoreji;
zbirk podatkov v veterini in gozdarstvu;
- zbirk podatkov Hidrometeorološkega zavoda Slovenije;
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Podatki, ki se štejejo za osebne podatke, se posredujejo v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

2.TRŽNO INFORMACIJSKI SISTEM
116. člen
(tržno informacijski sistem)
Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje
podatkov o količinah in cenah določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih
trgih. Tržno informacijski sistem se vzpostavi v okviru agencije.
Minister določi reprezentativne trge kmetijsko-živilskih proizvodov
in kmetijskih zemljišč ter gozdov, fizične in pravne osebe, ki so
dolžne posredovati predpisane podatke in predpiše vrsto, obseg
ter pogostnost zbiranja podatkov.
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3. KMETIJSKO KNJIGOVODSTVO

119. člen
(pooblastila inšpektorja)

117. člen
(kmetijsko knjigovodstvo)

Inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih predpisih, ki
urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in pristojnosti:
pregledovati kmetijska zemljišča, poslovne in proizvodne
prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter poslovanje in
dokumentacijo državnih organov ter fizičnih in pravnih oseb,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilne dejavnosti na
kmetiji ali druge dejavnosti, če gre za izvajanje ukrepov
kmetijske politike;
ugotavljati ali izvajalci javnih služb po tem zakonu izpolnjujejo
predpisane pogoje;
nadzor nad izvajanjem nalog javnih služb;
- pregledovati listine o skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov,
ki so v prometu;
- nadzirati predpisano kakovost kmetijsko-živilskih proizvodov;
nadzirati izpolnjevanje pogojev za označevanje in skladnosti
označb kmetijsko-živilskih proizvodov s predpisanimi
zahtevami;
- dostop do zbirk podatkov, ki so potrebne za izvajanje nadzora;
predlagati izbris iz zbirk podatkov po tem zakonu;
predlagati pristojnemu organu, da zahteva vračilo nezakonito
oziroma nenamensko porabljenih sredstev;
predlagati pristojnemu organu zadržanje izplačila sredstev;
- nadzirati izpolnjevanje pogojev za opravljanje dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji;
ugotavljati, če organizacije za ugotavljanje skladnosti iz 64.
člena tega zakona izpolnjujejo predpisane pogoje.

Za sprejemanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na
določenih kmetijah vodi kmetijsko knjigovodstvo. Sodelovanje
kmetij je prostovoljno.
Kriteriji za določitev kmetij so: proizvodna usmeritev, velikost in
regionalna zastopanost kmetij.
Minister na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka in soglasja
nosilcev kmetijskega gospodarstva določi kmetije, na katerih se
vodi kmetijsko knjigovodstvo.
Ministrstvo je odgovorno za strokovno in organizacijsko izvajanje
kmetijskega knjigovodstva in izvajanje sodelovanja s strokovnimi
institucijami in upravnimi organi.
Minister ustanovi Komisijo za spremljanje in izvajanje kmetijskega
knjigovodstva, ki jo sestavljajo strokovnjaki za kmetijsko
svetovanje, statistiko, izobraževanje, raziskovanje in predstavniki
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter Zadružne zveze
Slovenije.
Podatke, pridobljene z vodenjem kmetijskega knjigovodstva
posameznih kmetij, je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi o
varstvu osebnih podatkov.
Minister predpiše vrste in obseg knjigovodskih podatkov ter način
njihove obdelave.

120. člen
(ukrepi inšpektorja)

Sredstva za izvajanje kmetijskega knjigovodstva zagotovi
ministrstvo.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor poleg
ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah, odredi še
naslednje ukrepe:
delno ali v celoti prepove uveljavljanje oziroma izvajanje
ukrepov po tem zakonu, če ugotovi kršitve predpisov;
- odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti po tem
zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi, odpravijo v
roku, ki ga določi;
prepove uporabo označb in promet kmetijsko-živilskih
proizvodov, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev;
odredi preizkus skladnosti s predpisi za kmetijsko-živilske
proizvode, ki so v prometu;
prepove promet ali odredi neškodljivo uničenje kmetijskoživilskih proizvodov, če njihova kakovost ne ustreza
predpisani;
prepove uvoz kmetijsko-živilskih proizvodov, če niso skladni
s predpisanimi zahtevami;
prepove uporabo listin o skladnosti za kmetijsko-živilske
proizvode, ki niso v skladu s predpisi;
do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje javne
službe izvajalcem javnih služb, če ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev ter predlaga odvzem koncesije;
- prepove promet oziroma oglaševanje kmetijsko-živilskih
proizvodov, ki zavajajo ali bi lahko zavajali potrošnika;
odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je pooblaščen
z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

XIII. Nadzor nad izvajanjem določb tega
zakona
118. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski inšpektorji, razen določb,
ki se nanašajo na nadzor v pridelavi, predelavi, prometu in pri
uvozu ter izvozu kmetijsko-živilskih proizvodov, ki jih nadzorujejo
inšpektorji za hrano.
Inšpektorji za hrano delujejo v okviru Inšpektorata Republike
Slovenije za hrano, ki se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva.
Kmetijski inšpektor in inšpektor za hrano (v nadaljnjem besedilu:
inšpektor) morata poleg splošnih pogojev za delo v državni upravi
izpolnjevati še naslednje pogoje: da imata najmanj visoko strokovno
izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj v kmetijski,
veterinarski ali živilski stroki ter opravljen strokovni izpit za
inšpektorja.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi inšpektor z odločbo izdano
v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo inšpektorja v
primerih iz 4., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. alinee prejšnjega odstavka ne
zadrži izvršitve.
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Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 750.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira, žali ali če mu
ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih
predmetov;
če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo,
s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta
zakon ali drug predpis.

XIV. Kazenske določbe
121. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 700.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba:
če z namenom pridobitve sredstev po tem zakonu posreduje
neresnične podatke;
če ne posreduje podatkov, ki jih mora po tem zakonu
posredovati ali jih ne posreduje v predpisanem roku;
če se ne vpiše v zbirke podatkov za katere je to po tem
zakonu obvezno;
če kmetijsko-živilski proizvod, ki ne izpolnjuje predpisanih
pogojev, označi z označbo "višja kakovost" (40. člen);
če kmetijsko-živilski proizvod, ki ni pridelan oziroma predelan
v skladu s predpisanimi pogoji in vpisan v evidence ekoloških
ali integriranih pridelovalcev in predelovalcev, označi z
označbo "ekološki" oziroma "integriran" (41. člen);
če z označbo "proizvod tradicionalnega ugleda" označi
kmetijsko-živilski proizvod, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev
glede sestavin in postopka pridelave oziroma predelave (46.
člen);
če z označbo geografskega poimenovanja označi kmetijsko
živilski proizvod, ki za to ne izpolnjuje predpisanih pogojev
(49. člen);
če z označevanjem oziroma drugimi elementi trženja
kmetijsko-živilskih proizvodov zavaja potrošnika v zmoto
glede resničnega geografskega poimenovanja (51. člen);
če vodo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, označi z označbo
"naravna mineralna voda" (52. člen);
če da v promet kmetijsko-živilski proizvod, ki ni v skladu s
predpisanimi zahtevami oziroma označen v skladu s predpisi
(prvi odstavek 61. člena);
če označbe kmetijsko-živilskih proizvodov, ki vsebujejo
državni ali drug javni grb, zastavo ali emblem, ime ali kratico
imena kakšne države ali mednarodne organizacije ali znak,
ki jih posnema, ali podobe oziroma imena zgodovinskih
oseb,uporablja brez dovoljenja pristojnega organa zadevne
države ali organizacije (tretji odstavek 61. člena);
če uvozi kmetijsko-živilski proizvod, ki ni v skladu s
predpisanimi zahtevami oziroma ni označen v skladu s
predpisi (prvi odstavek 62. člena);
če se kmetijska in gozdarska mehanizacija uporablja v
nasprotju s predpisanimi pogoji varne uporabe ali brez potrdila
o usposobljenosti (72. člen);
če strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe na
področju kmetijstva opravljajo osebe, ki ne izpolnjujejo
predpisanih zahtev (88. člen).

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 75.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost
ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prvega
odstavka tega člena.
123. člen
(mandatne kazni)
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
če ne hrani dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, štiri leta od dneva pridobitve sredstev (14. člen);
če ne hrani specifikacije v roku, ki je predpisan (39. člen).
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja kmetijsko
dejavnost ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

XV. Prehodne in končne določbe
124. člen
(rok za izdajo izvedbenih predpisov)
Vlada in pristojni ministri izdajo izvršilne predpise, ki so jih dolžni
izdati po tem zakonu, najkasneje v dvanajstih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
125. člen
(neposredno urejanje)
Dokler ni sprejet nacionalni program, vlada neposredno s predpisi
ureja kmetijske trge po 6. členu in sprejema programe kmetijske
strukturne politike po 7. členu tega zakona.

Z denarno kaznijo od 30.000 tolarjev do 210.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 60.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost:
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena;
če opravlja dopolnilno dejavnost brez predpisanega dovoljenja
ali v nasprotju z dovoljenjem (69. člen);
- če ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dopolnilne
dejavnosti (71. člen).

126. člen
(ustanovitev sveta za kmetijstvo in podeželje)
Svet za kmetijstvo in podeželje (98. člen) se konstituira najkasneje
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
127. člen
(naloge inšpektorjev za hrano)

Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 60.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori
dejanje iz prvega odstavka tega člena;

Dokler ne bodo imenovani inšpektorji za hrano, opravljajo njihove
naloge po tem zakonu tržni inšpektorji.

122. člen
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128. člen
(prehodno obdobje za organizacije za ugotavljanje
skladnosti)

133. člen
(veljavnost dosedanjih predpisov)
Ob uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati:
Zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91),
Zakon o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in oskrbe
z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list SRS, št. 42/89 in
Uradni list RS, št. 14/90),
Odlok o višini in načinu plačevanja povračila za stroške
kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v
zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list RS, št. 23/92), razen
določb, ki se nanašajo na krmo.

Organizacije za ugotavljanje skladnosti (64. člen) lahko najdlje do
31. 12. 2001 opravljajo svoje naloge po tem zakonu tudi, če ne
izpolnjujejo zahtev iz 13. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99).
129. člen
(odmik od predpisane kakovosti)
Do uveljavitve usklajenih predpisov o kakovosti kmetijsko-živilskih
proizvodov spredpisi Evropske unije lahko minister za posamezen
kmetijsko-živilski proizvod izda časovno in količinsko omejen
odmik od predpisane kakovosti.

Ob uveljavitvi tega zakona se prenehajo uporabljati:
Zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov
v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št. 28/75,
70/78, 54/86 in 30/91),
Odlok o kmetijskih in živilskih proizvodih in njihovih izdelkih,
ki so pod kontrolo kakovosti v zunanjetrgovinskem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 55/79, 61/80, 47/81),

130. člen
(začetek delovanja sklada za razvoj kmetijstva)
Sklad za razvoj kmetijstva (100. člen) začne delovati s 1.1. 2001.

Za kmetijsko-živilske proizvode, za katere se z ureditvijo
kmetijskih trgov (6. člen) predpišejo ukrepi tržno-cenovne politike,
se Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) ne uporablja.

131. člen
(prenos označb porekla blaga)

Do uveljavitve aktov iz 5. člena tega zakona se še naprej uporabljajo
predpisi izdani na podlagi Zakona o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/
91).

Označbe porekla blaga, ki izpolnjujejo pogoje za označevanje z
označbami geografskega poimenovanja kmetijsko-živilskih
proizvodov in so vpisane v register označb porekla blaga pri
Uradu Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine, s z
uveljavitvijo tega zakona prenesejo v ustrezno evidenco urada.

134. člen
(izvajanje ukrepov v ribištvu)

132. člen
(izvajalci javne službe)

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali ukrepe v ribištvu, se
sredstva za ukrepe v ribištvu dodeljujejo na podlagi tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Izvajalec javne službe, ki opravlja strokovne naloge po 91. členu
tega zakona, se šteje za pooblaščeno organizacijo v smislu 16.
člena Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/
73 in 29/86).

135. člen
(začetek veljavnosti)

Izvajalec javne službe, ki opravlja strokovne naloge po 92. členu
tega zakona, se šteje za pooblaščeno organizacijo v smislu 8.,
14., 20. in 25. člena Zakona o ukrepih v živinoreji.
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Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV:

1.

programov kmetijske strukturne politike, ki so določeni v 5. členu.

Temeljne določbe (členi od 1 do 3)

Uvodni členi opredeljujejo vsebino zakona, določajo cilje kmetijske
politike in določajo pomen izrazov, uporabljenih v tem zakonu.

III.

V skupnih določbah poglavja so določena temeljna načela, ki
morajo biti upoštevana pri izvajanju ukrepov kmetijske politike,
zlasti da morajo biti ukrepi med seboj skladni in da se morajo
izvajati po načelih nevtralnosti ter enakopravnosti (10. člen), ter
da morajo biti usmerjeni predvsem v spodbujanje\ sonaravne
kmetijske dejavnosti. Takšna usmeritev izhaja tudi iz sprejete
Strategije razvoja slovenskega kmetijstva in Reforme kmetijske
politike.

2. člen določa cilje kmetijske politike v Republiki Sloveniji, ki so
namenjeni uresničevanju gospodarske, prostorske, ekološke in
socialne vloge kmetijstva ter njegovega sonaravnega razvoja.
Večnamensko vlogo kmetijstva naj bi uveljavili z uresničevanjem
naslednjih ciljev: stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše
hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje
poseljenosti podeželja in kulturne krajine, varstvo kmetijskih
zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo, trajno
povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva ter
zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim
gospodarstvom.

II.

To pomeni, da naj bi z ukrepi kmetijske politike predvsem
vzpodbujali takšno kmetijsko dejavnost, ki bi omogočala
vzdrževanje različnosti živalskih in rastlinskih vrst in ohranjala tla
ter njihovo rodovitnost ob varovanju naravnih pogojev za življenje
v tleh, vodi in zraku (11.člen).

Načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja
(členi od 4 do 9)

V 12.členu je določeno, da se ukrepi kmetijske politike financirajo
iz proračuna Republike Slovenije, z zakonom določenih
namenskih sredstev (npr. odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč, namenski prispevek za
vzdrževanje melioracijskih sistemov, za promocijo kmetijskoživilskih proizvodov ipd.), namenskih dotacij( tuja pomoč) in tudi
drugih virov (plačilo storitev uporabnikov ipd.)

V teh členih je določen celovit sistem načrtovanja razvoja
kmetijstva in podeželja.
V 4. členu je predviden sprejem Nacionalnega programa razvoja
kmetijstva in podeželja (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki ga sprejema Državni zbor na predlog Vlade Republike
Slovenije za obdobje najmanj štirih in največ sedmih let. Nacionalni
program bo temeljni sektorski razvojni načrt na področju
kmetijstva in razvoja podeželja.

V13. členu so določeni upravičenci do ukrepov kmetijske politike,
ki so fizične ali pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije
in izpolnjujejo predpisane pogoje. Določeno je, da lahko zahtevke
za pridobitev sredstev vlaga samo ena fizična ali pravna oseba,
ki je za to pooblaščena, iz česar izhaja, da bodo morali na kmetijah,
kjer je več članov družine, izmed sebe določiti nosilca kmetijskega
gospodarstva, ki bo pooblaščen za uveljavljanje ukrepov.
Določene so tudi posledice nezakonite in nenamenske uporabe
sredstev ukrepov kmetijske politike.

V 5. členu je določeno, da Vlada Republike Slovenije sprejema v
skladu z nacionalnim programom izvedbene akte:
1.na področju kmetijske tržno-cenovne politike ureditev kmetijskih
trgov, s katero podrobneje opredeli ukrepe in način izvajanja
tržno-cenovne politike
2. na področju kmetijske strukturne politike in politike razvoja
podeželja sprejema programe (npr. program posodobitve
kmetijstva in razvoja podeželja, ki se vključuje v Državni program, program podpor za območja z omejenimi dejavniki za
razvoj kmetijstva, kmetijski okoljski program ipd.).
Navedeni akti Vlade se sprejemajo za enako obdobje kot nacionalni
program

V 15. členu je zaradi neposrednega vpliva ukrepov kmetijske
tržno-cenovne politike na trg kmetijsko-živilskih proizvodov in
zaradi zagotavljanja enotnosti trga in enakopravnega
konkurenčnega položaja vseh pridelovalcev izvajanje ukrepov
kmetijske tržno-cenovne politike v izključni pristojnosti državnih
organov Republike Slovenije.

Pristojnost za izvedbo posameznih ukrepov, v kolikor ne bodo
uvedeni že neposredno z vladnim aktom, je dana ministru,
pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), ki bo
zagotovil izvedbo sprejetih ukrepov kmetijske politike (8.člen).

V členih od 16 do 27 so določene so posamezne vrste ukrepov,
nameni in pogoji za njihovo uveljavitev oziroma uvedbo. Ti ukrepi
so lahko elementi tržne ureditve za posamezne kmetijsko-živilske
proizvode. Uporaba ukrepa glede na tržno ureditev pa je odvisna
od zahtevnosti in kompleksnosti tržnega uravnavanja določenega
proizvoda. Ukrepi, ki so določeni v tem poglavju so osnova
izvajanju skupne kmetijske politike Evropske Unije. Uveljavitev
posameznih ukrepov bo mogoča na podlagi Uredbe Vlade
Republike Slovenije o ureditvi kmetijskih trgov, s katero bo za več
let vnaprej določila okvire tržno-cenovne ureditve za ključne
kmetijsko-živilske proizvode. Za izvedbo ukrepov pa je pristojen
minister.

S takšno določitvijo pristojnosti in odgovornosti pri načrtovanju in
izvajanju kmetijske politike je zagotovljena dolgoročnost pri
načrtovanju ukrepov in stabilnost pri izvajanju ukrepov,
racionalnejša porazdelitev pristojnosti in odgovornosti, s tem pa
tudi večja učinkovitost in racionalnost pri izvajanju ukrepov
kmetijske politike.
9. člen obvezuje Vlado Republike Slovenije, da najmanj enkrat
letno obravnava poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki
ga je dolžno pripraviti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Na podlagi tega poročila Vlada
sprejme potrebne ukrepe ter na tej podlagi sprejme tudi ustrezne
dopolnitve oziroma spremembe ureditve kmetijskih trgov ali
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Ukrepi kmetijske politike (členi od 10 do 37)

V 28. členu je določena vloga ukrepov kmetijske strukturne
politike. Ti so usmerjeni predvsem k povečanju učinkovitosti in
konkurenčnosti pridelave ter predelave kmetijsko-živilskih
proizvodov, okolju prijazni kmetijski dejavnosti in ohranjanju

43

15. marec 2000

poseljenosti podeželja ter kulturne krajine. V skladu s to vlogo so
natančneje določeni tudi ukrepi kmetijske strukturne politike
(podpore območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost; okolju prijazni kmetijski dejavnosti, naložbam v kmetijska
gospodarstva; mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju
kmetov; dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski dejavnosti
in gozdarstvu; naložbam v predelavo kmetijsko-živilskih
proizvodov in urejanju podeželja), ki bodo podrobneje določeni in
uvedeni s programi kmetijske strukturne politike, ki jih bo sprejela
Vlada Republike Slovenije, za izvajanje ukrepov pa je pristojen
minister.

V 52. členu je opredeljen način uporabe označbe "naravna
mineralna voda".
Za izvajanje postopka za priznavanje označb kmetijsko-živilskih
proizvodov je predvidena ustanovitev Urada za priznavanje
označb kmetijsko-živilskih proizvodov (53. člen), ki bo organ v
sestavi ministrstva.
Določene so tudi posebnosti postopka za priznanje označbe višje
kakovosti, označbe geografskega poimenovanja, označbe
tradicionalnega ugleda kmetijsko-živilskega proizvoda ter označbe
naravnih mineralnih vod (členi od 55 do 60)

V 30. členu se kot podlaga za izvajanje podpor kmetijski
dejavnosti na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko
dejavnost določajo tudi merila za razvrstitev v tri vrste območij,
glede na naravne in druge omejitvene dejavnike:
hribovska in gorska območja so območja z znatno omejeno
možnostjo rabe in z znatno višjimi pridelovalnimi stroški zaradi
težjih naravnih razmer (nagib, nadmorska višina);
za druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost-zaokrožena pridelovalna območja je značilna
slabša rodovitnost zemljišč, ki je ni mogoče izboljšati brez
nesorazmerno velikih stroškov in slabša demografska
struktura;
območja s posebnimi naravnimi omejitvami-območja, kjer je
ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen
razvoj podeželja in ohranitev kulturne krajine. Opredelitev
območij na podlagi teh meril, v skupni površini bistveno ne bo
odstopala od dosedanje opredelitve območij z omejenimi
dejavniki za kmetijstvo, lahko pa bo prišlo do odstopanj v
posameznih manjših območjih oziroma kmetijah.

V.

Promet kmetijsko-živilskih proizvodov (členi od
61 do 66)

Kmetijsko-živilski proizvodi so lahko v prometu, če izpolnjujejo
predpisane kakovostne zahteve in so označeni v skladu s predpisi.
Kmetijsko-živilski proizvodi se lahko uvozijo, če so skladni s
predpisanimi kakovostnimi zahtevami in označeni v skladu s
predpisi, določena je veljavnost listin o skladnosti in znakov
skladnosti, izdanih v tujini, če so izdani v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija.
Določeni so načini ugotavljanja skladnosti (63.člen) in organizacije
za ugotavljanje skladnosti oziroma za izdajanje listin o skladnosti
(64. člen) ter postopek za določitev teh organizacij (65. člen).

VI.

V členih od 31 do 37 so natančneje opredeljeni posamezni ukrepi
kmetijske strukturne politike in nameni za njihovo uvedbo.

Dopolnilne dejavnosti (členi od 67 do 71)

V 38. <n 39. členu je določena minimalna kakovost kmetijskoživilskih proizvodov.
9
V 40.členu je opredeljen kmetijsko-živilski proizvod višje
kakovosti in določena njegova označba.

Definirana je dopolnilna dejavnost na kmetiji kot s kmetijstvom
oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, kise opravlja na kmetiji
in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter
delovne sile družinskih članov. Dohodek iz dopolnilne dejavnosti
ne sme biti večji od dohodka iz kmetijske in gozdarske dejavnosti
na kmetiji in ne sme presegati 3. povprečnih plač na zaposlenega
v Republiki Sloveniji, na območjih z omejenimi dejavniki za
kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati 5. povprečnih plač na
zaposlenega v Republiki Sloveniji. Dopolnilna dejavnost na kmetiji
se v pogledu pravic in obveznosti iz dejavnosti šteje kot kmetijska
dejavnost. (67. člen).

V členih od 41 do 45 so določeni pogoji za označevanje
kmetijsko-živilskega proizvoda z označbama "ekološki" ali
"integriran"in kontrola pridelave oziroma predelave tako označenih
proizvodov z vodenjem evidenc.

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična oseba, ki je
lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik kmetije in se za svoj
račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to ustrezno
usposobljen (68. člen).

V 46. členu so določeni pogoji za označevanje kmetijskoživilskega proizvoda z označbo "proizvod tradicionalnega ugleda".

Določen je način pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji (69. člen) in vodenje evidenc dopolnilne
dejavnosti (69. člen).
Predvideni so posebni pogoji za predelavo živil živalskega izvora
in predelavo živil rastlinskega izvora, če se ti dejavnosti opravljata
kot dopolnilna dejavnost na kmetiji (71. člen).

IV.

Kakovost in označbe kmetijsko-živilskih
proizvodov (členi od 38 do 66)

V členih 47 In 48 sta opredeljeni geografski poimenovanji:
geografska označba in geografsko poreklo kmetijsko-živilskih
proizvodov.
V 49.členu je opredeljen način uporabe označb geografskega
poimenovanja.

VII.

V 50. členu je določena izjema, ki se nanaša na vino in druge
proizvode iz grozdja in vina.

Zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi so določeni pogoji
uporabe kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opreme in
zahtevana ustrezna usposobljenost uporabnikov.

V 51. členu so določene prepovedi glede označevanja in drpgih
elementov trženja kmetijsko-živilskih proizvodov.
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Kmetijska in gozdarska mehanizacija ter
oprema (člen 72)
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VIII.

Združevanje (členi od 73 do 79)

Zaradi usmerjanja in spremljanja razvoja kmetijstva, živilstva in
podeželja se izvajajo analitično-razvojne naloge (96. člen)

Spodbuja se prostovoljno združevanje kmetijskih proizvajalcev
in določajo pogoji in merila, ki jih morajo njihova združenja
izpolnjevati za pridobitev podpor združevanju (73. člen).

V 97. členu so za spodbujanje razvoja kmetijstva in živilstva
predvidena priznanja za dosežke na tem področju (97. člen).

Organizacije proizvajalcev imajo za cilj prilagajanje proizvodnje in
ponudbe tržnim zahtevam in se priznajo, če izpolnjujejo v tem
zakonu predpisane pogoje. Ministrstvo vodi evidenco priznanih
organizacij proizvajalcev (74. člen)

XI.

Spodbuja se združevanje organizacij, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo, predelavo in prodajo določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov (priznane medpanožne organizacije), če izpolnjujejo
predpisane pogoje. Ministrstvo vodi evidenco priznanih
medpanožnih organizacij (75. člen).

Ustanovi se Svet za kmetijstvo in podeželje, kot posvetovalni
organ, ki daje mnenje k pomembnejšim odločitvam na področju
razvoja kmetijstva in podeželja, sestavljen je iz voljenih
predstavnikov pomembnejših združenj in drugih oblik interesnega
povezovanja kmetijskih gospodarstev in živilskih podjetij (98. člen).

Če je to nujno za učinkovito uresničevanje tržne ureditve se
lahko na predlog reprezentativne organizacije določena pravila,
ki jih je sprejela ta organizacija, s predpisom vlade začasno,
najdlje za eno leto, razširijo tudi na druge kmetijske proizvajalce
oziroma nosilce predelave in prodaje določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov, ki niso člani te organizacije (76. člen).

V 99. členu so določene naloge Agencije Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, kot organizacije v sestavi
ministrstva, ki opravlja vse naloge v zvezi z izvajanjem ukrepov
kmetijske politike, vodi IAKS, tržno-informacijski sistem, pripravlja
ustrezne analize, izvaja notranjo kontrolo in revizijo ter izvaja
naloge promocije kmetijsko-živilskih proizvodov.

V 77. členu je določena posebnost glede konkurence.

Proračunski sklad za razvoj kmetijstva se ustanavlja s tem
zakonom za omogočanje učinkovitega in kontinuiranega izvajanja
ukrepov kmetijske politike in razvoja podeželja zlasti na tistih
področjih, kjer obstaja nujnost večletnega načrtovanja in izvajanja
projektov in ukrepov. V ta sklad se bodo stekala že doslej z
zakoni določena namenska sredstva (odškodnina zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, sredstva
za vzdrževanje melioracijskih sistemov, ki jih vplačujejo lastniki
oziroma uporabniki teh zemljišč), druga namenska sredstva, ki
bodo določena z zakoni ter tudi sredstva proračuna Republike
Slovenije in sredstva namenskih dotacij. S skladom upravlja
ministrstvo (100. člen).

V 78. členu je predvidena posebna oblika združevanja, kot
združenja za medsosedsko pomoč (strojni krožki).
79. člen ureja društva v javnem interesu, katerih delovanje je v
javnem interesu na področju kmetijstva.

IX.

Javne službe na področju kmetijstva (členi
od 80 do 93)

Zakon v zvezi z javnimi službami določa dejavnosti, ki se izvajajo
kot javne službe na področju kmetijstva, obveznosti javne službe,
oblike izvajanja in financiranja.
Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne
službe, lahko opravljajo javne službe na področju kmetijstva tudi
javni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali lokalna
skupnost ali na podlagi posebnega zakona druga oseba javnega
prava.
Financiranje se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije ali iz
drugih virov, lahko pa tudi z delnim ali celotnim plačilom
uporabnikov storitev. Programe posameznih javnih služb določi
minister, pristojen za kmetijstvo v skladu z nacionalnim programom
Uporabniki storitev javne službe so vsi, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, v določenih primerih pa tudi država. Določena so
področja javnih služb in sicer: kmetijsko svetovanje, strokovne
naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovne naloge v živinoreji
in genska banka, v njihovem okviru pa so opredeljene tudi naloge
na posameznih področjih. Zakon določa tudi nadzorna izvajanjem
javnih služb, pogoje za opravljanje javnih služb in osebe, ki lahko
opravljajo naloge javne službe.

X.

XII.

Zbirke podatkov (členi od 101 do117)

Vzpostavljene bodo naslednje zbirke podatkov: evidenca
upravičencev do ukrepov kmetijske politike, evidenca o finančnih
podporah, evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, evidenca pridelovalcev in predelovalcev kmetijskoživilskih proizvodov, kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč,
evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov, evidenca rejnih živalih, kataster čebelje paše in
pedološko karto. Vzpostavitev teh zbirk podatkov bo potekala na
podlagi prijav upravičencev, lastnikov oziroma uporabnikov
kmetijskih zemljišč ter pridelovalcev oziroma predelovalcev
določenih kmetijsko-živilskih proizvodov; uporabljene pa bodo
tudi vse potrebne že obstoječe uradne evidence in podatki.
Povezljivost teh zbirk podatkov bo zagotovljena z uvedbo
identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID).
Zbirke podatkov vodi ministrstvo, financirajo pa se iz proračuna
Republike Slovenije (členi od 101 do 115).
Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo in objavljanje
podatkov o količinah in cenah določenih kmetijsko-živilskih
proizvodov in kmetijskih zemljišč ter gozdov na reprezentativnih
trgih. Določene bodo fizične in pravne osebe, ki bodo dolžne
posredovati predpisane podatke. Tržno informacijski sistem se
vzpostavi v okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske
trge ip razvoj podeželja (116. člen).

Raziskovalno delo, izobraževanje in razvojnostrokovne naloge (členi od 94 do 97)

Spodbuja se raziskovalno in razvojno delo (94. člen).
Ministrstvo ima aktivno vlogo na področju oblikovanja
izobraževalnih programov in izvajanja praktičnega dela
izobraževanja (95. člen).
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Svet za kmetijstvo in podeželje, Agencija in
Sklad (členi od 98 do 100)
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Za spremljanje in analiziranje ukrepov kmetijske politike se na
določenih kmetijah, ki predstavljajo reprezentativen vzorec, vodi
kmetijsko knjigovodstvo. Sodelovanje kmetij je prostovoljno,
tajnost podatkov pa zajamčena. Za strokovno in organizacijsko
izvedbo je odgovorno ministrstvo, ki ustanovi tudi posebno komisijo
za spremljanje in izvajanje kmetijskega knjigovodstva (117. člen).

XIII.

XV.

V prehodnih in končnih določbah je določen rok za izdajo
predpisov za izvajanje tega zakona; je omogočeno neposredno
izvajanje ukrepov kmetijske politike do sprejema Nacionalnega
programa razvoja kmetijstva in podeželja; je določen rok za
konstituiranje Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije;
je določeno prehodno obdobje v katerem izvajajo naloge
inšpektorjev za hrano, tržni inšpektorji; je določeno prehodno
obdobje za organizacije za ugotavljanje skladnosti; je določena
možnost odmika od predpisane kakovosti za kmetijsko-živilske
proizvode; je določen rok za začetek delovanja sklada za razvoj
kmetijstva; je urejen prenos označb porekla iz registra označb
porekla blaga pri Uradu RS za varstvo industrijske lastnine v
ustrezne evidence Urada za priznavanje označb kmetijskoživilskih proizvodov, za tiste kmetijsko-živilske proizvode, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v evidenco po tem zakonu; je določeno,
da se izvajalci javnih služb po tem zakonu štejejo za pooblaščene
organizacije v skladu z Zakonom o semenu in sadikah in Zakonom
o ukrepih v živinoreji; je urejeno prenehanje republiških veljavnosti
oziroma prenehanje uporabe predpisov SFRJ ter primeri in
proizvodi za katere se ne uporablja Zakon o kontroli cen; je do
izdaje izvršilnih predpisov po tem zakonu podaljšana uporaba
predpisov izdanih na podlagi Zakona o finančnih intervencijah v
kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane; je določeno, da se do
sprejetja ustreznih predpisov glede ukrepov v ribištvu, uporablja
ta zakon.

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona
(členi od 118 do 120)

Zakon določa, da izvršujejo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem
določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov
kmetijski inšpektorji in inšpektorji za hrano. Določena so tudi
pooblastila kmetijskih inšpektorjev in inšpektorjev za hrano, ki jih
imajo poleg pooblastil po splošnih predpisih. Poleg tega so določeni
tudi ukrepi, ki jih lahko poleg ukrepov, določenih s splošnimi
predpisi, izreče pristojni inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega
nadzorstva.

XIV.

Kazenske določbe (členi od 121 do 123)

Zakon določa prekrške in kazni zanje ter ureja izterjavo denarnih
kazni na kraju samem (mandatne kazni).
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Prehodne in končne določbe (členi od 124
do 135)
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Predlog

NACIONALNEGA

SOCIALNEGA

PROGRAMA

VARSTVA

00

LETA

2005

(NPSV)
- EPA 1077 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovala:

Številka: 550-00/98-3 (Z3)
Ljubljana, dne 3/3-2000
Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 2/3-2000 določila
besedilo:
PREDLOGA
NACIONALNEGA
SOCIALNEGA VARSTVA DO LETA 2005,

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- Lidija APOHAL VUČKOVIČ, državna sekretarka v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

PROGRAMA

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 19. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/2-2000,
drugega odstavka 194. člena, 166. in 168. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
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PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
DO LETA 2005

Ljubljana, dne 2/3-2000
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življenjskih situacijah. Zaradi tega ne morejo avtonomno sodelovati
v družbenem okolju in so prikrajšani pri zadovoljevanju svojih
socialnih potreb ter pri zagotavljanju temeljnih človekovih pravic.
Njihov položaj in pravice urejajo zakoni.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o socialnem varstvu
( Uradni list RS, št. 54/92, 42/94-odl.US RS, 1/99 in 41/99) in 168.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/97) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne
sprejel

Sistem storitev in dajatev, ki jih razvija in zagotavlja socialno
varstvo, je namenjen posebnemu varstvu najbolj ranljivih skupin
prebivalstva ter zagotavljanju pomoči pri preživetju tistim, ki so
brez sredstev za preživljanje in trajno nezmožni za delo ali si ne
morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere
ne morejo vplivati.

NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA
VARSTVA DO LETA 2005

Državni zbor Republike Slovenije z Nacionalnim programom
socialnega varstva do leta 2005 (v nadaljnjem besedilu: nacionalni
program) določa :

I. UVOD
Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je
usklajen gospodarski in socialni razvoj.

cilje in ukrepe, ki jih bo na tem področju socialne politike
uveljavljala država do leta 2005, ter strategije za doseganje
zastavljenih ciljev socialnega varstva za to razvojno obdobje,
vrste in obseg storitev, ki bodo zagotavljane prebivalcem pod
enakimi pogoji po načelih javne službe ter vrste in obseg
drugih storitev, ki jih bo država spodbujala in sofinancirala iz
proračunskih sredstev;
socialnovarstvene dajatve, s katerimi bo zagotavljano
preživljanje gmotno ogroženim posameznikom, družinam in
posebnim skupinam prebivalstva,
usmeritve za načrtovanje aktivnosti, s katerimi se na področju
socialnega varstva srečujejo posamezni nosilci skrbi za
blaginjo prebivalcev.

Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop
ciljev, ukrepov in drugih instrumentov, ki jih država razvija in
uporablja z namenom, da bi posamezniki in skupine prebivalstva
lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali
kot polnopravni in enakopravni člani družbe in države.
Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za
zagotavljanje socialne varnosti posameznika. Socialno varnost
določajo načela, pravila in dejavnosti, ki posamezniku omogočajo,
da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem
aktivno deluje. Pri tem država zagotavlja materialne in socialne
pravice, posameznik pa prispeva v obliki davkov in drugih obveznih
dajatev.

Nacionalni program temelji na doseženi ravni socialnega varstva
prebivalstva, na ocenjenih gospodarskih in razvojnih možnostih
države, opredeljenih v strategiji gospodarskega razvoja ter na že
sprejetih razvojnih usmeritvah drugih področjih socialne politike,
opredeljenih v Resoluciji o družinski politiki, Strategiji razvoja
invalidskega varstva in v drugih dokumentih Državnega zbora
Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in priporočilih
Varuha človekovih pravic.
*
Nacionalni program upošteva smernice in priporočila, ki jih določajo
mednarodnopravni akti in sporazumi, zlasti :

Osnovna načela in izhodišča socialne varnosti v Sloveniji so:
Posameznik si mora socialno varnost zase in za svojo družino
načeloma zagotoviti sam. Naloga države je, da za to ustvari
ustrezne pogoje.
Država v okviru proračuna in celote javnofinančnih sredstev
oblikuje državni socialni program, ki vsebuje denarne
prejemke, storitve in ustrezno institucionalno mrežo.
Proti znanim in predvidljivim tveganjem se organizira obvezno
socialno zavarovanje. Država zagotavlja socialno varnost
tistim posameznikom, ki si je ne morejo zagotoviti sami.

1. Konvencije in splošne ter posebne deklaracije Organizacije
združenih narodov (Splošna deklaracija o človekovih pravicah,
Konvencija o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravicah, Konvencija o odpravi vseh oblik
diskriminacije žensk idr.);

Ukrepe za zagotavljanje socialne varnosti, temelječe na
navedenih izhodiščih, sprejema država na različnih področjih
družbenega življenja.

2. Listine, kodeksi, protokoli in priporočila Evropske unije in drugih
evropskih asociacij (Evropska socialna listina, Evropski kodeks
o socialni varnosti, Evropska listina o socialnem in zdravstvenem
varstvu, Bela knjiga Evropske socialne politike, Komunikacija
Komisije EU o modernizaciji in izboljševanju socialne varnosti v
EU, Amsterdamska deklaracija o socialni kakovosti v Evropi idr.);

Glavna podlaga socialne varnosti je splošni ekonomski položaj
posameznika. Zato so temeljni ukrepi socialne politike usmerjeni
v ustvarjanje potrebnih pogojev, ki bodo omogočali, da bodo
posamezniki lahko socialno varnost sebi in svoji družini zagotavljali
sami. To so zlasti ukrepi, s katerimi država zagotavlja regulativne
mehanizme na področju zaposlovanja in dela, izobraževanja in
štipendiranja, stanovanjske politike, družinske politike,
zdravstvenega varstva, davčne politike in na drugih področjih, ki
vplivajo na posameznikov socialni položaj. Vsi navedeni ukrepi
temeljijo na izhodiščih aktivne socialne politike.

3. Konvencije Mednarodne organizacije dela ( Konvencija št. 102
idr.);
4.Drugi mednarodni dokumenti in priporočila ( Standardna pravila
za izenačevanje možnosti invalidov idr.).

Področje socialnega varstva je eden od sklopov socialne varnosti
in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake
dostopnosti in proste izbire oblik. Temeljno izhodišče ukrepov na
področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih
možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti.

Za področje socialnega varstva je v navedenih dokumentih
pomembno izražena skupna volja in obveza držav, ki so jih sprejele,
da :
preprečujejo in odpravljajo revščino ter socialno izključenost
oseb, ki si same ne morejo zagotoviti socialne varnosti z
delom ali na druge aktivne načine, in drugih oseb v različnih
socialnih stiskah,
organizirajo programe skrbi za starejše osebe, katerih delež
v strukturi prebivalstva se stalno veča,

Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov,"namenjenih
preprečevanju in razreševanju socialne problematike
posameznikov, družin in skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih
razlogov znajdejo v socialnih stiskah in težavah ali v rizičnih
15. marec 2000
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zagotavljajo pogoje za dostojanstvo in čimbolj neodvisen način
življenja invalidov in drugih oseb, ki ne morejo same skrbeti
zase,
skrbijo za medgeneracijsko solidarnost,
zagotavljajo enake možnosti obema spoloma.

Navedena dejstva pogojujejo rizične življenjske situacije, ki
predstavljajo samostojne problemske programske sklope, zlasti
za naslednje skupine prebivalstva:
materialno ogrožene osebe, ki si brez lastne krivde ne morejo
zagotoviti sredstev za preživetje;
otroke in mladoletnike s težavami pri odraščanju in prikrajšane
za normalno družinsko življenje;
mladostnike, ki po dokončanem šolanju ne najdejo ustrezne
zaposlitve;
zakonce in partnerje s težavami pri medsebojnih odnosih ali
pri vzgoji otrok;
starejše osebe, ki ne morejo skrbeti same zase;
invalide, ki se zaradi prikrajšanosti ali motenj v telesnem in
duševnem razvoju ne morejo usposobiti za samostojno
življenje in delo ali ne morejo razviti vseh preostalih
sposobnosti;
osebe, ki imajo težave zaradi zasvojenosti,
ženske in otroke, ki so ogroženi zaradi nasilja, zaradi revščine
ali brezdomstva;
druge socialno izključene skupine.

Posamezni količinski kazalci, ki so v dokumentu prikazani v
konkretnih številkah, so okvirni, saj predstavljajo oceno trenutnih
potreb, in se bodo v času izvajanja nacionalnega programa
prilagajali spremenjenim ali novim potrebam ter možnostim za
njihovo uresničitev. Pogoji in finančne možnosti za uresničevanja
naqionalnega programa bodo določene v okviru ukrepov
ekonomske in socialne politike države za posamezno leto, z
državnim proračunom. Dinamika izvajanja socialno varstvenih
storitev in drugih nalog iz tega nacionalnega programa, ki bodo
financirane ali sofinancirane iz javnih sredstev, bo natančneje
določena s posebnim izvedbenim aktom, ki ga bo sprejel minister, pristojen za socialno varstvo, v soglasju s Strokovnim svetom
za socialno varstvo.

Do leta 2005 bodo ukrepi države usmerjeni zlasti k naslednjim
socialno varstvenim ciljem:

It. NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA
VARSTVA
Izhodišče pri določanju nacionalnih ciljev socialnega varstva je
zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in skupin
prebivalstva zlasti na področjih življenjskega standarda in
osebnostnega razvoja ter preprečevanje revščine in socialne
izključenosti.

1. CILJ: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Zagotoviti pogoje, ki bodo vsakomur omogočali socialno varnost
in človeško dostojanstvo, pogoje, ki bodo prispevali k socialni
pravičnosti, k razvijanju solidarnosti in upoštevanju različnosti ter
druge pogoje, s katerimi se zagotavlja ugoden socialni položaj
vseh prebivalcev in preprečujeta revščina ter socialna
izključenost.

Pravice do storitev in dajatev socialnega varstva se uveljavljajo
po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse
upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne
pravičnosti.
Določitev ciljev in strategij za njihovo uresničevanje temelji na
naslednjih dejstvih:
,

-

-

2. CILJ: ZAGOTAVLJANJE AKTIVNIH OBLIK
SOCIALNEGA VARSTVA

število prejemnikov različnih denarnih prejemkov in drugih
socialnih transferjev že dalj časa narašča,
razmeroma visoka stopnja brezposelnosti povzroča, da
znaten del prebivalstva v najbolj aktivnem življenjskem
obdobju izgublja enake možnosti za polno socialno
vključenost; zlasti je zaskrbljujoča brezposelnost iskalcev
prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih oseb;
delež starejšega prebivalstva se hitro veča in bo že po letu
2000 pomembno vplival na programe zdravstva,
pokojninskega in invalidskega varstva, socialnega varstva,
pa tudi na razvoj odnosov v okviru družinskih skupnosti;
povečuje se število otrok in mladostnikov, ki doživljajo nasilje
in spolne zlorabe ali se soočajo s težavami v odraščanju;
zaradi ekonomske negotovosti, pogojene predvsem s slabimi
zaposlitvenimi in stanovanjskimi možnostmi, se pogoji za
nastanek mlade družine kratkoročno ne izboljšujejo;
število samomorov in samomorilnih poskusov je zaskrbljujoče
in se ne zmanjšuje;
invalidi in druge osebe s posebnimi potrebami, ne morejo
enakovredno nastopati v družbenem procesu, ker jim niso
vedno in povsod zagotovljeni pogoji, da bi lahko ustrezno
izkoristili in razvili svoje sposobnosti;
povečuje se delež tistih, ki imajo težave zaradi različnih
odvisnosti;
ženske na mnogih področjih nimajo enakih možnosti kot
moški in se pogosteje znajdejo v revščini, zlasti tiste, ki same
preživljajo svoje otroke;
možnosti uporabnikov, da bi izbirali med različnimi oblikami
pomoči, so še omejene.
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Posameznikom, družinam in skupinah prebivalstva, ki si ugodnega
socialnega položaja ne morejo zagotoviti sami ( z delom, s
sistemom zavarovanj, z dohodki iz premoženja ali na druge
načine), zagotoviti ne le pasivno socialno pomoč, ampak podporo
za čim večjo samostojnost pri iskanju izhoda iz kriznih situacij,
ter razviti podlage za uveljavljanje načela lastne odgovornosti.
3. CILJ: RAZVOJ STROKOVNIH SOCIALNIH MREŽ
POMOČI
Zagotoviti strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in
razreševanju socialnih stisk vsem, ki se znajdejo v rizičnih
življenjskih situacijah in tistim, ki zaradi različnih razlogov niso
sposobni za samostojno življenje in delo ali ne morejo uspešno
delovati v svojem socialnem okolju, zagotoviti vpliv uporabnikov
na izvajanje programov in storitev in jim nuditi možnost lastne
izbire najustreznejše oblike pomoči.
4. CILJ: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI
DEJAVNOSTI
Zagotoviti različnost programov in izvajalcev, možnosti za razvoj
prostovoljnega dela, solidarnosti, dobrodelnosti in samopomoči,
za uveljavitev nevladnega sektorja, zasebništva in uporabniških
združenj ter jih povezati v enovit sistem socialnega varstva na
nacionalni ravni.
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5. CILJ: OBLIKOVANJE NOVIH
OBVLADOVANJE SOCIALNIH STISK

PRISTOPOV ZA

za čim boljšo usposobitev za samostojno življenje ali njim primemo
nego; posebej pa jim je treba zagotoviti pravice do enakovrednega
sodelovanja v okolju ter jim omogočiti pogoje za življenje brez
arhitekturnih in drugih komunikacijskih ovir.

Načrtno razvijati nove socialno varstvene programe, ki bodo
omogočali odzivanje na spremembe socialnega položaja
prebivalstva, uvajati nove metode dela in skrbeti za razvoj stroke.

1.8. Gmotno ogroženim osebam, ki nimajo dohodkov za preživetje,
je treba zagotoviti preživetje s sistemom socialnih pomoči, na
ravni, ki bo omogočala, da bo tudi v času prejemanja pomoči
njihovo življenje dostojno, hkrati pa pomoč ne bo destimulativna
za delo.
.
OV<>.
2. Kakovost življenja bomo razvijali preko razvojnih in preventivnih
programov, ki bodo usmerjeni k usposabljanju ljudi za dobre
medsebojne odnose, za medgeneracijsko sodelovanje in za
uveljavljanje enakih možnosti obeh spolov.

III. STRATEGIJE URESNIČEVANJA
ZASTAVLJENIH CILJEV
Za doseganje zastavljenih ciljev se določajo naslednje strategije
K 1. CILJU: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA

3. Raziskovati bo treba družbene vzroke, ki povzročajo socialne
stiske in težave, izdelati programe za njihovo obvladovanje ter
preoblikovati in dopolniti dejavnosti socialnega varstva tako, da
bo pomembnejši delež sredstev, programov in kadrov namenjen
socialni preventivi.

1. Možnosti za vzdrževanje in razvoj ugodnega socialnega
položaja prebivalcev bo država zagotavljala zlasti tako, da bo
skrbela za povezanost in za skladen razvoj vseh tistih razvojnih
področij, ki pomembno vplivajo na socialni položaj prebivalstva.
Trajna skrb bo namenjena usklajevanju programov in posameznih
ukrepov na'področjih dela in zaposlovanja, dohodkovne in davčne
politike, vzgoje in izobraževanja, štipendijske politike, zdravstva
in stanovanjskega gospodarstva ter posebnega varstva invalidov.
Programi vseh navedenih področij morajo upoštevati tudi socialni
položaj uporabnikov in predvideti posebne ukrepe za skupine, ki
bi potrebovale drugačno obravnavo (subvencije, oprostitve itd).

K 2. CILJU: ZAGOTAVLJANJE AKTIVNIH OBLIK VARSTVA
>•
1. Posameznim skupinam prebivalcev bo država omogočala
vključevanje v posebne preventivne in druge programe socialno
varstvenih storitev, s katerimi bo mogoče:
usposabljati zlasti mlade ljudi za opravljanje vloge odgovornega
starševstva ter za dobre medosebne odnose v družini;

Pri uresničevanju navedenega cilja bodo pomembne zlasti
naslednje usmeritve:

preprečevati različne vrste zasvojenosti in nasilja, zasvojenim
in žrtvam nasilja pa nuditi organizirano pomoč pri
premagovanju zapletenih socialnih stisk;

1.1. Najpomembnejši element socialne varnosti aktivnega
prebivalstva sta delo in ustrezna zaposlitev, zato je potrebno
razvijati nove ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki bi nudili
priložnost vsem iskalcem zaposlitve ter vzpodbujati delodajalce,
da zaposlenim zagotovijo pogoje za varno delo ter prijazno delovno
okolje;

pripravljati srednjo generacijo na lastno starost in pomagati
starejšim ljudem ter njihovim družinam, da z različnimi oblikami
pomoči in ob podpori skupin za samopomoč, omogočijo
starejšim članom čim daljše in dostojno bivanje v dotedanjem
okolju;

1.2. Cena dela mora omogočiti zaposlenim, da pod normalnimi
pogoji lahko dosežejo dohodek, ki jim zagotavlja socialno varnost,
tistim, ki jih morajo preživljati pa dostojno preživetje;

omogočiti otrokom z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju, v skladu z njihovimi sposobnostmi, enake možnosti
vzgoje in izobraževanja;

1.3. Ukrepi na področju davčne politike morajo upoštevati socialne
razlike in različne zmožnosti prebivalstva ter stimulirati razvoj
neprofitnih dejavnosti, donatorstva in sponzoriranja socialno
varstvenih programov;

zagotoviti pogoje, ki bi omogočili odraslim osebam s posebnimi
potrebami neodvisno in samostojno življenje ob pomoči
družine, invalidskih organizacij, drugih nevladnih organizacij
in državnih služb;

1.4. Mladim ljudem, ki so vključeni v sisteme vzgoje in
izobraževanja, je treba omogočiti enake možnosti za šolanje in
za osebnostni razvoj, jim dati priložnost za vključitev v ustvarjalno
življenje in jim pomagati pri tem vključevanju ter pri razvijanju
načel solidarnosti in strpnosti;

razvijati solidarnost, dobrodelnost, samopomoč in
prostovoljno delo ter občutek za drugačnost;

1.5. Zdravje prebivalstva je odvisno od kvalitete življenja, zato se
morajo programi zdravstvene preventive nujno prepletati in
dopolnjevati z aktivnostmi drugih področij, ki vzpodbujajo zdrave
načine življenja. Posebej je potrebno vzpostaviti tesnejše
sodelovanje med socialnimi programi in programi, ki jih za posebne
skupine prebivalstva izvajajo posamezne vrste bolnišnic, službe
družinske medicine, zdravstvene nege in patronažne službe.
Posebno pozornost bo treba posvetiti tudi zagotavljanju dolgotrajne
nege, zlasti za starejše osebe in invalide.

2. Pomoč v obliki storitev bo imela prednost pred denarnimi oblikami.

1.6. Pogojev za bivanje ni mogoče zagotavljati zgolj po tržnih
načelih, zato so nujni posebni programi za zagotavljanje bivalnih
pogojev ter za subvencioniranje stroškov bivanja posebej ranljivim
skupinam prebivalstva.

3. Prebivalcem, ki nimajo zagotovljenega minimalnega dohodka
za preživetje in si ne morejo zagotoviti najnujnejših sredstev sami,
iz razlogov na katere ne morejo vplivati, bo država zagotavljala
preživetje na dostojni ravni s sistemom socialno varstvenih dajatev
ter pri tem vzpodbujala upravičence, da se aktivno vključijo v
razreševanje svojih težav in se zavedo lastne odgovornosti za
svoj socialni položaj.

V ta namen bo potrebno zagotoviti možnosti, ki bodo omogočale
prejemnikom denarnih pomoči, da se bodo vključevali zlasti v
različne programe aktivne politike zaposlovanja in v druge
programe, s katerimi se lahko izboljšajo njihove možnosti za
prehod iz kroga pasivnih prejemnikov socialnih podpor, v krog
tistih, ki bodo pridobili možnost, da si socialno varnost.zagotovijo
z delom in zaposlitvijo.

1.7. Invalidne osebe in druge osebe s posebnimi potrebami imajo
pravico do posebnih obravnav, s katerimi se jim zagotavljajo pogoji
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4. Vzpostaviti bo treba pregleden sistem vseh tistih socialnih
prejemkov prebivalstva, ki določajo nivo socialne varnosti ter
dopolniti postopke in merila tako, da bodo denarno pomoč prejemali
dejansko socialno ogroženi upravičenci, ki si sami ne morejo
zagotovitvi preživetja.

finančno podporo in za vzpodbujanje razvoja nevladnih organizacij
in zasebništva ter za uveljavitev dodatnih davčnih mehanizmov,
ki bodo vzpodbujali nastajanje, razvoj in financiranje socialnih
programov.
Preko podeljevanja koncesij in dovoljenj za delo ter preko
stabilnejšega sofinanciranja programov bo omogočila razvoj
nevladnega sektorja in zasebništva, kar bo skupaj z obstoječimi
oblikami omogočilo pluralnost izvajanja storitev socialnega
varstva.

K 3. CILJU : RAZVOJ STROKOVNIH SOCIALNIH MREŽ
POMOČI
1. Vsem, ki zaradi različnih vzrokov ne morejo normalno
funkcionirati v okviru primarnih socialnih mrež ali imajo zaradi
starosti; invalidnosti, motenj v telesnem ali duševnem razvoju ali
trajnih težav z duševnim zdravjem, omejene možnosti za delovanje
v okolju, bo strokovno podporo in pomoč zagotavljal sistem
strokovnih služb, dopolnjen z dejavnostmi nevladnih organizacij,
civilnih združenj in posameznikov.
Socialne mreže različnih vrst se bodo razvijale tako, da bo
zagotovljena čimbolj enakomerna pokritost potreb po celotni
državi.
Država bo skrbela za dopolnjevanje in postopno preoblikovanje
sprejemljivega dela obstoječih institucionalnih oblik pomoči v druge,
ljudem prijaznejše oblike, za čim samostojnejše oblike življenja
ter za večji vpliv uporabnikov storitev. Zlasti se bo zavzemala za
to, da bodo izvajalci institucionalnega varstva dopolnili in razširili
ponudbo svojih storitev, jih prilagodili posebnim potrebam
uporabnikov, se dodatno odprli do okolja ter izvajali tudi izven
institucionalne oblike varstva. Istočasno bo vzpodbujala in
organizirala izvajanje novih oblik skrbi za posameznike in skupine
tako, da bo v mrežo javne službe na podlagi koncesij vključevala
različne izvajalce ter načrtno dograjevala mreže različnih storitev,
ki sicer niso določene kot javna služba, jo pa dopolnjujejo in
bogatijo.

Preko javnih natečajev bo podpirala nacionalne zveze in različna
združenja ter druge izvajalce izven javne službe, ki svoje
programe usmerjajo na rizične skupine prebivalcev in jih
usposabljajo za samopomoč. Z njimi bo sklepala pogodbe o
sofinanciranju programov in jim zagotavljala dolgoročnejše
sodelovanje.
Država bo z vsakoletnim državnim proračunom določala delež,
ki ga bo iz sredstev za socialno varstvo, namenjala za razvoj
pluralnosti. Hkrati bo zagotovila, da bodo različni izvajalci povezani
v enovit sistem socialnega varstva, ki bo uporabnikom omogočal
informacije o vseh možnih oblikah pomoči in s tem možnost izbire.
V ta namen bo vzpostavljen enoten informacijski sistem socialnega
varstva na nacionalni ravni.
Na regijskih ali na medobčinskih ravneh bodo vlogo povezovalca
sistema, vzpodbujevalca novih programov in posredovalca
informacij v okviru javne službe, zagotavljali centri za socialno
delo, kot javni socialno varstveni zavodi. Njihova naloga bo tudi
strokovna podpora programom, ki jih bodo vzpostavljali in razvijali
izvajalci nevladnih organizacij in zasebniki. Centri za socialno
delo bodo postali stičišča različnih izvajalcev in usmerjevalci
uporabnikov v različne programe pomoči.
V okoljih, v katerih ponudbe izvajalcev ali programov drugih
izvajalcev, ne bodo nudile uporabnikom možnosti izbire, bodo
izvajanje storitev organizirali centri za socialno delo v sodelovanju
z lokalno skupnostjo in z uporabniki.

2. Prebivalcem, ki se zaradi različnih razlogov pogosteje znajdejo
v rizičnih življenjskih situacijah, bo država zagotavljala posebne
programe socialno varstvenih storitev in sicer:
vzgojno zanemarjenim in zlorabljenim otrokom bo
zagotovljena učinkovita pomoč preko posebej usposobljenih
strokovnih timov za krizne intervencije, z možnostjo takojšnje
zaščite, če je ta nujno potrebna,
družinam, ki same ne zmorejo zagotoviti ugodnih pogojev za
normalno odraščanje svojih otrok, bo omogočena posebna
psihosocialna in socialno pedagoška pomoč, z namenom, da
se ohrani družinska skupnost in da se prepreči ločitev
družinskih članov,
zasvojenim, žrtvam nasilja in drugače trpinčenim osebam bo
zagotovljena organizirana pomoč pri premagovanju zapletenih
socialnih stisk in pomoč pri urejanju odnosov v okolju,
invalidnim in drugim osebam, s posebnimi potrebami, ki se
odločijo za življenje izven družine, bo omogočena
samostojnost ob pomoči invalidskih organizacij in posebnih
socialnih mrež;
starejšim osebam, ki ne morejo same ali ob pomoči družine
skrbeti za svojo oskrbo in nego, bo ponujena posebna
organizirana pomoč v bivalnem okolju;

K 5. CILJU : OBLIKOVANJE NOVIH PRISTOPOV ZA
OBVLADOVANJE SOCIALNIH STISK
1. Razvojna dinamika države, spremembe v načinu življenja,
spreminjanje tradicionalnih vrednot in drugi vplivi okolja povzročajo
vedno nove pojavne oblike socialnih stisk in težav posameznikom
in skupinam prebivalstva. Da bi država in nosilne stroke
socialnega varstva lahko uspešno delovale tudi v novih pogojih,
bo potrebno:
načrtno uvajati nove razvojne programe, zagotoviti njihovo
spremljanje in ob ugodnih strokovnih ocenah poskrbeti za to,
da postanejo del redne dejavnosti socialnega varstva, in sicer
vsaj en nov razvojni program letno,
- določiti program prioritet pri uvajanju novih razvojnih
programov za večletno obdobje, pri čemer naj bi imela
prednost področja, ki predstavljajo socialno preventivo,
dati večji poudarek primamim iq sekundarnim preventivnim
• programom ter pri njihovem koncipiranju in izvajanju zagotoviti
povezovanje z drugimi ključnimi področji ( šolstvo, zdravstvo,
zaposlovanje itd).

3. Vsem, ki bodo iskali strokovno pomoč, bo treba omogočiti
večjo izbiro med različnimi storitvami, postopno razviti sistem
individualiziranega financiranja ter razviti mehanizme, ki bodo
zagotavljali večji vpliv uporabnikov na načrtovanje in na izvajanje
storitev.

2. Država bo skrbela za izobraževanje in redno strokovno
izpopolnjevanje vseh izvajalcev, za vzpostavljanje raznih
motivacijskih mehanizmov, ki omogočajo strokovni napredek, za
vzpodbujanje in financiranje interdisciplinarnih študijskih
programov, podpirala bo skupinsko delo strokovnjakov različnih
poklicev ter koordinacijo med strokami. Tako bo mogoče razvijati
nove oblike dela in skrbeti za inovativnost področja.
Država bo vzpodbujala tudi razvoj novih poklicev, ki se bodo
vključevali v dejavnost socialnega varstva, saj gre pogosto za
dela in opravila, ki se razlikujejo od drugih področij in jih ni mogoče
oblikovati v okviru splošnih programov.

K 4. CILJU: VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ PLURALNOSTI
DEJAVNOSTI
Da bi država omogočila vzpostavitev enovitega sistema
socialnega varstva, ki bo temeljil na pluralnosti programov in
izvajalcev ter razvoj prostovoljnega dela, dobrodelnosti,
samopomoči in donatorstva, bo skrbela za večjo neposredno
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Posebno skrb bo država namenila tudi uveljavitvi in razvoju
različnih oblik supervizije strokovnega dela.
Načrtovanje in razvijanje novih oblik dela je možno le na podlagi
preglednega informacijskega sistema dejavnosti, ki vključuje vse
izvajalce, z možnostjo povezav z informacijskimi sistemi drugih
področij socialne politike.

-

Javno službo bodo izvajali:
javni socialno varstveni zavodi, ki jih ustanovijo država ali
občine,
nevladne organizacije, ki pridobijo koncesijo za opravljanje
javne službe,
druge pravne osebe in zasebniki, ki pridobijo koncesijo za
opravljanje javne službe.

IV. NALOGE DRŽAVE NA PODROČJU
SOCIALNEGA VARSTVA
Temeljne pravice državljanov in naloge države na področju
socialnega varstva so določene z Ustavo RS. Večina pravic,
tesno povezanih s področjem socialnega varstva, izhaja
neposredno iz poglavja o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah. Med najpomembnejše sodijo:
- pravica do osebnega dostojanstva in varnosti;
pravica invalidov do posebnih oblik varstva, usposabljanja in
izobraževanja;
- pravica otrok do posebnega varstva in skrbi;
- pravica do socialne varnosti pod pogoji, določenimi z zakonom,
- pravica do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev.

Socialnovarstvene dajatve, namenjene zagotavljanju sredstev
za preživetje, zagotavlja država. Vrste dajatev in pogoji za njihovo
prejemanje so določeni z zakonom. Aktivnosti za reševanje
neugodnega socialnega položaja upravičenca in oblike pomoči, s
katerimi se upravičencu zagotavljajo možnosti, da sam zagotovi
socialno varnost sebi in svoji družini, imajo prednost pred
dodeljevanjem socialnovarstvenih dajatev.
Država zagotavlja sredstva in druge pogoje za izvajanje javnih
pooblastil, ki jih na podlagi zakonov izvajajo javni socialno varstveni
zavodi in Socialna zbornica Slovenije.

1. V skladu z navedenimi ustavnimi načeli in usmeritvami
mednarodnih aktov ter v skladu z veljavno zakonodajo bo država
za izvajanje nalog na področju socialnega varstva zagotovila:

3. Druge socialnovarstvene storitve

organizirano spremljanje ravni socialne in gmotne varnosti
prebivalstva (socialni monitoring in ustrezno odzivanje),
racionalno organizirano in učinkovito mrežo javne službe s
strokovno usposobljenimi kadri,

-

Pomemben delež dejavnosti socialnega varstva predstavljajo
storitve, ki jih kot izvirne programe razvijajo in izvajajo socialne
službe na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja,
zaposlovanja in pravosodja ali naloge, ki jih opravljajo socialne
službe v gospodarstvu ter programi nevladnih organizacij, združenj
in zasebnikov.

sredstva za preživetje tistim posameznikom, družinam in
posebnim skupinam prebivalstva, ki si minimalnega dohodka
za preživetje ne morejo zagotoviti sami iz razlogov, na katere
ne morejo vplivati,
informacijski sistem, analitično in raziskovalno dejavnost ter
podporne mreže za izvajalce dejavnosti,
mehanizme za razvoj stroke in inovacij ter za učinkovit
nadzor,
finančne in druge vzpodbude za razvoj neprofitnih organizacij
in volonterskega sektorja,
povezovanje in koordiniranje dejavnosti različnih nosilcev v
celovit nacionalni sistem socialnega varstva in za razvoj in
strokovni dvig socilanovarstvene dejavnosti v celoti.

Država si bo prizadevala, da bi storitve tudi omenjenih izvajalcev
povezala v enovit sistem, ter vzpodbujala njihove nosilce, da bi jih
lahko razvijali v okviru lastnih dejavnosti.

V. MERILA ZA DOLOČITEV MREŽ
JAVNE SLUŽBE
Ob upoštevanju gmotnih možnosti, regionalnih značilnosti, načela
enakih pravic ter obsega dejavnosti na dan 31/12-1998, se za
določitev mreže javne službe, ki jo zagotavlja država, določajo
naslednji

Posebno skrb bo država namenila izgradnji in oblikovanju sodobne
socialnovarstvene zakonodaje, ki bo usmerjena v iskanje
prijaznejših rešitev za upravičence, pa tudi v razvoj strok, ki
delujejo na področju socialnega varstva.

A. količinski kriteriji:
1. Storitve socialne preventive, namenjene preprečevanju
socialnih stisk in organizaciji samopomoči socialno ogroženih

2. Storitve javne službe in dajatve, ki jih zagotavlja država
Socialnovarstvene storitve, namenjene preprečevanju in
odpravljanju socialnih stisk in težav, zagotavljajo v Republiki
Sloveniji država in občine. Storitve se izvajajo v okviru mreže
javne službe v obsegu, ki je določen s tem programom z merili za
določitev mreže javne službe.

NORMIRAN OBSEG:

- 1 strokovni delavec na vsakih 33.000
prebivalcev,
UČINEK : - razvijanje in koordinacija različnih lokalnih in
nacionalnih preventivnih programov za potencjalno
ogrožene posameznike in skupine, prilagojenih
specifikam socialne problematike posameznih okolij,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 60 koordinatorjev oziroma vodij
programov;

Javna služba obsega:
ukrepe in dejavnosti, s katerimi se preprečujejo socialne stiske
in težave ( socialna preventiva),
storitve prve socialne pomoči,
storitve osebne pomoči,
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storitve pomoči družini za dom ,
storitve pomoči družini na domu,
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki,
vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.
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2. Storitve prve socialne pomoči

NORMIRAN OBSEG:

- 1 strokovni delavec na vsakih 8500
družin,
UČINEK : - zagotovljena strokovna pomoč pri vzgoji, pri skrbi za
mladoletne otroke in usposabljanje družine za
vsakdanje življenje,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 65 strokovnih delavcev oziroma
strokovnih sodelavcev;

2.1. Prva socialna pomoč kot samostojna storitev, s katero
pomagamo posamezniku ali družini pri prepoznavanju socialne
stiske in pri iskanju uresničljivih oblik pomoči
NORMIRAN OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 30.000
prebivalcev,
UČINEK : - zagotovljena nujna strokovna pomoč vsakomur, ki
se znajde v akutni socialni stiski,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 66 strokovnih delavcev;

4.3. Pomoč pri obravnavi primerov nasilja in zlorabe otrok
NORMIRAN OBSEG : - 1 multiprofesionalni krizni tim na
upravno enoto,
UČINEK: - zagotovljena temeljita timska obravnava za vse
ogrožene otroke, ki so doživeli nasilje ali spolno
zlorabo,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 58 multiprofesionalnih kriznih timov, ki
jih pri centrih za socialno delo
sestavljajo strokovni delavci različnih
resornih področij, brez novih
zaposlitev;

2.2. Prva socialna pomoč kot krizni center za intervencije in
kratkotrajne namestitve
NORMIRAN OBSEG : - 1 strokovna skupina na vsakih
250.000 prebivalcev, strokovno
skupino sestavljajo trije strokovni
delavci, en laični delavec,
UČINEK : - zagotovljena nepretergana intervencijska obravnava
v 8 kriznih centrih za ljudi, ki se nepričakovano
znajdejo v akutni socialni stiski,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 32 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev

4.2. Psihosocialna pomoč družini z odraslo osebo, z zmerno,
težko ali najtežjo motnjo v duševnem ali s težko motnjo v telesnem
razvoju, ki ni vključena v noben drugi program
NORMIRAN OBSEG : - 1 strokovni tim na vsakih 80 družin s
prizadeto osebo, strokovni tim
sestavljata dva strokovna delavca,
UČINEK: - vključenih 25 % vseh odraslih oseb s statusom
invalida po posebnem zakonu ali 790 upravičencev
in njihovih družin,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : na novo vzpostavljenih 10 strokovnih
timov oziroma 20 strokovnih delavcev
ali strokovnih sodelavcev;

3. Storitve osebne pomoči
3.1. Osebna pomoč v obliki svetovanja, namenjena posameznikom
in družinam s težavami v odnosih
NORMIRAN OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 50.000
prebivalcev,
UČINEK : -zagotovljeno svetovanje za osebe s težavami v
odnosih,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 40 strokovnih delavcev;

5. Storitve pomoči družini na domu, s katero se upravičencem
nadomešča in odmika vstop v institucionalno varstvo

3.2. Osebna pomoč v obliki urejanja, namenjena posameznikom
s problemi zaradi vedenjskih težav ali zasvojenosti

NORMIRAN OBSEG:

- 1 vodja storitve in 20 negovalk/cev na
vsakih 100 upravičencev,
UČINEK: - zagotovljena socialna oskrba na domu za 1,8 %
starejših oseb starih65 in več let oziroma za 4.600
upravičencev , ter za 0,45 % oziroma 400 drugih
odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi
invalidnosti ali hude bolezni
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 50 strokovnih delavcev - vodij storitev
in 1000 negovalk/ cev;

NORMIRAN OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 100.000
prebivalcev,
UČINEK : -zagotovljena podpora pri urejanju oseb s težavami
vedenja ali drugih posebnosti, ki ovirajo njihovo
funkcioniranje v okolju,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : - 20 strokovnih delavcev ter strokovnih
sodelavcev;
3.3. Osebna pomoč v obliki vodenja, namenjena posameznikom,
ki so nesposobni za samostojno funkcioniranje v okolju

6. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov,
prikrajšanih za normalno družinsko življenje, ki zaradi težav v
odraščanju ali zaradi neugodnih poaoiev ne moreio živeti pri
Starših.■

NORMIRAN OBSEG :

-1 strokovni delavec na vsakih 100.000
prebivalcev,
UČINEK: -zagotovljeno vodenje oseb, ki so začasno ali trajno
nesposobne za samostojno življenje v bivalnem
okolju,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 20 strokovnih delavcev izvaja in vodi
storitve za vse upravičence;
•

NORMIRAN OBSEG : - ohranitev sedanjega števila rejniških
družin, ki nudijo varstvo in vzgojo
otrokom in mladoletnikom,za katere ne
skrbijo starši,
UČINEK : - organiziranje življenja za vse otroke in mladoletnike,
stare dol 8 let, ki nimajo pogojev za vzgojo in varstvo
v lastni družini,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - usposobljenih in organiziranih 400 do
500 rejniških družin;

4. Storitve pomoči družini za dom
4.1. Psihosocialna in socialnopedagoška pomoč pri urejanju
odnosov med družinskimi člani in pri skrbi za otroke
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7. Storitve institucionalnega varstva otrok in mladostnikov z
zmerno, težio ali težko motnjo v razvoju, v zavodu.v dnevnem
varstvu, v druai družini ali v druai organizirani obliki ter druai
programi, namenjeni razbremenitvi družine:

NORMIRANI OBSEG : - vključenih 1,6 prebivalcev starih od 20
do 64 let, ki imajo dolgotrajnejše težave
v duševnem zdravju,
UČINEK: - zagotovljenih 1.200 mest, od tega 20 % mest za
različne oblike izveninstitucionalnega varstva in drugih
oblik občasnih namestitev,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : 360 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev ter laičnih delavcev, ki
opravljajo socialno varstvene storitve;

NORMIRAN OBSEG : - zagotovljenih 1000 mest, od tega 25 %
mest za otroke in mladostnike, stare
od 7 do 18 let, ki živijo v družini in niso
vključeni v noben program varstva in
vodenja niti v programe usposabljanja
in izobraževanja,
UČINEK: - vključenih 45 % vseh otrok in mladoletnikov z zmerno,
težjo ali težko motnjo v razvoju,
ŠTEVILO IZVAJALCEV : 750 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev ter laičnih delavcev, ki
opravljajo socialnovarstvene storitve;

10.2. Institucionalno varstvo oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju, ki so vključene v programe storitev varstveno
delovnih centrov in potrebujejo organizirano oskrbo in varstvo.
NORMIRAN OBSEG:

- vključenih 35 % vseh, ki so vključeni v
programe varstveno delovnih centrov
pa potrebujejo nastanitev in oskrbo v
zavodu, drugi družini ali v bivanjski
skupnosti,
UČINEK : - zagotovljenih 875 mest za celodnevno obravnavo,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: 260 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev ter laičnih delavcev, ki
opravljajo socialno varstvene storitve;

8. Storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi oogoii:
NORMIRAN OBSEG : - vključenih 35 % odraslih oseb s
statusom invalida po zakonu o
družbenem varstvu telesno in duševno
prizadetih,
UČINEK: - zagotovljenih 2.500 mest v varstveno delovnih centrih,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 500 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev ter laičnih delavcev, ki
opravljajo socialno varstvene storitve;

10.3.Institucionalno varstvo telesno invalidnih, poškodovanih ali
dolgotrajno kronično bolnih odraslih oseb
NORMIRAN OBSEG:

- vključenih 0,02 % prebivalcev starih
od 20 do 60 let, ki zaradi telesne
prizadetosti potrebujejo nastanitev in
oskrbo v posebnem zavodu, v bivalni
skupnosti ali v posebnih enotah drugih
socialno varstven zavodov,
UČINEK : - zagotovljenih 225 mest ,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: 50 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev ter laičnih delavcev, ki
opravljajo socialno varstvene storitve.

9. Storitve institucionalnega varstva starejših oseb:
9.1. Organizirano varstvo v dnevnih centrih
NORMIRAN OBSEG : - vključenih 0,12 % starejših oseb, starih
65 in več let, ki potrebujejo dnevno
organizirano varstvo ,
UČINEK : - zagotovljenih 300 mest,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 30 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev ter laičnih delavcev, ki
opravljajo socialno varstvene storitve;

Število izvajalcev je v predlogu količinskih kriterijev prikazano pri
storitvah, za katere so kadrovski normativi in standardi določeni
s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev. Kadrovski normativi, določeni z navedenim pravilnikom,
se bodo tudi v bodoče prilagajali razvoju stroke in potrebam
uporabnikov. Za storitve, za katere kadrovski normativi in
strokovni standardi še niso določeni, je število izvajalcev okvirno,
natančneje pa bo določeno na podlagi dopolnitev pravilnika po
uveljavitvi nacionalnega programa.

9.2. Varstvo in oskrba v domovih za starejše osebe
NORMIRAN OBSEG : - vključenih 4,2 % prebivalcev, starih 65
let in več,
UČINEK : - zagotovljenih 14.500 mest za celodnevno obravnavo
ter vzpostavitev 100 mest za kratkotrajne namestitve,
ŠTEVILO IZVAJALCEV:-3.400 strokovnih delavcev in
strokovnih sodelavcev ter laičnih
delavcev, ki opravljajo socialno
varstvene storitve;
9.3.Varstvo in oskrba v varovanih stanovanjih za starejše osebe

B. organizacijski kriteriji:

NORMIRAN OBSEG:
- vključenih 0,20 % starih 65 in več let,
UČINEK: - zagotovljene storitve za 500 stanovalcev varovanih
stanovanj,
ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 8 vodij storitve in 100 neposrednih
izvajalcev;

Na nivoju lokalnih skupnosti se organizirajo naslednje
socialnovarstvene storitve:
- osebna pomoč;
pomoč družini na domu za starejše in invalidne osebe ter za
kronično bolne otroke in za otroke z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju.

10. Storitve institucionalnega varstva posebnih skupin odraslega
prebivalstva:

Za območie upravne enote se organizirajo naslednje
socialnovarstvene storitve:
programi socialne preventive
prva socialna pomoč kot samostojna storitev,
pomoč družini z invalidno osebo, ki ni vključena v druge
obravnave,

10.1. Institucionalno varstvo odraslih duševno bolnih in drugih
oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
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pomoč družini za dom v obliki psihosociaine in
socialnopedagoške podpore;
institucionalno varstvo starejših oseb;
varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji;

ŠTEVILO IZVAJALCEV: - 400 strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev, pooblaščenih za vodenje
postopkov.
Glede na spreminjanje obsega javnih pooblastil, ki izhaja iz
sprememb zakonodaje, bo na podlagi spremljanja obsega
izvajanja javnih pooblastil, normirani obseg iz prejšnje točke
prilagojen spremenjenemu obsegu dela izvajalcev.

Za območja več upravnih enot se organizirajo naslednje
socialnovarstvene storitve:
institucionalno varstvo za posebne skupine;
institucionalno varstvo oseb, vključenih v storitve varstva,
vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji;
- varstvo otrok in mladostnikov, prikrajšanih za normalno
družinsko življenje;
prva socialna pomoč v obliki kriznega centra za intervence in
kratkotrajne namestitve,
druge oblike institucionalnega varstva otrok in mladostnikov
z zmerno, težjo ali težko motnjo v razvoju.

Kakovost in obseg dejavnosti sta določena z zakonom.

VII.IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE
MREŽ SOCIALNOVARSTVENIH
DEJAVNOSTI. KI JIH BO
VZPODBUJALA IN SOFINANCIRALA
DRŽAVA PREKO SKUPNEGA
PROGRAMA

Za območie države se organizirajo socialnovarstvene storitve:
- institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju.
Ne glede na določila o količinskih kriterijih v točki A. se lahko za
območje upravne enote storitve socialne preventive, prve socialne
pomoči, osebne pomoči in pomoči za dom organizirajo tako, da je
število izvajalcev za posamezno storitev prilagojeno značilnostim
socialno varstvene problematike območja, vendar tako, da
skupno število izvajalcev na tem območju ustreza količinskim
kriterijem.

Država ugotavlja, da poleg socialnovarstvenih storitev, ki jih določa
zakon kot javno službo, predstavljajo pomemben delež celovitega
sistema socialnega varstva tudi druge dejavnosti, ki zlasti
dopolnjujejo javno službo ali pa ponujajo razne alternativne
programe. Pogosto so nosilci teh dejavnosti civilna združenja,
nevladne organizacije in zasebniki. Njihovi programi temeljijo na
neprofitnih načelih, vključujejo oblike prostovoljnega dela in
dobrodelnosti.
Država razglaša svoj interes za vzpostavitev in dograditev
racionalne, dogovorjene in pregledne nacionalne mreže teh
dejavnosti, zato bo vzpodbujala in sofinancirala njihove programe,
izbor le-teh bo temeljil na javnih razpisih, učinke pa bodo spremljali
evalvatorji.
Med programe, ki jih bo podpirala država na tem področju v
naslednjem obdobju sodijo:

C. kakovostni kriteriji:
Kakovost in obseg posamezne storitve določajo standardi in
normativi, ki jih v skladu z zakonom in strokovnimi spoznanji
določi minister, pristojen za socialno varstvo.

VI. MERILA ZA OBLIKOVANJE MREŽE
SLUŽB Z JAVNIMI POOBLASTILI

1. Mreža materinskih domov in zavetišč za ženske s skupno
okvirno kapaciteto 250 mest;
2. Mreža stanovanjskih skupin s skupno okvirno kapaciteto
100 mest, mreža dnevnih centrov za redne ali občasne
uporabnike ter mreža centrov za svetovanje in zagovorništvo
za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju;
3. Mreža ekip za svetovanje preko telefona otrokom,
mladostnikom in drugim osebam v osebnih stiskah;
4. Mreža stanovanjskih skupin oziroma bivalnih skupnosti za
neodvisno življenje invalidov, s skupno okvirno kapaciteto
100 mest in mreža drugih specializiranih programov za
organizacijo in vzpodbujanje neodvisnega življenja invalidov;
5. Mreža nizkopražnih programov za uživalce drog, mreža
centrov za svetovanje in socialno rehabilitacijo zasvojenih s
prepovedanimi drogami, ki potrebujejo vsakodnevno
obravnavo ter mreža terapevtskih skupnosti in drugih
programov, ki omogočajo nastanitev, z okvirno kapaciteto
100 mest ;
6. Mreža približno 900 medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugih programov, ki v bivalnem okolju skrbijo
za zmanjševanje socialne izključenosti starih;
7. Mreža centrov s skupno okvirno kapaciteto 50 mest za
kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok
in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje;
8. Mreža specializiranih preventivnih programov, namenjenih
otrokom s težavami v odraščanju ter otrokom in
mladoletnikom, ki doživljajo nasilje ali spolne zlorabe ter
družinam s težavami v medosebnih odnosih;

Javna pooblastila so naloge in programi, ki jih posamezni zakoni
nalagajo organom socialnega varstva. Med najpomembnejše
sodijo:
a. programi, strokovna opravila, ukrepi in odločitve, ki jih določa
zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ali ratificirane
mednarodne pogodbe;
b. programi, naloge in ukrepi, ki jih določajo kazenski zakon,
zakon o kazenskem postopku ter zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij,
c. naloge, ki jih določajo posamezni zakoni na področju
invalidskega varstva,
d. naloge, ki jih določajo zakoni na področju izobraževanja in
usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
e. naloge, ki jih določajo zakoni na področju notranjih zadev, varstva
tujcev ter na drugih pravnih področjih.
Dejavnost javnih pooblastil bo država organizirala v centrih za
socialno delo, za vsako upravno enoto po merilu:
NORMIRAN OBSEG:

- 1 strokovni delavec na vsakih 5.000
prebivalcev,
UČINEK: - zagotovljeno izvajanje nalog, ki jih centrom za socialno
delo kot javno pooblastilo določajo veljavni predpisi,
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9'. Mreža centrov za psihosocialno pomoč žrtvam nasilja;
10. Mreža sprejemališč in zavetišč za brezdomce, s skupno
okvirno kapaciteto 150 mest.

v enovit nacionalni sistem tako v organizacijskem kot
programskem smislu. Da bi omogočili pogoje za dograditev tako
oblikovanega nacionalnega sistema socialnega varstva bo
potrebno vzpodbuditi še različne oblike solidarnosti, samopomoči,
dobrodelnosti in prostovoljnega dela ter mehanizme, ki bodo
omogočali razvoj zasebne iniciative in drugih organizacij civilne
družbe.

Pri razvoju in oblikovanju mrež iz prejšnjega odstavka bo država
upoštevala navedeni okvirni obseg posamezne mreže ter potrebe
in možnosti razvoja v konkretnih okoljih.
Poleg sofinanciranja navedenih mrež, bo država vzpodbujala
oblikovanje in nastanek novih mrež in programov ter zagotavljala
ustrezne deleže pri zagotavljanju prostorskih in drugih pogojev
za začetek njihovega delovanja.
Na navedenih področjih bo vpeljan sistem sofinanciranja
programov za daljše časovno obdobje, ki bo omogočal stabilnost
njihovega izvajanja. Na drugih področjih bodo programi izbrani na
podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Prednost bodo imeli programi nacionalnega pomena, ki bodo imeli
zagotovljene tudi druge vire financiranja in se bodo delno izvajali
po načelih prostovoljnega opravljanja dejavnosti.

To bo mogoče doseči:
z razširitvijo možnosti različnih izvajalcev za vstop v sistem
socialnega varstva, ki bi omogočile večjo različnost oblik
pomoči,
z decentralizacijo dejavnosti in alokacijo posameznih
pristojnosti tako, da bo imela lokalna skupnost več možnosti
za vplivanje na socialni položaj svojih prebivalcev,
z rednim razpisovanjem koncesij za programe, ki se pojavijo
na novo ali se še ne izvajajo, ter za področja storitev, kjer še
ni dosežen normiran obseg po tem programu,
z vzpostavitvijo sistema stabilnega financiranja oziroma
sofinanciranja programov, ki pomenijo dopolnjevanje javne
službe ,
s postopnim, načrtovanim in kontroliranim uvajanjem
zasebnega dela in z vključevanjem nevladnih organizacij v
izvajanje storitev,
s sofinanciranjem zagonskih stroškov novih razvojnih in
preventivnih programov,
s prilagoditvijo storitev javnih zavodov različnim in novim
potrebam uporabnikov z namenom, da se doseže večja
učinkovitost, strokovnost in finančna racionalnost,
z uvedbo sistema ža spremljanje kakovosti.

VIII. DRUGE STORITVE SOCIALNEGA
VARSTVA
Med socialno varstvenimi storitvami, ki jih določa zakon, ne sodita
v okvir javne službe storitvi:
socialni servis, ki je opredeljen kot pomoč pri hišnih in drugih
opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti,
starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč
potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje;
pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih,.
ki obsega svetovanje in pomoč pri reševanju težav, ki jih
imajo delavci v zvezi z delom v delovni sredini in ob prenehanju
delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter otroškega in družinskega varstva.

X. DODATNI UKREPI ZA OBMOČJA S
POSEBNO SOCIALNO PROBLEMATIKO
Država bo s posebnimi ukrepi spodbujala in usmerjala razvoj
socialnovarstvenih dejavnosti, tako, da bo omogočeno vsem
občanom uveljavljanje socialnovarstvenih pravic pod približno
enakimi pogoji in po enotnih izhodiščnih standardih. V ta namen
bo:

Storitve socialnega servisa se izvajajo po načelih trga, obseg,
vsebino in ceno storitve določita naročnik in izvajalec s pogodbo.
Izvajalec mora izpolnjevati predpisane pogoje, dejavnost mora
organizirati v skladu s standardi ter si pridobiti1 dovoljenje za delo.

sofinancirala dodatne programe, ki lahko prispevajo k ponovni
oživitvi socialno in demografsko ogroženih območij,
sofinancirala dejavnosti, ki jih po zakonu zagotavlja občina,
zagotavljala ugodnejše kadrovske normative za opravljanje
posameznih socialnovarstvenih storitev, potrebnih zaradi
posebnosti socialne patologije na posameznih območjih,
priznavala morebitne dodatne stroške, ki so posledica
posebnosti določenih območij.

Storitve pomoči delavcem organizirajo podjetja, zavodi in drugi
delodajalci, ki določijo tudi merila in pogoje za njihovo izvajanje ter
zagotovijo stroške izvajanja. Pogoji in merila za izvajanje obeh
navedenih storitev niso predpisani z zakonom, vendar si bo
država prizadevala, da se obe storitvi razvijeta in uveljavita kot
komplementarni del sistema socialnega varstva.

Pri uresničevanju navedenih ukrepov bo država upoštevala
demografske, razvojne in druge značilnosti posameznih območij,
zlasti pa :

IX. IZHODIŠČA ZA NADALJNJI RAZVOJ
PLURALNOSTI SOCIALNEGA
VARSTVA

delež brezposelnega prebivalstva,
delež prebivalstva, starega nad 65 let,
delež posebej ogroženih skupin prebivalstva,
delež površine demografsko ogroženega območja,
delež sredstev, ki jih namenja za socialne programe lokalna
skupnost,
narodni dohodek na prebivalca,
število uporabnikov posameznih storitev.

Doseženi nivo socialnega varstva v Sloveniji bo mogoče ohranjati
in razvijati le pod pogojem, da se v skrb za kvaliteto življenja vseh
prebivalcev in za prijazne oblike dela vključijo vsi možni nosilci.
Različnost v pristopih, raznovrstnost programov, individualizacija
pravic, upoštevanje posameznika in druga načela sodobne
socialne države, lafiko dosežemo le s pluralizacijo področja. Pri
tem sta najpomembnejši načeli komplementarnosti in povezanosti
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dograjevanje sistema standardov in normativov storitev.

XI. FINANČNI POGOJI ZA URESNIČITEV
PROGRAMA
Zastavljeni cilji nacionalnega programa ter predlagani načini in
strategije za njihovo uresničevanje upoštevajo sedanje in
napovedane razvojne možnosti države v obdobju do leta 2005.
Ocene predlaganih učinkov, zlasti dograditev sodobnega,
pluralnega, učinkovitega in ljudem prijaznega sistema socialnega
varstva , izgradnja nacionalnih mrež socialnovarstvenih storitev
in vzpostavitev nujne infrastrukture dejavnosti, kažejo, da se bo
obseg letnih sredstev za socialno varstvo v bruto domačem
proizvodu (BDP) povečal za približno 20 %. Največji delež vseh
sredstev za socialno varstvo predstavljajo stroški za neposredne
denarne dajatve socialno ogroženim posameznikom in njihovim
družinam ter stroški nadomestil za invalidnost za osebe, ki se ne
morejo usposobiti za samostojno življenje. V skladu z usmeritvijo,
da imajo vse aktivne oblike pomoči prednost pred denarnimi
dajatvami, se sredstva za izvedbo socialno varstvenega programa
povečujejo zlasti zaradi večjega obsega storitev, ki naj bi bile
zagotovljene upravičencem v okviru javne službe ali zunaj nje.

XIII. NOSILCI IN ODGOVORNOST ZA
URESNIČITEV PROGRAMA

DRŽAVNI ZBOR:
sprejme nacionalni program in spremembe veljavne
zakonodaje,
skrbi, da se v drugih področnih zakonih določijo ukrepi za
preprečevanje socialnovarstvene problematike,
spremlja uresničevanje dogovorjenih ciljev programa,
določa letne prednostne naloge ob sprejemu proračuna
države in drugih ukrepov ekonomske in socialne politike.
K
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE:

Trendi kažejo, da se bo posebej povečal obseg problemov in
stroškov, ki so vezani na pričakovana demografska gibanja in
staranje prebivalstva, določeno povečanje pa bo v začetnem
obdobju tudi posledica nove usmeritve področja v socialno
preventivo in v bolj aktivne oblike preprečevanja socialnih stisk,
pri katerih bodo imele prednost socialnovarstvene storitve. V
načrtovanem obdobju bodo povečana sredstva namenjena tudi
dograjevanju nevladnega sektorja (tudi zasebnega dela) in novim
programom, ki bodo v naslednjem obdobju razbremenili sredstva
državnega proračuna.
Država si bo prizadevala racionalizirati stroške tudi s sistemom
podeljevanja koncesij in z dovoljenji za delo brez udeležbe javnih
sredstev. Posebna skrb bo namenjena vzpodbujanju samih
uporabnikov, da se bodo odločali za individualno sprejemljive oblike
pomoči. Vsekakor pa je pričakovati, da bi se lahko ob ustreznih
davčnih mehanizmih hitreje razvijal tudi sistem donatorstva.

-

skrbi za izvajanje programa in sprejema ukrepe, potrebne za
uresničitev ciljev,
pripravlja in predlaga potrebne spremembe zakonodaje,
usklajuje dejavnosti za vzpostavitev mreže javnih služb in
skrbi za njihovo organiziranost,
ustanavlja javne socialnovarstvene zavode in opravlja naloge
ustanovitelja,
zagotavlja financiranje dejavnosti in socialnovarstvenih dajatev
iz proračuna Republike Slovenije,
vzpodbuja razvoj nevladnega sektorja in sofinancira naloge
skupnega programa,
predpiše merila za oprostitev plačil storitev,
skrbi za usklajevanje ukrepov, ki sodijo v pristojnost različnih
ministrstev,
poroča Državnemu zboru o uresničevanju programa.

MINISTRSTVO, PRISTOJNO ZA SOCIALNO VARSTVO:
vodi strokovne priprave in usklajuje predloge zakonskih
sprememb,
predpiše normative in standarde storitev po zakonu,
izdaja izvršilne predpise v skladu z zakonom,
ugotavlja izpolnjevanje pogojev za izvajanje javne službe,
razpisuje javne natečaje za podelitev koncesij in sklepa
pogodbe o koncesijah za storitve iz pristojnosti države,
spremlja uresničevanje programa, odgovarja za stanje in za
delo javnih izvajalcev,
organizira in opravlja upravni in strokovni nadzor,
razpisuje javne natečaje za financiranje oziroma sofinanciranje
programov, ki dopolnjujejo mrežo javne službe in sklepa
ustrezne pogodbe z izvajalci.

XII. TEMELJNE USMERITVE ZA
DOGRADITEV ZAKONODAJE
Da bi v naslednjem obdobju dosegli zastavljene nacionalne cilje,
bo potrebno smiselno dograditi tudi nekatere zakone in
podzakonske predpise. Prioritete bodo imeli naslednji problemski
sklopi:

-

-

ponovna proučitev in dograditev sistema storitev, ki
predstavljajo javno službo na področju socialnega varstva,
jasnejša razmejitev med nalogami, ki jih opravljajo centri za
socialno delo kot socialnovarstvene storitve in med javnimi
pooblastili ter uveljavitev možnosti, da centri za socialno delo
sklepajo pogodbe in dogovore za izvajanje posameznih delov
storitev z usposobljenimi podizvajalci,
uvedba načela individualiziranega financiranja pravic, kadar
je to racionalno,
decentralizacija nekaterih dejavnosti na nižji nivo organizacije,
deregulacija nekaterih sistemov organiziranja in vodenja
dejavnosti, ki so pomembni za učinkovitejše poslovanje,
uveljavitev načela individualne odgovornosti za posamezne
stroške,
institucionalizacija možnosti za večji vpliv uporabnikov na
načrtovanje in izvajanje storitev,
razširitev kroga strokovnih delavcev in strokovnih
sodelavcev, ki neposredno izvajajo storitve,
vzpostavitev socialne inšpekcije in evalvatorjev programov,
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zagotavlja izvajanje storitev iz okvira javne službe, za katero
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pogodbe o koncesijah za storitve iz svoje pristojnosti,
zagotavlja sredstva za plačila oskrbnih stroškov v
socialnovarstvenih zavodih za starejše in invalidne osebe, ki
so deloma ali v celoti oproščeni plačil po posebnih merilih,
pospešuje in organizira dejavnosti in programe socialnega
varstva po zakonu o lokalni samoupravi.
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skrbijo za razvoj stroke in promocijo strokovnih in raziskovalnih
dosežkov.

STROKOVNI SVET SOCIALNEGA VARSTVA:
spremlja politiko in razvoj dejavnosti, daje pobude in mnenja
ministru,
daje soglasje k izvedbenemu aktu nacionalnega programa,
spremlja potrebe na področju socialnega varstva in predlaga
ukrepe,
predlaga in spremlja programe znanstveno raziskovalnih
nalog.

IZVAJALCI SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV:
opravljajo storitve, za katere so ustanovljeni,
skrbijo za kakovost storitev in za napredek dejavnosti,
centri za socialno delo bodo postali stičišča različnih
izvajalcev in usmerjevalci uporabnikov v različne programe
pomoči.

SOCIALNA ZBORNICA:
skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialnovarstvene dejavnosti,
izvaja javna pooblastila in druge naloge, določene z zakonom,
skrbi za uresničevanje kodeksa etičnih načel izvajalcev nalog.

CIVILNA IN PROSTOVOLJSKA
UPORABNIŠKE ORGANIZACIJE :

ZDRUŽENJA TER

sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ter organizirajo
razne skupnostne akcije,
spremljajo uresničevanje programa in opozarjajo na učinke
ter predlagajo dopolnitve ali spremembe,
dajejo pobude za uvajanje novih dejavnosti.

INŠTITUT ZA SOCIALNO VARSTVO:
opravlja informacijske, analitične, strokovno-dokumentacijske
in programske naloge,
usklajuje in pospešuje temeljno, aplikativno in razvojno
raziskovalno delo na področju socialnega varstva,
spremlja razvoj dejavnosti in učinke sprejetih ukrepov ter
pripravlja strokovne ocene in podlage za delovanje države
na področju socialnega varstva.

XIV. UVELJAVITEV NACIONALNEGA
PROGRAMA
Ta nacionalni program začne veljati petnajsti dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

VISOKOŠOLSKI IN RAZISKOVALNI ZAVODI:
skrbijo za temeljno izobraževanje kadrov, ki izvajajo strokovne
naloge in storitve,
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. redni seji dne 24.
februarja 2000, ob obravnavi predloga Nacionalnega programa
socialnega varstva do leta 2005 (NPSV) - druga obravnava, sklenil,
da celovito bededilo predloga Nacionalnega programa socialnega
varstva do leta 2005 za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije. Državni zbor Republike Slovenije je tudi sklenil, da bo
tretjo obravnavo predloga nacionalnega programa opravil v skladu
z drugim odstavkom 194. člena Poslovnika Državnega zbora.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k zadnjemu odstavku
poglavja II. NACIONALNI CILJI SOCIALNEGA VARSTVA, k
poglavju lil. STRATEGIJE URESNIČEVANJA ZASTAVLJENIH
CILJEV in k poglavju XIV. UVELJAVITEV NACIONALNEGA
PROGRAMA. Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v predlog
nacionalnega programa za tretjo obravnavo in so zaradi
preglednosti natisnjeni z odebeljenim tiskom.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA DO LETA 2005

Resolucija Sveta, sprejeta na srečanju Sveta in ministrov za
socialne zadeve, dne 29.9.1989, o izkoreninjanju socialne
izključenosti (usklajeno v celoti)

1. Naslov predloga akta:
Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005
(EVA 1999 - 2611 - 0008) - tretja obravnava

Priporočilo Sveta EGS 92/441/EGS z dne 24.6.1992 o skupnih
merilih glede zagotavljanja zadostnih virov in socialne pomoči v
sistemih socialne varnosti (usklajeno v celoti)

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

Priporočilo Sveta 92/442/EGS z dne 27.7.1992 o zbliževanju ciljev
in politike socialnega varstva (usklajeno v celoti)

a.) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Na vsebino predlaganega nacionalnega programa se direktno
oziroma izrecno ne nanaša, nobena določba Evropskega
sporazuma o pridružitvi.

Jih ni.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
2000

Jih ni.
c.) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

5. Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

Jih ni.

Prevedeni sta navedeni priporočili Sveta (Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Phare Consensus programme,
prevod: Amdas cko.o.)
a.) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti ( v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

6. Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezlk ?

Jih ni.

Ni.

b.) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
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7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
SIGMA. Komisija ES. države članice ES. OECD. Univerza):

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:

- v okviri Phare programa:
1. Projekt SL 9605.01.2a - podpora MDDSZ pri uresničevanju
nacionalnega programa socialnega varstva v zvezi s centri za
socialno delo (F 208)(Birks Sinclair&ASSOCIATES)
2. Projekt SL 9605.01,2b - širjenje izvajanja socialnega varstva in
podpore družini preko nevladnih organizacij in zasebnih izvajalcev
v povezavi s podporo uresničevanju nacionalnega programa (F
207)

Državni program za prevzem pravnega reda predvideva sprejem
nacionalnega programa v prvi četrtini leta 2000, implementacijo
pa v drugi četrtini leta 2000.

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra
oziroma
predstojnika organa:

- Inštitut za socialno varstvo z raziskovalno nalogo "Analiza ciljev
in strategij nacionalnega programa socialnega varstva do leta
2005 v Republiki Sloveniji" (dr. Mojca Novak)

Uršula Jerše Jan, l.r.
svetovalka vlade

mag. Anton ROP, l.r.
MINISTER

15. marec 2000

67

poročevalec, št. 16

*
t
——
BELEŽKE
,

■iii,

/

■

iM:.

:

\

".(mm

'

•:

•

'
.

3
/ič'

, i!.- :

1

—
1.16

68

'
'

15. man

-

Predlog zakona o

POSTOPNEM

ZAPIRANJU

TRBOVLJE-HRASTNIK,

SANACIJI

TRBOVLJE

EKOLOŠKI

TERMOELEKTRARNE

II

IN

RAZVOJNEGA

ZASAVSKE

RUDNIKA

SPODBUJANJU

PRESTRUKTURIRANJA

REGIJE

(ZPZRTH)

- EPA 839 - II - druga obravnava

Številka: 310-10/99-3 (Z2)
Ljubljana, dne 3/3-2000

spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske regije druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na 149. seji dne 3/3-2000 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije bo k navedenemu predlogu zakona
naknadno poslala še osnutek programa ekološke sanacije
rudarskih objektov in naprav za pridobivanje ogljikovodikov v
Republiki Sloveniji in osnutek programa postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje Hrastnik I. faza (2000-2004).

- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU
RUDNIKA TRBOVLJE-HRASTNIK, EKOLOŠKI SANACIJI
TERMOELEKTRARNE TRBOVLJE II IN SPODBUJANJU
RAZVOJNEGA PRESTRUKTURIRANJA ZASAVSKE REGIJE
- DRUGA OBRAVNAVA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 16.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/10-1999
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Tea PETRIN, ministrica za gospodarske dejavnosti,
- dr. Robert GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije
k predlogu zakona o postopnem zapiranju rudnika TrbovljeHrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in
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BESEDILO ČLENOV
I. Splošne določbe

-

1. člen
Ta zakon določa:
1. osnove za izdelavo programa postopnega zapiranja Rudnika
Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. (v nadaljevanju: program zapiranja
rudnika) ter višino in način zagotavljanja sredstev za izvajanje
programa do zaprtja rudnika;
2. višino in način zagotavljanja sredstev za plačilo odškodnin
za direktno škodo zaradi obratovanja Termoelektrarne Trbovlje
II v regiji.
3. osnove za izdelavo programa ukrepov za razvojno
prestrukturiranje regije, organizacijo in sredstva za izvedbo
programa

poslovni načrt zapiranja,
tehnično tehnološki del postopnega zapiranja,
ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja nad že opuščenimi
jamami in nad tistimi, v katerih bo proizvodnja ustavljena s
tem zakonom,
program aktivnega razreševanja presežnih delavcev,
terminski plan aktivnosti,
potrebna sredstva in vire sredstev za izvajanje aktivnosti po
delih in letih,
organizacijo za sprotno spremljanje in kriterije za evaluacijo
izvajanja programa kot osnova za načrtovanje aktivnosti v
naslednjem programskem obdobju.
6. člen

Sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika se zagotavljajo
iz proračuna Republike Slovenije in iz lastnih virov Javnega
podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o..
Višina proračunskih sredstev za izvajanje programa zapiranja
se za prvih pet proračunskih let določi s tem zakonom.

2. člen
Programe zapiranja rudnika vključno z višino sredstev za njegovo
izvajanje za naslednje programsko obdobje sprejme Vlada
Republike Slovenije najpozneje tri mesece pred zakonskim rokom
za sprejem državnega proračuna za prvo leto naslednjega
programskega obdobja.

Ta zakon je podlaga :
za postopno zapiranje rudnika do vključno leta 2012 ob
sočasnem pridobivanju premoga za energetske potrebe
najkasneje do 30.10.2007 ter za izvajanje okolje varstvenega
nadzora po dokončanem zaprtju rudnika;
za zagotovitev sredstev za plačilo odškodnin za direktno
škodo oškodovancem, ki so jo utrpeli zaradi obratovanja
Termoelektrarne Trbovlje II in se bodo zagotavljala v obdobju
od leta 2000 do prenehanja obratovanja elektrarne;
za razvojno prestrukturiranje regije do leta 2008.

7. člen
Sredstva v letnih proračunih Republike Slovenije se prioritetno
zagotovijo v obsegu, ki zagotavlja izvajanje programa zapiranja
rudnika in znašajo za posamezna leta prvega programskega
obdobja največ do:

3. člen

za leto 2000
za leto 2001
za leto 2002
za leto 2003
za leto 2004

Regija iz druge in tretje točke 1. člena tega zakona obsega
zasavsko statistično regijo, ki jo sestavljajo občine Hrastnik,
Trbovlje in Zagorje ter občine Litija, Radeče in Laško, ki jih
povezujejo skupni problemi zaradi postopnega opuščanja
energetske dejavnosti.

891 mio SIT
3.876 mio SIT
3.964 mio SIT
3.896 mio SIT
3.363 mio SIT
8. člen

Proračunska sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika
se smejo koristiti izključno za naslednje namene:
financiranje fizičnih zapiralnih del;
financiranje shem za razreševanje socialnih problemov
nastalih zaradi zmanjševanja proizvodnje in/ali zapiranja
rudnika;
izvajanje ukrepov prilagajanja okolje varstvenim standardom;
izvajanje ekološke sanacije površin, ki so bile degradirane
zaradi rudarjenja.

I. Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik
4. člen
Osnova za izvajanje postopnega zapiranja rudnika je Program
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (v nadaljevanju:
program zapiranja rudnika).
Program zapiranja rudnika je pripravljen za dobo petih let ter se
dopolnjuje vsaka tri leta za naslednje petletno obdobje.

Rudnik je dolžan zagotoviti ločene računovodske izkaze
poslovanja za pridobivanje premoga za energetske namene in
za izvajanje zapiralnih del po programu. Sredstva, prejeta na
podlagi tega zakona, morajo biti jasno izkazana v bilanci uspeha
zapiranja rudnika.

Program zapiranja rudnika pripravi Javno podjetje Rudnik Trbovlje
- Hrastnik, d.o.o.. Program revidira neodvisna strokovna
inštitucija, ki jo na javnem razpisu izbere ministrstvo, pristojno za
energetiko. Revidirani Program sprejme Vlada Republike Slovenije.

Sredstva prejeta po tem zakonu se ne smejo koristiti za
subvencioniranje proizvodnje premoga.

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. pridobi izvajalce
za dela pri postopnem zapiranju rudnika v skladu z zakonom o
javnih naročilih.

Za izvajanje programa zapiranja rudnika in namensko koriščenje
proračunskih sredstev je odgovorno ministrstvo, pristojno za
energetiko. Nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev
bo opravljala neodvisna strokovna inštitucija, ki jo bo za
programsko obdobje, na podlagi mednarodnega javnega razpisa,

5. člen
Program zapiranja rudnika vsebuje naslednje obvezne sestavine:
15. marec 2000
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izbralo ministrstvo, pristojno za energetiko. Uredbo o pravilih za
izvajanje tehničnega in finančnega nadzora sprejme Vlada
Republike Slovenije v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona. Stroški nadzora se krijejo iz proračunskih sredstev
vsakokratnega programa zapiranja rudnika.

organizacija za izvajanje ter spremljanje programa.
12. člen
Sredstva za izvajanje programa ukrepov v letnih proračunih
Republike Slovenije znašajo za posamezna leta programskega
obdobja največ do:

III. Odškodnine za ekološko škodo zaradi obratovanja
Termoelektrarne Trbovlje II

za leto 2000
za leto 2001
za leto 2002
za leto 2003
za leto 2004

9. člen
Sredstva za plačilo odškodnin fizičnim osebam za ekološko škodo,
ki nastane kot neposredna posledica obratovanja Termoelektrarne
Trbovlje II, kot ga predvideva program postopnega zapiranja
rudnika, se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Višina
potrebnih sredstev za petletno obdobje je do 300 mio SIT. Za leto
2000 znaša znesek do 60 mio SIT.

13. člen

Glede na število in zneske dejanskih odškodnin iz prvega
petletnega obdobja se bodo ta sredstva povečala oziroma
zmanjšala za naslednje programsko obdobje.

Sredstva iz prejšnjega člena se lahko uporabljajo kot spodbude
samo za naslednje namene:
vzpostavljanje razvojne infrastrukture;
pospeševanje podjetniških vlaganj in prestrukturiranje
gospodarstva;
usposabljanje in razvoj kadrov.

Predlog potrebnih sredstev sprejme Vlada Republike Slovenije
na predlog posebne komisije iz četrtega odstavka tega člena
istočasno s sprejetjem programa za zapiranje rudnika.

Spodbude se dodeljujejo v skladu s pravili o dodeljevanju državnih
pomoči v oblikah in na način, kot ga določa zakon o pospeševanju
skladnega regionalnega razvoja.

Poravnava neposredne ekološke škode zaradi obratovanja
Termoelektrarne Trbovlje se bo izvajala preko posebne komisije.
Komisijo imenuje Vlada Republike Slovenije, sestavljena pa bo iz
predstavnikov občin v regiji, določeni v 3. členu tega zakona ter
predstavnikov Termoelektrarne Trbovlje in ministrstev, pristojnih
za energetiko in okolje in prostor.

14. člen
Program ukrepov je sestavni del Regionalnega razvojnega
programa za območje, ki je pripravljen v skladu z določili zakona
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Termoelektrarna Trbovlje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona pripravi predlog sanacijskega programa, ki bo natančno
opredelil ukrepe za zmanjšanje prekomernih imisijskih
koncentracij. Predlog programa sprejme Vlada Republike Slovenije.
Potrebna sredstva za financiranje izvajanja sanacijskega
programa se bodo zagotovila iz lastne cene električne energije.

Za usklajevanje namenov in obsega spodbud ter spremljanje
izvajanja regionalnega razvojnega programa iz prejšnjega
odstavka tega člena je odgovorno ministrstvo, pristojno za razvoj.
15.člen
Za izvajanje programa ukrepov in namensko koriščenje
proračunskih sredstev iz 12. člena tega zakona je odgovorno
ministrstvo, pristojno za energetiko.

IV. Razvojno prestrukturiranje regije

.

600 mio SIT
800 mio SIT
1.100 mio SIT
1.200 mio SIT
1.200 mio SIT

10. člen

16.člen

Osnova za določanje sredstev za razvojno prestrukturiranje regije
iz 3. člena tega zakona je Program ukrepov za razvojno
prestrukturiranje regije (v nadaljevanju: program ukrepov) za
razreševanje specifičnih problemov regije zaradi postopnega
opuščanja energetske dejavnosti.

Občine in pravne ter fizične osebe iz regije za spodbude, ki so
zajete v programu ukrepov, ne morejo kandidirati za pridobitev
enakih regionalnih razvojnih spodbud iz drugih naslovov.

Program ukrepov bo pripravljen za obdobje od leta 2000 do
vključno 2004. Program ukrepov pripravi ministrstvo, pristojno
za energetiko, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za razvoj,
sprejme pa ga Vlada Republike Slovenije.

V. Prehodna in končna določba

Predlog potrebnih sredstev za posamezno programsko obdobje
sprejme Vlada Republike Slovenije istočasno s sprejetjem
programa za zapiranje rudnika.

Odškodninski zahtevki, ki do uveljavitve tega zakona še niso bili
dokončani, se dokončajo po predpisih, ki so veljali ob vložitvi
zahtevka oziroma tožbe.

11. člen

18. člen

Program ukrepov zajema:
oblike razvojnih spodbud z njihovim časovnim in finančnim
ovrednotenjem,
navedbo predvidenih virov financiranja in

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

poročevalec, št. 16
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OBRAZLOŽITEV

1. Splošne določbe

3. Odškodnine za ekološko škodo zaradi obratovanja
Termoelektrarne Trbovlje II

Namen predlaganega Zakona je zagotoviti sredstva za zapiranje
Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) do leta 2012, sredstva za
izvajanje aktivnosti okolje varstvenega nadzora po dokončanem
zaprtju rudnika ter sredstva za razvojno prestrukturiranje regije
do leta 2008.

Liberalizacija energetskih trgov v Evropi se je najprej odrazila na
poslovanju termoelektrarn na domači premog. Zaradi
neekonomičnosti proizvodnje ter ponekod tudi ekološke spornosti
energetskega premoga, so pričele države EU v svojih
premogovnikih zmanjševati proizvodnjo oziroma so jih pričele
zapirati, ohranjujoč le tiste, ki so proizvajali premog po sprejemljivi
ceni.

Ker se bo postopno zapiranje izvajalo po pospešenem programu,
s proizvodnjo premoga za elektrarno najdlje do 30.10.2007,
investicija v čistilno napravo dimnih plinov (ČNDP) v
Termoelektrarno Trbovlje 2 (TET2), kot je bila predvidena v prvem
branju, ni ekonomsko opravičena in ni zajeta s predlaganim
Zakonom. Dodatno pa so določena sredstva za plačilo škode
direktnim oškodovancem zaradi obratovanja TET2 brez ČNDP v
letih od 2000 do 30.10.2007.

Glede na spremenjene energetske razmere je tudi Slovenija
prisiljena postaviti pod vprašaj proizvodnjo električne energije na
podlagi domačih premogov. V tej luči je pripravljen tudi ta Zakon, ki
navkljub opredelitvam Strategije o racionalni oskrbi z energijo o
naslonitvi na domače energetske vire, dokončno opušča
proizvodnjo premoga na lokaciji Trbovlje-Hrastnik kar posledično
pomeni tudi opuščanje proizvodnje električne energije v TET2.
Lastna cena električne energije iz TET2 bo kot posledica izvajanja
tega zakona zaradi znižanja cene premoga padla za približno
eno četrtino, kar pa je dolgoročno gledano še vedno
nekonkurenčno.

Regijo sestavljajo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje, Litija,
Radeče in Laško.
2. Postopno zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik
Rudnik se bo postopno zapiral v obdobju od 2000 do 2012, s tem
da se bo do 30. oktobra 2007 izvajalo postopno zapiranje skupaj
s pridobivanjem premoga za potrebe TET2, po tem datumu pa se
bodo začela izvajati dokončna zapiralna dela. Dodatne analize so
pokazale, da je možno obdobje v predlogu zakona zapiranja
premogovnika skrajšati glede na predlagano obdobje v predlogu
zakona iz prvega branja. Skrajšanje je smiselno zaradi potrebnih
investicijskih vlaganj. Ob upoštevanju socialne in okolje varstvene
problematike se kaže kot optimalna varianta pridobivanje premoga
do 30.10.2007. Zaradi postopnega zapiranja rudnika se bodo
znižala potrebna sredstva od 65.631 mio SIT glede na predlog
zakona iz prvega branja na 57.496 mio SIT. Natančno oceno z
razdelano dinamiko koriščenja sredstev in strukturo stroškov za
celotno obdobje do leta 2012 je nemogoče izdelati. Zato je v Zakonu
ovrednoteno le prvo programsko obdobje od leta od 2000 do
2004. Skrajšanje in racionalnejša razporeditev zapiralnih del sta
povzročita, da so predvidena sredstva iz Zakona za prvo branje
(18.365 mio SIT) znižana na predlaganih 15.989 mio SIT.

Pospešeni program izvajanja zapiralnih del omogoča tudi
skrajšanje obdobja, ko mora obratovati TET 2 zaradi porabe
nakopanega energetskega premoga. Zaradi krajšega roka
obratovanja, ki ne bo trajal dlje od 30. oktobra 2007 (končni datum
uveljavitve direktive 96/61 /EC o celovitem preprečevanju
onesnaževanja in nadzoru), investicija v ČNDP ekonomsko ni
opravičena. Vlada RS bo zagotovila, da bo obratovanje
termoelektrarne do njene zaustavitve potekalo v skladu s
sprejetimi mednarodnimi okoljevarstvenimi sporazumi.
Z nadaljevanjem obratovanja TET2 bo v obdobju 2000 do
prenehanja obratovanja povzročena ekološka škoda neposredni
okolici. Z zakonom bodo zagotovljena sredstva s katerimi bo
komisija, ki bo imenovana s soglasjem občin iz regije, zagotovila
poravnavo škode neposrednim oškodovancem. Ocenjena višina
sredstev je za prvo petletno obdobje 300 mio SIT.
Poleg tega bo Termoelektrarna Trbovlje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona pripravila predlog okoljevarstvenega
sanacijskega programa, ki bo zajemal ukrepe za zmanjšanje
onesnaževanja zraka z žveplovim dioksidom. Program sprejme
Vlada RS. Program pripravita ministrstvo, pristojno za energetiko
in ministrstvo pristojno za okolje, financira pa se iz lastne cene
električne energije. Program bo natančneje opredeljeval potrebne
ukrepe, kot so izvedba čiščenja dimnih plinov po poenostavljenem
postopku, prilagajanje obratovanja glede na možne prekomerne
imisijske koncentracije ter obratovanje s premogom z nižjo
vsebnostjo žvepla v kritičnih obdobjih. Ker sanacijski program ne
bo vseboval finančno zahtevnejših ukrepov, se bodo sredstva
zagotavljala iz lastne cene električne energije.

Program je v celoti usklajen z Uredbo 3632/93/ECSC, ki določa
postopke in pogoje za pridobivanje in koriščenje državnih pomoči
v premogovništvu v Evropski Uniji. Zagotovljena je ločitev med
stroški pri proizvodnji premoga in stroški postopnega zapiranja
premogovnika.
Nadzor nad izvajanjem programa zagotavlja ministrstvo, pristojno
za energetiko, s pomočjo neodvisnih strokovnih institucij. Namen
nadzora je ugotavljanje skladnosti posameznih aktivnosti v
strokovnem, količinskem, vrednostnem in rokovnem smislu po
mednarodnih kriterijih za primerljiva dela.
Proračunska sredstva potrebna za prvo programsko obdobje
znašajo 15,989 mio SIT, za naslednja obdobja pa jih bo po
opravljeni reviziji s strani neodvisne inštitucije določita Vlada ob
sprejemu vsakokratnega programa. Na ta način bo zagotovljeno
bolj racionalno načrtovanje višine in namembnosti potrebnih
sredstev. Subvencioniranje proizvodnje premoga po Zakonu ne
bo možno.

15. marec 2000

4. Razvojno prestrukturiranje regije
Predlog zakona kot osnovo za določanje sredstev za razvojno
prestrukturiranje regije (10.člen) določa Program ukrepov za
razreševanja specifičnih problemov zaradi pospešenega
opuščanja energetske dejavnosti, ki ga je pripravilo ministrstvo,
pristojno za energetiko za obdobje 2000 - 2004.

73

poročevalec, št. 16

regije za uspešno izvajanje regionalnega razvojnega
programa in realizacijo regionalnih razvojnih spodbud v skladu
z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
spodbude po tem zakonu so opredeljene za obdobje 20002004 in sicer samo za namene razreševanja specifičnih
problemov območja zaradi zapiranja rudnika. Ostale
regionalne razvojne spodbude se bodo usklajevale in
dodeljevale v skladu z določili zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Obdobje petih let je opredeljeno zaradi
zagotavljanja realizacije zastavljenih aktivnosti, ki zahtevajo
večletno izvajanje.

Program je sestavni del regionalnega razvojnega programa, ki
bo pripravljen v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Regionalni razvojni program so pripravile
in sprejele občine, opredeljene v 3. členu tega zakona.
Program ukrepov pripravi ministrstvo, pristojno za energetiko, v
sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za razvoj, sprejme pa ga
Vlada Republike Slovenije.
Razvojne spodbude po tem zakonu so opredeljene iz naslednjih
razlogov:
predlog zakona predvideva pospešeno zapiranje rudnika, z
začetkom v letu 2000. Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja določa okvire regionalne strukturne
politike, ni pa še podzakonskih aktov in podlag za operativno
izvajanje v letu 2000. Razreševanje specifičnih regionalnih
problemov zaradi pospešenega zapiranja rudnika je potrebno
pričeti takoj, kar je tudi skladno s ciljem zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja o preprečevanju nastajanja
novih območij z večjimi razvojnimi problemi (3. alinea 2. člena
zakona)
območje, prizadeto zaradi postopnega opuščanja energetske
dejavnosti, nima vzpostavljene razvojne infrastrukture,
potrebne za prestrukturiranje regije. Namen posebnih
spodbud v začetnem obdobju je tudi povečati sposobnost

Program ukrepov zajema natančno specifikacijo namenov in vrst
spodbud ter maksimalno višino sredstev proračuna RS po
posameznih letih za njegovo izvajanje. Spodbude se dodeljujejo v
oblikah na način, kot ga določa zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Skupna višina sredstev opredeljenih v
programu ukrepov za obdobje 2000 - 2004 znaša 4,900 mlrd SIT
(13. člen).
Posebne spodbude po tem zakonu in druge oblike regionalnih
razvojnih spodbud se izključujejo. Občine in pravne ter fizične
osebe iz regije za namene, ki so določeni s tem zakonom, ne
morejo kandidirati za pridobitev enakih regionalnih razvojnih
spodbud iz drugih naslovov (16. člen).

in vlogo Sveta za razvoj Zasavja in posameznih nosilcev
izvajanja zakona.
7. Preveri naj, ali je predlog zakona usklajen z zakonom o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in ga v primeru
neusklajenosti ustrezno dopolni.
8. Uskladi vrste in oblike regionalnih razvojnih spodbud v IV. in
VI. poglavju z vrstami in oblikami razvojnih spodbud v 20.
členu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
9. Preoblikuje določbe o državni pomoči v II. in III. poglavju ter
spodbude iz IV. VI. poglavja v oblike državne pomoči
premogovništvu, skladne z določbami uredbe Evropske
skupnosti za premog in jeklo št. 3632/93/ECSC.
10. Uskladi obliko in strukturo predvidenih institucij v V. poglavju,
ki naj bi skrbele za koordiniranje skladnejšega regionalnega
razvoja z določbami III. poglavja (nosilci regionalne strukturne
politike ) predloga zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja.
11. Prouči ali ne bi bilo primerneje od predlagatelja parcialnih
zakonov, povezanih s problemi enega rudnika predlagati
zakonski tekst, ki bi urejal odpravljanje težav, povezanih z
zapiranjem kateregakoli rudnika in s tem predlogom zakona
nadomestiti zakone o zapiranju rudnikov Mežica, Žirovski
vrh, Idrija, Kanižarica, Senovo, Zagorje ter predlog zakona o
ukrepih za ekonomsko, tehnološko sanacijo nafte Lendava
d.o.o.. ter ustrezno spremeniti naslov zakona.
12. Predvidi, da so zneski državnih pomoči in razvojnih spodbud
v določbah členov le najvišji možni zneski (npr. z besedico
"do").
13. Prouči primernost višine predvidenih zneskov državnih pomoči
in razvojnih spodbud.

POROČILO K SKLEPOM IN STALIŠČEM
DRŽAVNEGA ZBORA
Državni zbor Republike Slovenije je na 16.seji dne 13/10-1999 pri
obravnavi predloga zakona o postopnem zapiranju rudnika
Trbovlje-Hrastnik, ekološki sanaciji termoelektrarne Trbovlje II in
spodbujanju razvojnega prestrukturiranja Zasavske regije
(ZPZRTH) sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga
za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo ter obenem
naložil predlagatelju, da naj pri pripravi predloga za drugo
obravnavo upošteva naslednja stališča:
1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona ustrezno
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
2. Občino laško naj uvrsti med občine, ki jih povezujejo skupni
problemi in obravnava enako kot občini Litija in Radeče.
3. Predvidi naj tudi ekološko sanacijo sosednjih občin Zasavja,
ki so utrpele ekološko škodo zaradi delovanjaTET II. Sosednje
občine so vezane in gravitirajo tudi v smislu zaposlovanja na
Zasavje.
4. Predvidi naj možnost skrajšanja obdobja postopnega zapiranja
rudnika in pospeševanja regeneracije Zasavske regije, prouči
pa naj tudi ali je smotrno navajati približne številke pred
sprejetjem posameznih programov.
5. Dopolni naj tekst 4. člena predloga zakona tako, da se javni
razpis izvede po zakonu o javnih naročilih za izdelavo
programa postopnega zapiranja rudnika.
6. V 14. členu predloga zakona naj natančneje opredeli naloge
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Državni zbor je z dodatnim sklepom naložil Vladi RS, da specificira
predvidene stroške po posameznih tematskih sklopih, ki jih predlog
zakona pokriva, to je ekološka sanacija, zapiranje rudnika in
predvidene razvojne spodbude. Prav tako naj Vlada RS predložitvi
predloga zakona za drugo obravnavo predloži programe za
vsakega od tematskih sklopov. Ti so zapiranje Rudnika TrbovljeHrastnik, ekološka sanacija TET II in spodbujanje razvojnega
prestrukturiranja Zasavske regije.
Predlagatelj predloga zakona je opravil pri domačih in tujih
ekspertih preverjanje strokovnih podlag uporabljenih pri
oblikovanju predloga zakona za prvo obravnavo. Na podlagi ocen
in priporočil je predlagatelj pripravil preoblikovan predlog zakona
za drugo obravnavo. Ker predlog zakona ne predvideva sredstev
za ekološko sanacijo, sta skladno z dodatnima sklepoma
Državnega zbora Republike Slovenije priložena Program o
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. in Program ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije.
1. Predlagatelj je pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, ki jih je povzel v svojem stališču Državni zbor, v
celoti upošteval.
2. Občina Laško je vključena v območje, ki ga zajema program
ukrepov razvojnega prestrukturiranja regije zaradi specifičnih
problemov zaradi pospešenega opuščanja energetske
dejavnosti.
3. Ekološka sanacija TET 2 ni vključena v predlog zakona za
postopno zapiranje RTH, saj okolje varstveni sanacijski ukrepi
ne bodo predstavljali večjih finančnih stroškov. Zato bo moč
sredstva zagotoviti iz lastne cene električne energije.
V predlogu zakona pa so predvidena sredstva za poravnavo
odškodnin zaradi škode direktnim oškodovancem, ki jo bodo
utrpeli zaradi obratovanja TET 2 brez čistilne naprave dimnih
plinov. Znesek odškodnine je ocenjen na podlagi zahtevanih,
vendar sodno še ne rešenih odškodnin v obdobju 19931997. Do leta 1992 je TET preko komisije, ki je bila imenovana
v soglasju občin Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Laško
izvensodno poravnal zahtevano odškodnino, skupaj s
Cementarno Trbovlje, Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik in
Steklarno Hrastnik okrog 200 lastnikom zemljišč na vplivnem
območju. Termoelektrarna je poravnala 80 % delež odškodnin
v skladu z dogovorom glede emisije škodljivih snovi. Delež
elektrarne je znašal na leto med 4 in 6 mio SIT. Po letu 1992 pa
se del oškodovancev ni strinjal z višino odškodnine in so
vložili leta 1995 tožbo proti vsem štirim podjetjem in zahtevali
povečanje odškodnine. Postopek je v teku in je sedaj v fazi
pridobivanja strokovnih ocen. Zahtevek za odškodnine je
vložilo 26 lastnikov zemljišč in od leta 1993 do 1997 znaša
njihov zahtevek 272 mio SIT, zahtevajo pa tudi ustrezne
zamudne obresti.
Postopek določanja višine sredstev za direktno škodo in način
dodelitve je definiran s predlogom zakona za drugo branja.
4. Dodatne možnosti skrajšanja obdobja postopnega zapiranja
Rudnika Trbovlje-Hrastnik so bile vsestransko analizirane.
Skupni rezultat vseh analiz je bila ugotovitev, da je
makroekonomsko najbolj privlačna predlagana rešitev, ki
predvideva skrajšano obdobje izvajanja celotnega programa.
Bistvena značilnost programa je ohranjanje proizvodnje
premoga na ravni 600.000 ton do najdlje 30. oktobra 2007 ob
sočasnem izvajanja zapiralnih del ter dokončno zaprtje
rudnika do leta 2012. Ta rešitev ne predvideva investicije v
čistilno napravo, pa tudi stroški fizičnega zapiranja rudnika
so nekoliko nižji, kar doprinese k bistveno nižji skupni
vrednosti potrebnih sredstev. Skupna višina potrebnih
sredstev (brez sredstev za regionalno prestrukturiranje regije)
tako znaša 57.989 mio SIT, v primerjavi z alternativo, ki je
predvidevala daljše izvajanje zapiralnih del, ki je bila ocenjena
na 76.631 mio SIT. Ker višine sredstev za tako dolgo obdobje
ni mogoče napovedati z dovolj zadovoljivo natančnostjo so v
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zakonu povzeta le potrebna sredstva za programsko obdobje
od leta 2000 do 2004, ki so podrobneje utemeljena v program
o postopnem zapiranju rudnika v obdobju 2000 do 2004. Ta je
pripravljen v skladu z zadolžitvijo Državnega zbora prek
drugega dodatnega sklepa in zajema sredstva za izvedbo
zapiralnih del, ekološko sanacijo degradiranih površin, za
izvajanje socialnih shem ter za uveljavitev okolje varstvenih
standardov.
Podobno velja za program ukrepov za razvojno
prestrukturiranja regije, v katerem je vzpostavljanje razvojne
infrastrukture potrebno izpeljati v krajšem času od prvotno
predvidenega zaradi zgodnejšega sproščanja presežne
delovne sile. Program ukrepov po tem zakonu zajema namene
in obseg razvojnih spodbud za razreševanje specifičnih
problemov regije zaradi pospešenega zapiranja rudnika.
Ostale regionalne razvojne spodbude pa se usmerjajo na
osnovi določil Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja. Pomembno je določilo, ki jasno določa, da občine za
razvojne spodbude, ki so navedene v programu ukrepov, ne
morejo kandidirati za enake spodbude iz drugih naslovov, s
čimer se izognemo možnosti dvakratnega financiranja.
Predlagatelj bo izvedbo vseh zapiralnih del kot tudi izdelavo
investicijskih programov in druge potrebne dokumentacije
zagotovil ob doslednem spoštovanju zakona o javnih naročilih.
Strokovne podlage za predlog zakona za drugo branje so
bile mednarodno revidirane in na teh izsledkih je bil narejen
program o postopnem zapiranju RTH v obdobju 2000 do
2004.
Določanje in usmerjanje sredstev za razvojno
prestrukturiranje regije je zastavljeno na osnovi regionalnega
razvojnega programa, skladno z določili zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja. Skladno s tem so tudi
določeni odgovorni nosilci za pripravo, izvajanje in spremljanje
programa, zato določitev posebne institucije ni potrebna in so
določila o ustanovitvi in delovanju Sveta za razvoj Zasavja
črtana.
Osnova za določanje sredstev po tem zakonu je program
ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije zaradi
pospešenega opuščanja energetske dejavnosti za obdobje
2000-2004, ki je sestavni del regionalnega razvojnega
programa, pripravljenega v skladu z določili zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Poseben program ukrepov za prvo programsko obdobje
zapiranja rudnika je zastavljen v skladu s ciljem preprečevanja
nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi po
zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (3.
alinea 2. člen zakona). Predlog zakona je dopolnjen z
določilom, da morajo biti spodbude, zajete v programu skladne
in se dodeljevati v oblikah in na način, kot ga določa zakon o
pospeševanju skladnega regionalnega razvoja.
Usklajenost z zakonom o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja je nadalje zagotovljena z določilom
16.člena, da regija za spodbude, pridobljene po tem zakonu,
ne more kandidirati za regionalne razvojne spodbude iz drugih
naslovov. To zagotavlja usklajenost z načeli spodbujanja
skladnega regionalnega razvoja (3.člen zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja).
Predlog zakona v 14. členu določa, da se spodbude dodeljujejo
v oblikah in na način, kot ga določa zakon o pospeševanju
skladnega regionalnega razvoja. S tem so smiselno črtani vsi
členi, ki so določali posebne oblike razvojnih spodbud.
Predlagatelj je zelo pozorno proučil stališče oblikovano do
državnih pomoči energetskim družbam in do spodbud danih
regiji v obliki državne pomoči. V skladu z evropsko opredelitvijo
državne pomoči je le-ta vsak izdatek države, ki ga država
ugotavlja kot svoj strošek in se s tem kakorkoli spreminja
tržni položaj gospodarskega subjekta, prejemnika pomoči.
V zvezi s stroški, ki jih vključuje tretje poglavje oziroma
zadevajo premogovnik, želimo poudariti, da gre za dovoljeno
poročevalec, št. 16

pristopom k zapiranju povsem različen. Problemi opuščanja
premogovništva in zapiranja premogovnikov so povsod po
svetu predmet področne zakonodaje, ki upošteva specifične
strukturne značilnosti premogovniških regij.
12. Predlagatelj sprejema stališče Državnega zbora, da so zneski
pomoči in spodbud opredeljeni kot najvišji možni in
predstavljajo predlog za oblikovanje ustreznih proračunskih
postavk, na višino katerih vplivajo proračunske možnosti in
ocena realizacije predhodnega proračunskega obdobja. Poleg
tega so v predlogu zakona navedeni le zneski potrebnih
sredstev za prvo programsko obdobje od leta 2000 do 2004
in izhajajo iz izdelanih programov.
13. Višina državnih pomoči za postopno zapiranje rudnika izvira
iz izdelanih programov, ki slonijo na mednarodno revidiranih
osnovah, zato ocenjujemo, da je za prvih pet let postavljena
na ravni investicijskega programa. Predlog zakona določa,
da bodo programe za vsa nadaljnja programska obdobja
revidirale neodvisne strokovne inštitucije.
Višina razvojnih spodbud za razvojno prestrukturiranje regije
izvira iz izdelanega programa ukrepov, ki je podprt s
konkretnimi projekti na lokalni ravni.

obliko pomoči v okviru Uredbe št.3632/93/ECSC. Gre za
posebno pomoč pri pokrivanju izjemnih stroškov, ki se ne
nanašajo na tekočo proizvodnjo. Omenjena uredba jasno
določa, da se pomoč lahko uporablja za pokrivanje stroškov
zapiranja, ki izhajajo iz naslova prestrukturiranja, kakor tudi
za financiranje izvajanja socialnih shem. Pri tem mora biti
zadoščeno pogoju zagotovljenega razmerja med stroški na
zaposlenega rudarja in koristi za osebo, ki je nezaposlena
zaradi zapiranja rudnika.
Domnevamo, da je bil v 4. členu med navedbo sestavin
programa zapiranja element "načrt poslovanja" nejasen, saj
ne gre za načrt produkcije, ampak za načrt zapiranja. Zato
smo se pri pripravi poglavja postopnega zapiranja Rudnika
Trbovlje-Hrastnik v okviru predloga zakona za drugo branje
naslonili predvsem na navedeno uredbo.
10. Predlog zakona določa, da je za izvajanje programa ukrepov
za reševanje specifičnih problemov zaradi pospešenega
opuščanja energetske dejavnosti v regiji odgovorno
ministrstvo, pristojno za energetiko, za usklajevanje namenov
in obsega spodbud za izvajanje regionalnega razvojnega
programa pa ministrstvo, pristojno za razvoj. To je v skladu z
III. poglavjem zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, ki določa nosilce regionalne strukturne politike (2.
točka 14. člena in 16. člen zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja).
11. Predlog za združitev petih zakonov s področja rudarstva, ki
urejajo zmanjševanje aktivnosti do njihove dokončne
opustitve, ocenjujemo kot težko izvedljiv. Projekti se nahajajo
v različnih fazah svoje izvedbe, koordinirani so v več matičnih
resorjih, predvsem pa so iz zelo različnih vzrokov postali
proračunsko financirani. Njihov ekonomski status je bil pred

S prvim dodatnim sklepom je Državni zbor zadolžil Vlado RS, da
ob predložitvi predloga za drugo obravnavo prikaže specifikacijo
predvidenih stroškov po programih, ki zadevajo rudnik,
termoelektrarno in regijo, na osnovi priloženih programov, ki so
pripravljeni v okviru drugega dodatnega sklepa Državnega zbora,
v nadaljevanju dajemo sintetični pregled stroškov po glavnih
aktivnosti.

v mio SIT
leto

ekologija
(rudnik)

zapiranje
(rudnik)

2000
2001
2002
2003
2004
prvo
programsko
obdobje

-

891
2841
3280
2960
2490
12462

1035
683
936
872
3526

okoljske
odškodnine
(elektrarna)
60
300*

prostorska
infrastruktura
(regija)
200
300
700
700
700
2600

razvojna
infrastruktura
'(regija)
300
300
150
200
200
1150

človeški viri
(regija)
100
200
250
300
300
1150

skupaj
regijske
pomoči
600
800
1100
1200
1200
4900

programi
skupaj
1591
4676
5063
5096
4562
21188

" Dinamika bo določena s sklepi posebne komisije

ki ga je sprejel Državni zbor RS ob prvi obravnavo predloga
Zakona.

Specifikacija gornjih zneskov je razvidna iz priloženih programov,
ki so bili izdelani v skladu z zahtevo iz drugega dodatnega sklepa,
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:

c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje Hrastnik,
ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju
razvojnega prestrukturiranja zasavske regije - EPA 839-druga
obravnava

1.Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES (leto')

2.Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi"

2.Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

a.) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo

ne

členi 65. in 80. v povezavi s 7.členom Protokola 2, Evropskega
sporazuma o pridružitvi

3.Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?

b.) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
4.Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE.TAIEX. Komisija
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

V celoti
c.) Razlogi za neizpolnjene obveznosti:

5.Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev
Predlog zakona je vpisan v Državni program za prevzem
državnega reda ES pod št. 3.4.4. Energetika, novi rok: I. tromesečje
2000.

1 .Skladnost predloga akta s predpisi ES
a.) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)

Ime in priimek ter podpis
odgovorne pravnice
Jasna Avbelj Hamzič, l.r.
svetovalka vlade

Direktiva Evropske skupnosti za premog in jeklo 3632/93/ECSC
Besedilo predloga zakona je z direktivo v celoti usklajeno.
b.) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES?
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Podpis ministrice
za gospodarske dejavnosti
Dr.Tea Petrin, l.r.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 2/3-2000

Amandma Vlade republike Slovenije k predlogu zakona o postopnem zapiranju
rudnika Trbovlje Hrastnik, ekološki sanaciji TermoelektrarneTrbovlje II in spodbujanju
razvojnega prestrukturiranja zasavske regije - EPA 839-druga obravnava

Amandma k naslovu predloga zakona:
Naslov zakona se spremeni, tako da se glasi:
" Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje Hrastnik in
razvojnem prestrukturiranju regije"

poročevalec, št. 16

Obrazložitev:
Naslov predloga zakona v prvi obravnavi je vseboval naslove
vseh poglavij v predlogu zakona. S pripravo besedila zakona za
drugo obravnavo se je spremenila struktura zakona. Glede na
spremembe v predlogu zakona predlagatelj ugotavlja, da je
potrebno spremeniti tudi sam naslov predloga zakona in ga tudi
predlaga.
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Ime in priimek:
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 178-94-00 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 178-97-17. Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 25. člena
Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

