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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 52. seji dne 21. 2.
1985 obravnaval:
- ANALIZO URESNIČEVANJA POLITIKE RAZVOJA KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE V SR SLOVENIJI.
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenile in na
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Jože DULAR, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

POVZETEK
K ugodnim rezultatom je poleg hitrejšega uvajanja novih
tehnoloških dosežkov (večja poraba kvalitetnega semena,
izboljšana plemenska vrednost živine, večja poraba mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev) pripomogla tudi pravočasna in zadovoljiva oskrba z reprodukcijskim materialom, organiziranost na področju kmetijstva in v reprodukcijskih verigah in večje vključevanje strokovno raziskovalnih organizacij v razreševanje najbolj perečih problemov
v neposrednji proizvodnji.
Z ukrepi intervencij v proizvodnji hrane in s sredstvi za
usposabljanje zemljišč za kmetijsko proizvodnjo smo
povečali in intenzivirali proizvodnjo, izboljšali setveno
sestavo v poljedelstvu ter pospešili procese prostrukturiranja kmetijske proizvodnje predvsem v smeri večje izrabe
kmetijskih zemljišč.
V skladu z družbeno usmeritvijo in potrebami po deviznih sredstvih za oskrbo z reprodukcijskim materialom smo
vseskozi povečevali izvoz kmetijsko živilskih proizvodov,
čeprav se ob nenehnem naraščanju fizičnega obsega
izvoza slabša realizacija zaradi zaostrovanja razmer na
mednarodnem trgu.
Razvoj kmetijstva na hribovitem svetu, je poleg proizvodnje hrane, pomemben tudi za ohranjevanje poseljenosti, kulturnega izgleda krajine ter obrambne sposobnosti.
Zaradi objektivno težjih proizvodnih in življenjskih pogojev je potrebno opredeliti hribovsko območje in zagotoviti
pogoje za njihov hitrejši razvoj, posebno še za razvoj
kmetijske proizvodnje kot najpomembnejše dejavnosti za
ohranitev hribovskega sveta v proizvodni funkciji.
Pretežni del proizvodnih zmogljivosti (88% vseh njiv in
vrtov) je v zasebni lastnini zato je razvoj družbenoekonomskih odnosov eden osnovnih pogojev za razvoj kmetijstva.
Z organizacijami družbenih kmetov imamo pokrito
celotno območje republike, vseskozi narašča tudi število
proizvodnih skupnosti. Z vključevanjem vseh proizvodnih
zmogljivosti združenih kmetov v družbenoorganizirano
proizvodnjo pa se izboljšuje njihova ekonomska in
socialna varnost.
Zmanjšali smo proces neracionalne pozidave kmetijskih
zemljišč, še zlasti najkvalitetnejših, čeprav je to še v preveliki meri odraz interventnega zakona o varstvu kmetijskih
zemljišč in premalo rezultat zavestnega spoznanja o veliki
omejenosti našega kmetijskega prostora in potrebi po
trajnem varovanju najboljših kmetijskih zemljišč. To
načelo je potrebno upoštevati tudi pri pripravi dolgoro-

Analiza prikazuje dosežene uspehe v proizvodnji in
izvozu, oceno ekonomskega položaja, doseženo' raven
organiziranosti, stanje na področju izobraževanja in raziskov^lno-pospeševalnega dela ter daje osnovne usmeritve za nadaljnji razvoj kmetijstva, gozdarstva in živilske
industrije.
Analiza je pripravljena z namenom, da omogoči poglobljen in celovit vpogled v problematiko kmetijstva in živilstva ter gozdarstva ob razpravah v Skupščini SR Slovenije
o spremembah in dopolnitvah kmetijske zakonodaje,
zakonu o zdravstvenem varstvu živali in zakonu o gozdovih.
Kljub ugodnim naravnim danostim in doseženim uspehom v tem srednjeročnem obdobju razvoja nismo mogli v
celoti preseči negativna gibanja na področju razvoja kmetijstva in vasi iz prejšnjih let, ki se odražajo predvsem v
prepočasni rasti obsega kmetijske proizvodnje, preveliki
stopnji deagrarizacije (leta 1981 smo imeli le še 9,8%
kmetijskega prebivalstva) in prepočasnem razvoju kmetijskih območij.
V planskih dokumentih smo uvrstili kmetijstvo med
prednostne dejavnosti. V ta namen smo sprejeli vrsto
ukrepov in aktivnosti za hitrejše povečanje družbenoorganizirane kmetijske proizvodnje in uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi.
Od predvidene 2,8% stopnje rasti kmetijske proizvodnje
za to srednjeročno obdobje smo v zadnjih štirih letih
dosegli 2,1%. Ugodne premike beležimo pri povečevanju
obsega tržne poljedelske proizvodnje (pšenica, sladkorna
pesa, hmelj, koruza), pridelavi krme na njivah in travinju,
sadjarstvu in živinoreji (goveje in perutninsko meso,
mleko, jajca). Uspeli smo tudi zaustaviti proces zmanjševanja števila konj in ponovno oživili ovčerejo in kuncerejo
ter dosegli ugoden razyoj čebelarstva.
Zaostajanje v rasti kmetijske proizvodnje za predvidevanji pa je predvsem posledica zakasnelih naložb iz prvih
dveh let tega srednjeročnega obdobja, administrativnega
določanja cen osnovnim kmetijsko živilskim proizvodom
in po letu 1983 vse bolj neugodnih kreditnih pogojih za
razvoj proizvodnje hrane, kjer značaj proizvodnega procesa pogojuje počasen obrat kapitala (v nekaterih dejavnostih tudi manj kot 1 krat letno) in velik delež vezanih
sredstev. Posledice se odražajo v vse slabši akumulacijski
sposobnosti agroživilskih OZD in porastu števila OZD z
izgubami.
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čnih planov občin. Hitrejši razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov pri gospodarjenju z zemljišči
moramo zagotoviti z doslednim uveljavljanjem funkcije
kmetijskih zemljiških skupnosti, kot mesta za povezovanje
in usklajevanje aktivnosti na področju kmetijske zemljiške
politike.
Razvoj izobraževanja za potrebe agroživilstva bo
potrebno nadaljevati v smeri izgradnje smotrne mreže šol
in fakultet, oblikovanja kvalitetnih kadrov prilagojenih
potrebam kmetijstva in živilstva ter povečanja stopnje
usposobljenosti kmetov. Na področju raziskovalnega in
pospeševalnega dela pa bo potrebno povečati stopnjo
interdisciplinosti pri raziskavah, zainteresiranost OZD za
razreševanje njihovih ključnih razvojnih problemov in z
nadaljnjim razvojem svobodne menjave dela, povečati
odgovornost raziskovalcev za hitrejši in učinkovitejši prenos raziskovalnih dosežkov v neposredno proizvodnjo. Za
uspešnejši prenos znanja v prakso pa je potrebno nadalje
dograjevati pospeševalno službo in izpopolnjevati metode
njenega dela.
V živilski industriji je bila rast proizvodnje odvisna od
možnosti oskrbe s surovinami. Zaradi nesorazmerij med
cenami vhodnih surovin in končnimi izdelki se je v nekaterih dejavnostih zelo poslabšal ekonomski položaj (žitno-

I. UVOD
V tem srednjeročnem obdobju smo dosegli v razvoju kmetijstva in vasi nekatere pomembne rezultate, čeprav niso bili
še v celoti preseženi negativni trendi iz prejšnjih obdobij kot
posledica zapostavljenosti kmetijstva v gospodarskem razvoju. Posledice tega se odražajo v prepočasni rasti kmetijske
proizvodnje glede na naše naravne možnosti, v še vedno
naglem procesu deagrarizacije ter v počasnejšem razvoju
tistih regij, ki bi jim lahko kmetijstvo zagotovilo hitrejši razvoj.
Nagel gospodarski razvoj Slovenije se je odražal tudi v
gibanju osnovnih proizvodnih dejavnikov v kmetijstvu. Zaradi'
neugodne agrarne strukture se je število kmečkega prebivalstva naglo zmanjševalo in je znašalo ob popisu leta 1981
samo še 9,8% vsega prebivalstva oziroma 172.000. Ob tem je
naraščalo število mešanih kmetij in lastnikov kmetijskih zemljišč tako, da se je povprečna velikost kmetije med zadnjima
popisoma zmanjšala od 6,4 ha na 5,5 ha skupne zemlje.
Vzporedno z zmanjševanjem velikosti kmetij se je nadaljeval
proces drobljenja zemlje.
V dogovoru o temeljih družbenega plana in družbenem
planu SR Slovenije za obdobje 1981-85 je dano pomembno
mesto razvoju kmetijstva, da bi zagotovili večji obseg kmetijske proizvodnje, boljšo oskrbo prebivalstva s hrano, ugodnejši ekonomski položaj v kmetijstvu, živilski industriji in
ribištvu ter smotrnejšo rabo vseh kmetijskih površin.
Da bi razdelali naloge iz družbenega plana Jugoslavije za
področje agroživilstva, smo leta 1982 sprejeli družbeni dogovor o uresničevanju politike razvoja agroindustrijskega kompleksa, določene v družbenem planu Jugoslavije za obdobje
1981-1985, v katerem smo podrobneje opredelili osnovne
pogoje in ukrepe za uresničitev predvidenega obsega proizvodnje hrane ter ukrepe in aktivnosti za vzpodbujanje samoupravnega organiziranja kmetov.
V letu 1983 smo sprejeli dolgoročni program ekonomske
stabilizacije, ki opredeljuje v prvi etapi nujnost sprememb in
dopolnitev nekaterih gospodarsko-sistemskih ukrepov na
področju ekonomskih odnosov s tujino, razširjene reprodukcije, ugotavljanja in obračunavanja skupnega prihodka in
dohodka, kreditno-monetarnega sistema ter sistema obdavčevanja, cen in planiranja. S sprejetjem rešitev na teh področjih se rešuje tudi vprašanje osnovnih pogojev reprodukcije v
kmetijstvu.
Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov terja
tudi tekoče spremljanje in preverjanje izvajanja zakonskih
rešitev. V ta namen je Skupščina SR Slovenije na podlagi
obravnave poročila o izvajanju zakonov s področja kmetijstva
v letu 1982 sprejela vrsto ugotovitev, priporočil in sklepov za
izvajanje zakonov s področja kmetijstva. S tem naj bi zagotovili hitrejše in dosledniejše uveljavljanje kmetijske politike, ki
je opredeljena v zakonih ter sklepih in stališčih 11. seje CK
poročevalec

predelovalna). Posodabljali smo le kapacitete mlekarn
zaradi pomanjkanja sredstev. V prihodnje bo potrebno
povečati delitev dela znotraj živilske industrije, okrepiti
povezovanje z drugimi dejavnostmi (strojno kemično, farmacevtsko) razširjati dejavnosti tam, kjer so zagotovljene
domače surovine in kjer so zanimivi izvozni proizvodi.
Na področju gozdarstva smo dosegli pomembne
uspehe v razvoju gozdnih fondov prirastku, pri povečevanju obsega gojitvenih del in pri odpiranju gozdov s prometnicami. Sprejete planske usmeritve pri blagovni proizvodnji smo uspešno realizirali, tako da bomo dosegli največji obseg blagovne proizvodnje v povojnem obdobju.
Uspešno je potekalo tudi združevanje sredstev s proizvajalci in uporabniki lesa za vlaganje v gozdove, l/se bolj pa
se odražajo na .gozdu tudi negativni vplivi dosedanjih
družbenih in socialnoekonomskih razmer (oslabljena biološka in mehanska stabilnost sestojev, neusklajenost med
rastlinskimi in živalskimi vrstami, neusklajena struktura
sestojev po razvojnih fazah, poškodbe gozdov zaradi emisij). V prihodnje bo potrebno povečati intenzivnost gospodarjenja z večjimi vlaganji v gozdove, enakomernim izkoriščanjem vseh gozdov ter nadaljnjim povezovanjem s
porabniki lesa, ob skupni skrbi za bolj uspešno gospodarjenje z gozdovi.

ZKS ter predsedstva RK SZDL Slovenije in ustvarili ugodnejše
razmere za hitrejše povečevanje družbeno organizirane kmetijske proizvodnje in uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi.
Razvoj kmetijstva, kot enega osnovnih pogojev stabilizacije
celotnega gospodarstva ter njegov družbeni in proizvodni
značaj zahteva nekatere posebne ukrepe na področju ekonomske politike. V ta namen smo med-drugim sprejeli intervencijske ukrepe za pospeševanje kmetijske proizvodnje in za
urejanje kmetijskih zemljišč, zagotovili -ugodnejše kreditne
pogoje za financiranje razvoja primarne kmetijske proizvodnje in vzpostavili sistem tržnih rezerv za osnovne kmetijske
živilske proizvode.
Sprejete aktivnosti in ukrepi so prispevali k intenzivnejšemu
povezovanju OZD kmetijstva, živilstva in trgovine k povečanju
produktivnosti dela v kmetijstvu, k pospeševanju procesa
združevanja dela, zemlje in sredstev kmetov ter h krepitvi
samoupravnega položaja kmetov znotraj organizacij združenih kmetov, kar se je odražalo v večji in stabilnejši kmetijski
proizvodnji. S samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem o medsebojnih obveznostih in odgovornostih reprodukcijsko povezanih OZD s področja proizvodnje, predelave,
trgovine in v manjši meri tudi gostinstva in turizma za proizvodnjo in oskrbo z osnovnimi kmetijsko živilskimi proizvodi,
smo povečali intenzivnost in tržnost družbeno organizirane
kmetijske proizvodnje ter zagotovili zadovoljivo oskrbo prebivalstva s hrano. K temu je pripomoglo tudi zagotavljanje
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane in boljša organiziranost in delovanje kmetijske pospeševalne službe ter večja
usmerjenost raziskovalnega dela v razreševanje tekočih in
razvojnih problemov kmetijske proizvodnje.
V letu 1985, kot zadnjem letu v tem srednjeročnem obdobju,
bo v Skupščini SR Slovenije vrsta razprav o dosedanjem
poteku izvajanja predpisov in ukrepov na področju kmetijstva.
Da bi omogočili delegatom, ob obravnavanju predlogov za
spremembo in dopolnitev kmetijske zakonodaje, poročil o
izvajanju sprejetih interventnih zakonov, predlogov za podaljšanje zagotavljanja sredstev za intervencije v proizvodnji
hrane in za urejanje zemljišč ter predlogov za izboljšanje
ekonomskega položaja kmetijstva in živilske industrije,
poglobljen in celovit vpogled v problematiko celotnega agroživilstva, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil
kratko poročilo o uresničevanju planskih ciljev razvoja agroživilstva. V poročilu je prikazana strnjena ocena doseženega
stanja v razvoju kmetijstva in živilske industrije v obdobju
-1981 -84, ocena za leto 1985, najbolj pereča problematika ter
osnovne usmeritve in pogoje za njun razvoj v prihodnjem
srednjeročnem obdobju.
Hkrati je namen tega poročila, da v skladu s smernicami za
novo plansko obdobje, poda temeljne usmeritve razvoja kmetijstva in živilske industrije v naslednjem srednjeročnem
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obdobju skupaj z opredelitvijo potrebnih ukrepov za njihovo
uresničevanje.
II. KRATKA OCENA RAZVOJA KMETIJSTVA V
JUGOSLAVIJI
Za obdobje 1981-1985 smo v Jugoslaviji planirali 4,5% rast
kmetijske proizvodnje, vendar smo v letih 1981-1983 dosegli
2,2% stopnjo rasti. Po ocenah Zveznega komiteja za kmetijstvo smo v letu 1984 dosegli 2% stopnjo rasti, medtem ko za
leto 1985 predvidevamo 2,5%. V prvih treh letih je družbeno
kmetijstvo doseglo 3,6% in zasebno 1,9% stopnjo rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje.
Neugodna gibanja rasti kmetijske proizvodnje v tem
obdobju so predvsem posledica prepočasnih strukturnih
sprememb v kmetijstvu, premajhnega povezovana organizacij
znotraj reprodukcijskih skupnosti v agroživilstvu, prepočasnega povečevanja intenzivnosti proizvodnje v zasebnem
kmetijstvu in premalo razdelanih ukrepov agrarne politike in
nedosledne uporabe drugih ukrepov na področju ekonomske
politike, ki niso bili vedno v funkciji razvoja kmetijske proizvodnje.
Ugodne rezultate beležimo v poljedelski proizvodnji. Z uvajanjem novih sort in sodobnih agrotehničnih ukrepov smo
povečali proizvodnjo osnovnih pridelkov, čeprav po doseženih hektarskih pridelkih v povprečju močno zaostajamo za
kmetijsko razvitimi državami. Vzrok za takšno stanje je predvsem še vedno zelo nizka intenzivnost kmetijske proizvodnje
v zasebnem kmetijstvu, kjer je pretežni del kmetijskih površin.
Povečali smo proizvodnjo in odkup pšenice, koruze, sladkorne pese, oljnic (razen sončnic zaradi bolezni) in riža. V
živinoreji se je v prvih treh letih nadaljevalo zmanjševanje
števila krav in konj ob povečevanju števila plemenskih svinj in
perutnine ter stagnaciji števila ovac. V tem obdobju smo rahlo
povečali prirejo vseh vrst mesa, mleka in jajc. V letu 1984 pa je
zaradi zaostrenih ekonomskih pogojev (predvsem nagla rast
cene koruze) prišlo do povečanja zakola prašičev in delno
tudi perutnine.
Za razvoj znotraj kmetijske proizvodnje je značilno, da se je
v poljedelskih območjih Jugoslaviji nadaljeval proces prestrukturiranja proizvodnje v korist povečevanja površin podkoruzo, industrijskimi rastlinami in sojo ob hkratnem zmanjševanju površin pod pšenico in krompirjem. Prav tako se je v
teh območjih zanemarjal razvoj živinoreje. Z usmerjanjem
živinorejske proizvodnje na porabo koncentrirane krme in
zapostavljanjem lastne pridelave krme na njivah in predvsem
še na travinju v hribovitih območjih, je ob ugodnih možnostih
za izvoz koruze prišla do izraza velika neusklajenost med
rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo. V prihodnjem srednjeročnem obdobju razvoja bo zato pridelava kvalitetne voluminozne krme in izboljšanje genetske vrednosti osnovne črede
ena izmed temeljnih razvojnih usmeritev v živinoreji.
Sadjarska in vinogradniška proizvodna sta zaradi majhnega
deleža intenzivne plantažne proizvodnje bolj odvisna od vremenski razmer in s tem močneje podvrženi letnim nihanjem.
Prav tako v tem obdobju nismo izvajali večjih obnov sadovnjakov in vinogradov. Ugodne možnosti za nadaljnji razvoj
imamo v intenzivni poljedelski proizvodnji z namakanjem,
vrtnarstvu in zelenjadarstvu, ki smo jih doslej premalo izkoristili.
Zaradi počasnejše rasti kmetijske proizvodnje od predvidene, predimenzioniranih zmogljivosti v živilski industriji,
večjem usmerjanju kmetijskih pridelkov v izvoz in sprememb
v porabi hrane, prihaja do vse večjih težav pri zagotavljanju
polne izkoriščenosti predelovalnih zmogljivosti in pri usklajevanju razvoja med primarno proizvodnjo in predelavo med
posameznimi območji. Prav tako so kmetijske in živilske OZD
v premajhni meri usklajevale svoj razvoj med seboj in z OZD iz
kemične in strojne industrije, gradbeništva ter turizma in
gostinstva. Premalo je tudi primerov uspešnega povezovanja
znotraj agroindustrijskega kompleksa na širšem jugoslovanskem območju.
Na področju zunanjetrgovinske aktivnosti nismo uspeli uresničiti usmeritve, da bi se hitreje osvobodili uvozne odvisnosti
na področju oskrbe s hrano in osnovnih komponent za močna
krmila ter da bi hitreje povečevali izvoz kmetijsko živilskih
proizvodov. Izvoz je še vedno v premajhni meri rezultat dolgoročnih prizadevanj na podlagi skupnih vlaganj in udeležbe v
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devizni realizaciji pri izvozu udeleženih organizacij. V izvozu
dosegamo največji delež z živino, mesom in mesnimi proizvodi in vinom.
Reprodukcijska sposobnost kmetijskih in živilskih OZD se
je v zadnjih letih poslabševala, predvsem zaradi administrativnega določanja cen osnovnim kmetijsko živilskim proizvodom in zaradi nestimulativne kreditne politike, ki v veliki
meri sloni na selektivnem kreditiranju proizvodnje in zalog
posameznih proizvodov iz primarne emisije. Eden izmed
osnovnih razlogov za neuresničevanje predvidene rasti kmetijske proizvodnje je tudi manjši obseg vlaganj v primarno
kmetijsko proizvodnjo od predvidenega. V prihodnje bo
potrebno zagotoviti ugodnejše kreditne pogoje za financiranje proizvodnje in oskrbe s hrano ter povečati obseg združevanja sredstev v ta namen.
Z dosedanjo politiko določanja proizvajalčevih prodajnih
cen osnovnih kmetijsko živilskih proizvodov nismo uspeli
povečati reprodukcijsko sposobnost kmetijskih in živilskih
organizacij in ohraniti ustreznih paritetnih razmerij med
cenami posameznih proizvodov znotraj kmetijstva ter do cen
osnovnih reprodukcijskih materialov. Ta nesorazmerja nismo
uspeli docela odpraviti niti z ukrepi intervencij (premije,
regresi). Takšna politika cen je ovirala tudi vzpostavljanje
dohodkovnih odnosov in tesnejše povezovanje znotraj reprodukcijskih skupnosti v agroživilstvu.
V pogojih naglih sprememb na mednarodnem tržišču so se
ponovno pokazale slabosti usklajevanja in nedodelanosti
ukrepov na področju izvoza in uvoza kmetijsko živilskih proizvodov, kar je negativno vplivajo na rast kmetijske proizvodnje
(n. pr. izvoz koruze, uvoz mesa in sladkorja).
Šele novi zakon o cenah omogoča večje delovanje tržnih
zakonitosti pri usmerjanju kmetijske proizvodnje. Zaradi specifičnosti kmetijske proizvodnje bo potrebno na novo opredeliti vlogo in delovanje tržnih rezerv in zaščitnih cen, saj doslej
zaradi hitrejšega povečevanja povpraševanja od ponudbe ni
bilo težav pri realizaciji kmetijske proizvodnje.
Sistem obdavčevanja dohodka od kmetijske dejavnosti
temelji na katastrskem dohodku. Doslej davčni sistem v kmetijstvu nismo posodabljali in ga prilagajali doseženemu stanju
v razvoju kmetijstva, zato ni mogel postati učinkovit instrument ekonomske politike in politike razvoja kmetijstva.
Takšne razmere so pogojevale različne stopnje obremenitve
kmetijske proizvodnje v posameznih območjih Jugoslavije in
s tem hitrejši proces socialne diferenciacije. Z družbenim
dogovorom o temeljih davčne politike smo poenotili osnovne
elemente davčne politike v zasebnem kmetijstvu in za kmetijsko proizvodnjo, ki ni vezana na obdelavo zemlje, uvedli
obdavčevanje po dejanskem dohodku.
V organizacijah združenih kmetov razvoj proizvodnih odnosov rie poteka tako, kot zahtevajo sprejete usmeritve in
potrebe razvoja kmetijstva in vasi. Proizvodni odnosi še vedno
temelje pretežno na kupoprodajnih odnosih, kar ovira razvoj
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in proces podružbljanja kmetijske proizvodnje ter izenačevanja položaja
združenih kmetov z delavci v združenem delu. Prav tako se z
zadružno organiziranostjo v posameznih območjih Jugoslavije še nismo približali kmetom in jih vključili v proces družbenoorganizirane proizvodnje.
Še nadalje se povečuje ostarelost kmečkih gospodarstev in
drobljenje zemljiške posesti. V procesu deagrarizacije se
pojavlja vSe večje število mešanih kmetij. Takšni trendi v
razvoju kmetijstva in vasi zahtevajo večjo družbeno aktivnost
pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v kmetijstvu in na vasi ter stimulativnejše agrarno politične ukrepe,
saj je v zasebnem kmetijstvu okoli 83% vseh obdelovalnih
površin in okoli 90% staleža živine.
Večina ukrepov na področju ekonomske, davčne in zemljiške
politike je v pristojnosti republik in pokrajin ter občin, zato se
v procesu dogovarjanja usklajuje in sprejema enotne osnove
za posamezne ukrepe s ciljem hitrejšega in skladnejšega
razvoja kmetijstva na območju celotne države. Sprejeli smo
dogovore na področju davčnega sistema, zemljiške politike in
zagotavljanja sredstev za regresiranje mineralnih gnojil, medtem ko kasnimo pri opredeljevanju ukrepov za razvoj hribovskega kmetijstva in opredeljevanja kriterijev in pogojev za
izvoz osnovnih kmetijsko živilskih proizvodov, glede na
potrebe domačega tržišča in možnosti izvoza.
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III. OCENA URESNIČEVANJA RAZVOJA
KMETIJSTVA, GOZDARSTVA IN ŽIVILSKE
INDUSTRIJE
1. Ocena razvoja kmetijstva v SR Sloveniji
Za srednjeročno obdobje 1981-85 smo predvideli 2,8% rast
fizičnega obsega kmetijske proizvodnje. V obdobju 1981-83
smo dosegli 2,4% stopnjo rasti kmetijske proizvodnje, ob tem
da smo imeli v letu 1982 rekordno letino. Za leto 1984 ocenjujemo rast proizvodnje na okoli 1,4%, ki bo manjša od predvidene predvsem zaradi neugodnih vremenskih razmer za rastlinsko proizvodnjo (deževje, neurja s točo, zakasnela vegetacija) in neugodnih gospodarskih razmer v živinorejski proizvodnji. Po prvih ocenah bi tako v obdobju 1981-84 dosegli
2,1% stopnjo rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje, za
leto 1985 pa smo predvideli 3% rast.
Da bi dosegli skladnejši razvoj znotraj kmetijstva in skupaj z
živilsko industrijo, smo za obdobje 1981-85 predvidevali hitrejši razvoj rastlinske proizvodnje in še posebej krme, večji
porast živinorejske proizvodnje na domači krmni osnovi,
povečanje intenzivnosti in obsega tržne proizvodnje, večji
ulov rib in razvoj tiste živilske industrije, ki bo intenzivirala
izrabo kmetijskega prostora v Sloveniji ter povečanje izvoza.
Ugodne rezultate smo dosegli pri povečevanju tržnosti pšenice, mesa in mleka, pri proizvodnji krme na njivah in travinju,
industrijskih rastlin, sadja in grozdja ter pri povečevanju
obsega osnovne črede, predvsem še govedi. K doseženim
rezultatom v poljedelski proizvodnji je pripomoglo tudi
uspešno uresničevanje zastavljenega programa usposabljanja zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Zelo ugodne rezultate
smo dosegli tudi pri oživljanju konjereje, ovčereje in kuncereje ter pri razvoju ribištva in čebelarstva.
Predvideno rast tržne kmetijske proizvodnje presegamo pri
pšenici in uresničujemo pri proizvodnji industrijskih rastlin
(oljnice, hmelj), razen pri sladkorni pesi, kjer v zadružnem
kmetijstvu nismo uspeli zagotoviti predvidenega obsega
površin. Uspehe beležimo tudi pri proizvodnji krmnih rastlin
na njivah, predvsem koruze, manj uspešni pa smo pri intenziviranju izrabe travnih površin.
Kljub stalni rasti (v povprečju okoli 2% letno) živinorejska
proizvodnja zaostaja za predvidevanji, predvsem zaradi zakasnelih investicij v začetnem obdobju in neugodnih ekonomskih pogojih po letu 1983. Najbolj smo se približali planskim
predvidevanjem pri prireji perutninskega mesa in mleka.
Zaradi zakasnitve pri sanaciji ribiške flote, zaostajamo tudi pri
uresničevanju ulova morskih rib.
Predvideni program melioracij v celoti uresničujemo. Na
novo usposobljenih površinah v zasebnem kmetijstvu se v
okviru skupnega proizvodnega programa načrtuje in izvaja
družbenoorganizirana kmetijska proizvodnja na sodobnih
tehnoloških osnovah. Program komasacij in odkupa zemljišč
težje uresničujemo, predvsem zaradi težav pri razreševanju
lastninskih problemov pri komasacijskih postopkih oziroma
zaradi pomanjkanja prostih kmetijskih zemljišč.
S skupnimi napori kmetijskih OZD za sovlaganje v proizvodnjo mineralnih gnojil, za zagotavljanje deviznih sredstev iz
lastnega izvoza za uvoz najnujnejšega reprodukcijskega
materiala za potrebe kmetijstva ter z regresiranjem porabe
mineralnih gnojil v skladu s sprejetim programom pospeševanja proizvodnje, smo zagotovili pravočasno in zadovoljivo
oskrbo kmetijstva z reprodukcijskim materialom in osnovne
pogoje za uresničevanje setvenih programov.
Z boljšo organiziranostjo znotraj reprodukcijskih verig smo
v zadnjih letih dosegli pomembne premike v zagotavljanju
pogojev za povečanje tržne proizvodnje hrane. Samoupravno
sporazumevanje o družtfenoorganizirani proizvodnji, oskrbi,
odkupu in predelavi se je uveljavilo pri pridelovanju sladkorne
pese, pšenice, oljne repice, krompirja in vrtnin, hmelja in
deloma tudi pri pridelavi sadja ter grozdja oziroma vina.
Podobno je tudi v živinorejski proizvodnji, kjer so že uveljavljeni kooperacijski odnosi v perutninarstvu, v govedoreji in
intenzivni prašičereji. Prdizvodne OZD usklajujejo svoje
plane, delitev dela in specializacijo z regionalnimi mlekarnami
in kavno-predelovalnimi obrati, kjer poteka usklajevanje proizvodnih programov na osnovi sklenjenih samoupravnih sporazumov. Živinorejske reprodukcijske skupnosti je potrebno
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še dograditi z vključevanjem organizacij, ki predelujejo krmo,
večjih potrošnikov hrane in gostinsko turističnih OZD.
Sprejeti ukrepi in aktivnosti za pospeševanje proizvodnje
hrane v Sloveniji so skupaj s proizvodnjo in nabavo hrane iz
drugih območij Jugoslavije omogočili, da v tem srednjeročnem obdobju nismo imeli večjih težav pri oskrbi prebivalstva
z osnovnimi kmetijsko živilskimi proizvodi. K temu je pripomogla tudi boljša obdelava in vključitev vseh neobdelanih
zemljišč v družbenoorganizirano proizvodnjo, delna revitalizacija hribovskega sveta in uspešno povezovanje stroke za
razreševanje ključnih tehnoloških problemov v proizvodnji in
prenos sodobnih tehnoloških dosežkov v neposredno prakso.
V tem srednjeročnem obdobju smo pričeli tudi z načrtnim
prizadevanjem za povečanje izvoza kmetijsko živilskih proizvodov. Doseženi rezultati dokazujejo, da imamo možnosti in
smo posobni, da se kljub naglemu poslabševanju pogojev na
zunanjem tržišču kmetijsko živilskih proizvodov uspešno
vključimo v mednarodno delitev dela. V zadnjih dveh letih
hitro povečujemo izvoz kmetijsko-živilskih proizvodov (okrog
20% letno), kljub vse težjim pogojem na svetovnem tržišču in
neustrezno urejenih pogojih za izvoz živine (stimuliranje
izvoza, določanje izvoznih kontingentov). Razmere so še
posebno kritičen pri živinorejskih proizvodih, kjer so se cene
živine na svetovnem tržišču močno znižale. Znotraj programa
izvoza pa zavzema prav izvoz živine največji delež.
Z zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti so bili postavljeni temelji za trajno varovanje kmetijskih zemljišč pred izrabo v nekmetijske namene.
Občine so dolžne, da svoje družbene plane za obdobje 198185 uskladijo z zakonom in opredelijo kmetijska zemljišča v
prostorskih sestavinah planov. Prav tako morajo pri snovanju
dolgoročnih planov razvoja upoštevati načela trajnega varstva kmetijskih zemljišč in racionalno uporabljati prostor.
Vendar ugotavljamo, da vse občine niso pristopile k doslednemu izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti, kar bo negativno vplivajo na
pogoje za rast kmetijske proizvodnje v predvidenem obsegu
in na dolgoročno oskrbo s kmetijskimi proizvodi.
Zaostrene gospodarske razmere v zadnjih letih, ki se odražajo predvsem v zmanjševanju razpoložljivih sredstev za
naložbe, zaostrenih pogojih kreditiranja, težavah pri zagotavljanju deviznih sredstev za oskrbo z reprodukcijskim materialom in opremo ter zmanjšanju kupne moči prebivalstva, so
vplivale na počasnejši razvoj nekaterih dejavnosti od predvidevanj. Prav tako se je začel ekonomski položaj kmetijstva in
živilske industrije po letu 1983 naglo poslabševati in v nekaterih dejavnostih že ogrozil normalno reprodukcijo in hitro
naraščanje izgub, kar bo negativno vplivalo na prizadevanja
za večjo proizvodnjo v letu 1985 in na možnosti za povečanje
proizvodnje v naslednjem srednjeročnem obdobju. Sedanji
ukrepi na področju kreditno monetarne politike niso usklajeni
s cilji razvoja proizvodnje hrane, saj jih agroživilske dejavnosti
s počasnim obratom kapitala in velikih potrebah po obratnih
sredstvih ob majhnem deležu lastnih sredstev vse težje sprejemajo.
V takšnih razmerah se že kaže, predvsem še v zasebnem
kmetijstvu, usmerjanje v ekstenzivnejšo proizvodnjo, kar
lahko povzroči v prihodnjem obdobju ponovno pomanjkanje
hrane in s tem ponovno naglo rast cen na tem sektorju
gospodarstva.
V kolikor bomo prepustili usklajevanje ponudbe in povpraševanja, predvsem še mesa, samo tržnim zakonitostim,
obstaja nevarnost, da se bo obseg proizvodnje zmanjšal bolj
kot bi to zahtevali pogoji trga oziroma zmožnosti povpraševanja. Zaradi dolgega proizvodnega procesa agroživiistva in s
tem majhne elastičnosti proizvodnje glede na tržna gibanja,
bo v takem primeru nujno prišlo do pomanjkanja nekaterih
osnovnih, zlasti pa živinorejskih proizvodov. Ob zmanjšanju
prireje živine v drugih republikah in ponovni rasti povpraševanja se bomo v tem primeru primorani ponovno oskrbovati iz
uvoza, kar bi bilo glede na naše naravne danosti in iz širšega
družbenega vidika povsem nesprejemljivo.
Da ne bi zavrli procesa intenzifikacije in prestrukturiranja
kmetijske proizvodnje ter da bi nadalje povečevali izkoriščenost kmetijskih zemljišč, posebno še v hribovitem svetu,
bomo morali že v letu 1985 povečati obseg združevanja sredstev, sprejeti ugodnejše pogoje za kreditiranje naložb in
tekoče kmetijske proizvodnje ter osnovnih živilskih dejavno5

sti. Prav tako bomo morali za naslednje srednjeročno obdobje
zagotoviti materialne pogoje za pospeševanje kmetijske prizvodnje ter za urejanje zemljišč. Ker SR Slovenija ne bo mogla
v celoti pokrivati vseh svojih potreb po hrani (pšenica, olje,
sladkor) bomo morali z nadaljnjim poglabljanjem dohodkovnih odnosov med našimi kmetijsko-živilskimi organizacijami
in OZD iz drugih SR in SAP v okviru sistema naročene proizvodnje in sovlaganj v usposabljanje zemljišč, zagotavljati
oskrbo z manjkajočimi proizvodi. Zaradi potrebe po večjem
uravnavanju razmer na trgu, kot posledice uveljavljanja tržnih
zakonitosti, bomo morali podrobneje opredeliti obseg in
način delovanja tržnih rezerv za posamezne pomembnejše
kmetijsko živilske proizvode in za osnovni reprodukcijski material.
Z ozirom na naravne danosti in še vedno nizko stopnjo
intenzivnosti kmetijske proizvodnje v primerjavi z državami, ki
imajo razvito kmetijstvo, imamo realne možnosti, da v naslednjih letih še izboljšamo stopnjo samooskrbe. V ta namen
moramo povečati stopnjo intenzivnosti obdelave kmetijskih
površin, povečati racionalnost proizvodnje s procesi združevanja dela in proizvodnih zmogljivosti, izboljšati pogoje
poslovanja in v večji meri z ukrepi ekonomske politike usmerjati proizvodnjo glede na naravne pogoje.
2. Poljedelstvo, travništvo in zelenjadarstvo
V srednjeročnem obdobju 1981-85 so bile za razvoj poljedelske in travniške proizvodnje (upoštevajoč objektivne
naravne danosti, orientacijo na doma pridelano krmo za živinorejo in zagotovitev osnovnih prehranskih artiklov) sprejete
kot temeljne usmeritve zlasti:
- intenzifikacija pridelave poljščin na vseh razpoložljivih
kmetijskih zemljiščih z vključevanjem le-teh v družbeno organizirano kmetijsko pridelavo, usmerjanjem setvene strukture
in v intenzivno pridelovanje poljščin (pšenice, koruze, krompirja, sladkorne pese, oljnic in vrtnin za trg ter predelavo;)
- vključevanje zemljišč, pridobljenih z melioracijami in
komasacijami, slabo obdelanih in zemljišč v zaraščanju (hriboviti svet) v družbenoorganizirano intenzivno kmetijsko pridelavo;
- hitrejše uvajanje bioloških in tehnoloških inovacij, krepitev proizvodne organiziranosti z dohodkovnim povezovanjem
s predelavo in potrošnjo.
V SR Sloveniji je za pridelovanje poljščin in krme na razpolago 258.000 ha njiv in vrtov, 330.000 ha travnikov in 241.000
ha pašnikov. Te kategorije se v absolutnem in relativnem
smislu niso bistveno spremenile V tem srednjeročnem
obdobju smo proces zatravljanja njivskih površin povsem
zaustavili in povečali obseg njiv.
Pri usmerjanju setvene strukture smo v SR Sloveniji upoštevali potrebo po povečanju lastne oskrbe z žiti (predvsem
pšenico, koruzo in oljnicami), zagotovili zadostno pridelavo
sladkorne pese, krompirja in vrtnin ter osnovne krme na
njivah in travinju.
Povečanje pridelkov, z boljšo obdelavo zemlje in sodobno
tehnologijo pridelovanja, je bilo zadovoljivo na družbenih
obratih in pri združenih kmetih, posebno pri kulturah, ki so
bile vključene v družbeno organizirano pridelovanje. Napredek je bil dosežen pri pridelovanju pšenice, koruze, sladkorne
pese, oljnicah, deloma pri vrtninah, manj pa pri krompirju in
travništvu.
Združeni kmetje in družbeni obrati, vključeni v organizirano
tržno pridelavo poljedelskih in živinorejskih proizvodov, so
sicer v celoti intenzivirali poljedelsko-travniško proizvodnjo z
boljšim gnojenjem, ustreznejšo zaščito rastlin in izborom
semen, vendar povprečni pridelki v SR Sloveniji še ne dosegajo načrtovane ravni zaradi nizkih pridelkov pri pridelovalcih, ki še vedno z zemljišči gospodarijo ekstenzivno in v večini
primerov niso vključeni v družbeno organizirano proizvodnjo
(mešane kmetije, ostarele kmetije).
Na premike intenzifikacije pridelovanja poljščin, vrtnin ter
krme na njivah in travnikih so vplivali:
- povečana poraba mineralnih gnojil v Sloveniji (v letu
1982 napram letu 1977 od 99 na 136 kg/ha čistih hranil indeks zvečanja 137; v letu 1985 je planirana poraba 15Ckg/ha
čistih hranil - indeks zvečanja 115);
- večja menjava kvalitetnih semen poljščin, zlasti pšenice,
koruze in travno deteljnih mešanic;
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- usklajeno planiranje pridelave, boljša organizacija in
kakovost strokovnega dela, aktivnost v kmetijskih OZD in
boljša opremljenost s kmetijskimi stroji.
Močno smo dvignili tržno pridelovanje pšenice (od 12.000
ton v letu 1981 na 76.200 ton leta 1984) ob zmanjšanju površin
pod pšenico ter že presegli načrtovani obseg odkupa pšenice
za leto 1985, ki je bil 70.000 ton. OZD družbene kmetijske
proizvodnje in organizacije združenih kmetov so v vseh letih
tega srednjeročnega planskega obdobja dosledno uresničevale sprejete plane pridelave krušnih žit. Izdelani so bili
setveni plani za vsako organizacijo in za vsakega kmeta.
Združeni kmetje so se ob opredeljenih pogojih naročenega
pridelovanja, vključili v dogovore. V izvajanje setvenih planov
so se aktivno vključile strokovne službe, na vseh ravneh.
Svetovanje visokoproduktivnih sort semena, priporočenih
tehnologij in agrotehnike pridelovanja ob uporabi mineralnih
gnojil je glavno gonilo intenzifikacije pridelovanja pšenice.
V okviru opredeljene setvene strukture se najbolj širi pridelovanje koruze za zrnje in silažo. Cilji intenzifikacije: povečanje pridelka na hektar, celotna zamenjava hibridnega semena
vsako leto, prehod na ranejše hibride, zboljšanje kvalitete
setve in drugi agrotehnični ukrepi so le delno doseženi.
Intenzifikacijo v pridelovanju koruze je potrebno speljati v
smislu naročenega pridelovanja koruze, na znanih površinah,
z znanimi pridelovalci ob širjenju površin.
V pridelovanju sladkorne pese smo napravili velik premik v
količini in kvaliteti pridelka, vendar še nismo izkoristili vseh
možnosti, ki nam jih daje intenzifikacija. Načrtovanih površin
(7.000 ha) v tem srednjeročnem obdobju, predvsem v zasebnem sektorju, ne bomo dosegli. Z večanjem pridelka na hektar, ob sočasnem večanju kvalitete pridelka, bomo lahko
omilili izpad. Ob povečanju pridelka na istih površinah za
10%, bo Tovarna sladkorja Ormož v letu 1985, v sodelovanju z
OZD iz Hrvatske in s pogodbeno proizvodnjo sladkorne pese
na Madžarskem na površini 2.000 ha, v celoti pokrila potrebe
po surovini.
Pridelovanje oljnic smo, z ustrezno vključitvijo oljne
ogrščice v setvene plane, povečali s 462 ha v letu 1981 na
1.200 ha v letu 1985, z možnostmi nadaljnje širitve te pridelave.
V pridelavi krompirja dosegamo, primerjalno, najslabše
rezultate. Hektarski pridelki močno zaostajajo za evropskimi
povprečji. V naročeno pridelavo krompirja smo zajeli le okoli
3.000 ha (40.000 ton), kar je premalo, da bi lahko odločilneje
vplivali na celotno pridelavo.
Razlogi za takšno stanje so v:
- upadanju površin za pridelovanje kvalitetnega semenskega krompirja;
- premajhni pridelavi osnovnega semena in zato odvisnosti od uvoza;
- pomanjkjivem strokovnem in pospeševalnem delu;
- premajhni uporabi industrijskih sort krompirja.
Velika razdrobljenost pridelovalcev in površin ter neustaIjeno in neorganizirano tržišče, zmanjšujejo interes za
vključevanje proizvajalcev v organizirano tržno pridelovanje
krompirja. Za povečanje naročene pridelave semenskega
krompirja načrtujemo izgradnjo novih objektov in uvajanje
sodobnih postopkov za selekcijo novih sort in hitro razmnoževanje osnovnega semena krompirja. S tem bomo lažje
izvedli rajonizacijo proizvodnje, povečali pridelke na enoto
površine, zmanjšali površine pod krompirjem in tako
sproščena zemljišča namenili pridelavi drugih poljščin, zlasti
koruzi in oljnicam.
Intenzivnost rabe travinja (večkratna košnja, siliranje trave)
povečujemo, na kar kaže boljša oskrba s krmo in večanje
staleža goveje živine. Koriščene površine pašnikov, ki so se v
prejšnjem srednjeročnem obdobju manjšale, z organiziranim
vključevanjem v intenzivno rabo (agromelioracije, urejanje
pašnikov) zlasti v hribovitem svetu in marginalnih področjih
(kočevska, Kras ipd.), povečujemo (cca 12.200 ha na novo
urejenih pašnikov v letih 1983 in 1984). Intenzivnejše izkoriščanje travnikov je neposredno povezano z opremljenostjo
pridelovalcev s silosi, napravami za prevetrovanje, kpmpleksno linijo mehanizacije in opreme ter s staležem govedi - vse
to smo v tem obdobju bistveno povečali.
S planirano setveno strukturo, ki vključuje pridelovanje
krme na njivah, zlasti pa z izvajanjem intenzifikacije pridelovanja krme na travinju, posebej na absolutnih travnih površinah
poročevalec

v hribovitem svetu, ob večji porabi mineralnih gnojil, uvajanju
hrane in večkratne košnje, modernih načinov konzerviranja
krme (siliranje, prevetrovanje itd.) in urejanjem skupnih dolinskih in planinskih pašnikov, je podana realna podlaga za
zvečanje staleža osnovne črede govedi in drobnice v Sloveniji.
Naročeno pridelovanje vrtnin ni preseglo 1.000 ha in 22.000
ton tržnih količin. Obseg pridelave je vezan na dogovore s
trgovino in predelovalno industrijo. Ob trdnejših odnosih med
pridelovalci, trgovino in predelovalno industrijo, s tem, da
bosta obe veji potrošnje naročili pridelovanje določenih vrst
vrtnin tudi količinsko, bo mogoče v letu 1990 organizirano
pridelovati vrtnine za trg na 1.500 ha in povečati pridelek na
okoli 35.000 ton. Večjega obsega te proizvodnje ne bomo
mogli organizirati in bomo zaradi sortimenta vrtnin, ki jih
potrebujeta naša predelovalna industrija in trgovina, tudi v
prihodnje vezani na oskrbo z nekaterimi vrstami vrtnin iz
drugih SR in SAP. Po predvidevanjih bomo v letu 1990 v SR
Sloveniji potrebovali, za oskrbo prebivalstva in predelovalne
industrije okoli 75.000 ton vrtnin. Da bi v SR Sloveniji pridelali
45-50% potrebnih vrtnin, bomo vlaganju v posodabljanje
pridelave, namakanje in pripravo vrtnin za trg posvetili večjo
pozornost. K temu smo že pristopili na Primorskem in v
severovzhodni Sloveniji.
3. Živinorejska proizvodnja
Povpraševanje po mesu je do sredine sedanjega srednjeročnega obdobja naglo naraščalo, kot posledica rasti življenjskega standarda prebivalstva in ugodne cene mesa v primerjavi z drugimi živili. V takšnih razmerah smo s pospešenim
vlaganjem v hlevske zmogljivosti skušali zadostiti hitro
rastočemu povpraševanju po mesu. Z intenzivno rejo živine,
smo v pogojih nemotene oskrbe s koruzo, kot osnovne komponente v močnih krmilih, naglo povečevali proizvodnjo vseh
vrst mesa, posebno pa še svinjskega, kjer smo imeli največji
primanjkljaj. V pospeševanje živinorejske proizvodnje oziroma v sistem naročene proizvodnje, so se postopoma
vključevale tudi samoupravne interesne skupnosti za oskrbo v
mestih, regijah in občinah ter s tem prispevale pomemben
delež pri izboljšanju oskrbe.
Delež živinoreje v bruto kmetijski proizvodnji znaša okoli
52%, v netto (finalni) pa celo okoli 70%. Znotraj živinoreje
predstavlja govedoreja našo osnovno dejavnost, predvsem še
v zasebnem kmetijstvu, ki v pretežni meri sloni na domači
voluminozni krmi.
V dogovoru o temeljih družbenega plana smo predvidevali,
da bomo do konca leta 1985 dosegli 50.000 ton tržne prireje
govejega mesa, 42.000 ton prašičjega in 70.000 ton perutninskega ter 370 mio litrov mleka. Kljub temu, da smo vsako leto
povečevali živinorejsko proizvodnjo, ne bomo v celoti dosegli
planiranih ciljev. Osnovni razlogi za takšno stanje so poleg
zahtevnega plana in velikih težav pri oskrbi s koruzo, predvsem v neugodnih ekonomskih pogojih za razvoj živinoreje, ki
so se zelo naglo poslabšali po letu 1983, zaostajanju pri
izvajanju predvidenih investicij ter v prepočasnem intenziviranju pridelave krme in uporabe sodobnih tehnologij reje živine.
Planirana in dosežena tržna proizvodnja mesa in mleka (v
tonah)
Goveje Prašičje
Perut. Mleko
meso meso
meso mio lit.
1. Planirana tržna proiz.
1985 po dogov. oTDP
50.000 42.000 70.000 370
2. Dosežena tržna
1981
36.669 22.499 57.530 300
proizvodnja po letih: 1982 33.935 24.629 54.800 300
1983 34.218 28.350 59.530 319
Predh. podatki
1984 38.110 31.840 65.140 338
3. Program
1985
41.000 34.000 65.000 360
Prireja mleka in vseh vrst mesa je v stalnem porastu. Pri
tržni prireji mleka se bomo močno približali planskim ciljem.
Večja odstopanja, v primerjavi s planom, bomo dosegli pri
prireji prašičjega mesa, čeprav smo v zadnjih letih vseskozi
povečevali tržno proizvodnjo. Pri povečevanju teže zaklanih
govedi uresničujemo predvideno usmeritev, saj smo povečali
težo vseh zaklanih govedi v obdobju 1970-82 za 10% in težo
mladih pitanih govedi za 25%.
V prireji prašičjega mesa zaostajamo za predvidenim obseporočevalec

gom. Poleg neuresničenih investicij, je eden osnovnih razlogov manjšega zanimanja za to proizvodnjo, predvsem pri
kmetih, nagla rast cen osnovnih komponent krmil v zadnjih
dveh letih, ki je ob zadržanih cenah prašičev povzročila naglo
poslabšanje ekonomskega položaja rejcev, z ozirom na visok
delež krme v stroških prireje (nad 80%). Intenzivna reja
prašičev tako kot tudi drugod po svetu namreč sloni, zaradi
bioloških in tehnoloških zahtev, izključno na uporabi koncentrirane krme.
Predvideni razvoj prireje perutninskega mesa poteka v
skladu s predvidevanji, čeprav zaradi neugodnega ekonomskega pložaja te dejavnosti in opuščanja proizvodnje v kooperaciji, ne bomo v celoti uresničili planskih ciljev. Pomembno
za to vrsto prireje je, da OZD kar 30% celotne prireje mesa
izvozi.
Sprejeli smo srednjeročni program razvoja ovčereje in
konjereje, ki ga v celoti uresničujemo. Upadanje staleža konj
smo v tem srednjeročnem obdobju zaustavili, kar dokazuje
povečano število kobil in žrebic (od leta 1981 se je povečalo
za 27,2%). Ob povečanem interesu za konjerejo, upoštevajoč
večnamensko uporabnost konj in pospeševalne ukrepe, se je
njena reprodukcijska sposobnost bistveno povečala. Ugodni
trendi so doseženi tudi v razvoju kunčereje in čebelarstva.
Z organiziranim pristopom znotraj reprodukcijskih skupnosti za povečanje tržne živinorejske proizvodnje, z napori
razvojne in pospeševalne službe ter z ekoknomskimi ukrepi
(premije, stimulacije, intervencije) in rezervami v živem, smo
uspeli povečati stalež vseh vrst živine ter skupno in tržno
proizvodnjo.
Stalež živine
Leto
Goveda (v 000 kom) -Prašiči (vOOOkom)
Konji Ovce Perut,
skupaj krave in skupaj plem. (v 000 (v 000 (v mio
brej. tel.
svinje kom) kom) kom)
1980
558,1 266,0 467,1
48.1
18,7 14,3
10,5
1981
558.3 264,9 509,1
54,7
18,2 15,1
11,4
1984
575.4 265,6 635,1
67.2
16,7 25,5
14,1
Doseženi stalež živine, obseg prireje in njeno nadaljnje
povečevanje je resno ogroženo, zaradi hitrega padanja ekonomičnosti prireje v letu 1984. Posebej je pri tem ogrožena
živinorejska proizvodnja v družbenem sektorju, ki jo še v večji
meri prizadevajo nesorazmerja v cenah in draga obratna
sredstva. Zato se v tem letu postavlja odločilno vprašanje ali
ob takih neugodnih pogojih, to proizvodnjo ohranjati v doseženem obsegu in pristajati na visoke izgube, ali obseg te
proizvodnje bistveno zmanjšati.
Da bi zagotovili nadaljnji razvoj živinoreje, ki je glede na
naše naravne pogoje osnovna kmetijska panoga, bo potrebno
proizvajalcem zagotoviti ustrezne ekonomske pogoje, doseči
večjo dohodkovno povezanost, nadaljevati z napori pri selekcijskem delu, zdravstveni zaščiti živali in pridelovanju kvalitetne krme.
Pri opredeljevanju nadaljnjega razvoja govedoreje bomo
upoštevali naše naravne razere za racionalnejšo prirejo mleka
in mesa. Prirejo mleka bi lahko povečevali po 4-6% in prirejo
govejega mesa po 2,5% letni stopnji. S tem bi pokrili vse
domače potrebe in 20% proizvodnje namenili v izvoz (živina,
meso, mesni in mlečni izdelki).
V prašičereji bomo širili proizvodnjo le v organizirani kooperacijski reji, z večjim poudarkom na pridelovanju lastne
krme ter hkrati pospeševali široko rejo prašičev za samooskrbo in odkup, kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V
obstoječi farmski proizvodnji bomo povečevali proizvodnjo le
z izpopolnjevanjem tehnologije in izboljševanjem proizvodnih
lastnosti prašičev tudi zaradi ekoloških problemov, ki se
pojavljajo pri velikih koncentracijah prašičev. V vseh oblikah
proizvodnje pa bomo usmerjali pitanje prašičev na večjo težo.
Perutninsko proizvodnjo bomo povečevali ob obstoječih
zmogljivostih in ob izpopolnjevanju tehnologije upoštevajoč
pri tem možnost domače oskrbe in povečanega izvoza. V
naslednjem obdobju bomo povečali proizvodnjo konzumnih
jajc po 5% letni stopnji.
V konjereji bomo nadalje izboljšali strukturo črede in
povečali stalež konj v kooperacijski reji. Nadaljevali bomo s
povečevanjem staleža ovac z okoli 15% letno stopnjo. Prevladovala bo usmeritev v rejo za meso, na hribovitih kmetijah, z
dovolj delovne sile pa tudi za mleko in meso. V ta namen
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bomo usmerili tudi selekcijski program.
Še nadalje bomo, na osnovi doma pripravljene krme in
možnosti oskrbe s krmo od drugod, povečevali vzrejo sladkovodnih rib in plemenskega materiala za domači trg in izvoz.
Za povečanje ulova morskih rib bomo obnavljali stare in
nabavili nove ladje, izboljšali organizacijo dela in tehnologijo
globinskega in površinskega ulova.
K stalni rasti in intenzivnosti živinorejske proizvodnje je
prispevalo tudi zdravstveno varstvo živali. Z boljšo organizacijo veterinarske službe smo izkoreninili oziroma omejili
nekatere kužne bolezni in zoonoze. S programi zdravstvenega varstva živali in dejavnosti na področju higiene živil
živalskega izvora je bila veterinarska služba vključena v selekcijo in pospeševanje živinorejske proizvodnje ter zagotavljanje primarne preventive v zdravstvu. Dejavnost zdravstvenega
varstva živali, kot sestavni del razvoja kmetijstva in zdravstvenega varstva prebivalstva pred zoonozami ter pridobivanja
zdravstveno neoporečne hrane, mora biti opredeljena tudi v
planih razvoja kmetijstva in družbenopolitičnih skupnosti. Da
bi nadalje izboljševali učinkovitost njenega dela, je potrebno
zagotoviti prostorske in materialne pogoje za delo veterinarske službe ter nadaljevati z izobraževanjem prebivalstva na
področju veterinarstva.
4. Trajni nasadi
V dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981 -1985 smo trajnim nasadom glede na naravne
pogoje in potrebe po povečevanju površin in pridelkov, zelo
omejili možnosti razvoja. Dogovorili smo obseg obnove vinogradov 1200 ha, sadovnjakov 1200 ha (kar je skoraj polovico
manj od dejanskih potreb) in hmeljišč 940 ha. To je vplivalo na
izrazito stagnacijo v sadjarski in vinogradniški proizvodnji, ki
se bo odražala v doseženi tržni proizvodnji sadja in vina.
a) Vinogradništvo — vinarstvo in sadjarstvo
V tekočem srednjeročnem obdobju bomo obnovili okrog
1.800 ha vinogradov. Če upoštevamo, da je v to vključena
obnova 842 ha rodnih vinogradov, ki so jih uničile elementarne nezgode (zimska pozeba in toča), plan obnove ne bo
uresničen. Zaradi dotrajanosti bo v tem obdobju opuščenih
ali izkrčenih okrog 1.500 ha vinogradov. Na podlagi teh
gibanj lahko ugotovimo, da se bodo skupne površine vinogradov v družbeno organizirani proizvodnji v tem obdobju
zmanjšale za okrog 500 ha. Poleg neugodnih vremenskih
razmer, so to osnovni vzroki za zaostajanje vinogradniške
proizvodnje. V obdobju 1981-84 smo dosegli 87% od planirane družbeno organizirane proizvodnje vina oziroma v povprečju letno okoli 385.000 hI. Izvoz vina smo v zadnjih letih
sicer povečali od 12.740 hI v ietu 1981 na 35.000 hI v letu
1984.
Vinogradništvo in vinarstvo je bilo v vseh štirih letih
tekočega planskega obdobja v neugodnem ekonomskem
položaju, posebej še zaradi težav pri zagotavljanju obratnih
sredstev in zaostajanja programa obnov, povečevanja stroškov v vseh fazah proizvodnega procesa ob istočasno zamrznjenih cenah vina. To so tudi vzroki, da samoupravni sporazum o sodelovanju v proizvodnji in prometu z vinom v reprodukcijski verigi (proizvodnja - klet - trgovina - potrošnja)
fn z njim vpeljani dohodkovni odnosi niso dali načrtovanih
rezultatov. Prav tako so ti vzroki otežili nadaljnje vključevanje zasebnih vinogradnikov v različne oblike organizirane
proizvodnje grozdja. Isto veija tudi za vinogradniški razvojni
in stabilizacijski sklad, ki bo začel delovati šele v letošnjem
letu.
V letih 1981-85 bomo obnovili 950 ha od načrtovanih 1.200
ha sadovnjakov. Zaradi dolgoletnega zapostavljanja sadjarstva so se površine pod sadovnjaki v SR Sloveniji glede na
stanje pred vojno bistveno zmanjšale, tako da imamo danes
le okoli 4.000 ha sodobnih in intenzivno oskrbovanih nasadov vseh sadnih sort, ki dajejo stalen pridelek in kvalitetno
tržno sadje, v teh pa je že 40% tehnološko, sortno in ekonomsko zastarelih. Neugodne posledice takšnega razvoja in
stanja sadjarstva se kažejo predvsem v tem, da:
- ne izkoriščamo dovolj naravnih danosti,
- opuščamo ali slabo izkoriščamo nagnjena zemljišča, ki
so za drugo pridelovanje manj primerna,
- ne dajemo možnosti razvoja manjšim kmetijam, ki bi
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lahko dosegle sorazmerno velik dohodek na manjših površinah,
- ne pridelamo dovolj sadja za potrošnjo v svežem stanju
in za potrebe dobro razvite sadno-predelovalne industrije,
- ne izkoristimo velikih možnosti izvoza svežega in predelanega sadja.
Pridelek sadja v starih kmečkih nasadih, ki niso urejeni za
intenzivno proizvodnjo, zelo niha zaradi zastarele tehnološke
strukture in ga uporabljamo predvsem za predelavo. Stagnacijo v sadjarstvu tako le delno nadomeščamo z uvajanjem
sodobnih tehnologi in intenzifikacijo proizvodnje. Uvajanje
novejših visokokakovostnih sort je po letu 1980 omogočilo
ponoven izvoz svežega sadja, predvsem jabolk in hrušk, v
zahodno evropske države.
Pri opredeljevanju nadaljnjega razvoja sadjarstva in vinogradništva je treba povečati obseg obnov, nasadov in s tem
doseči boljše izkoriščanje naravnih in tržnih danosti. Upoštevati je, da se Slovenija uvršča med najkvalitetnejša območja
(klimatske in talne razmere) za pridelovanje visokokakovostnega sadja in vina v Evropi, da nasadi sodijo med najintenzivnejšo kmetijsko proizvodnjo (potrebujejo mnogo delovne
sile, intenzivno izkoriščajo zemljo - na nagnjenjih, vinogradi
tudi na strmih površinah, ki so za druge kmetijske kulture
manj primerne ali pa sploh ne, omogoča obstoj manjšim
kmetijam v gričevnatem svetu in na vinorodnih območjih), da
imamo strokovno tehnološke rešitve in strokovne izkušnje na
evropski in svetovni višini, da je zagotovljen lastni kvalitetni
sadilni material najsodobnejših sort sadja oziroma ustreznih
sort grozdja za posamezna proizvodna področja in območja
ter da je še zlasti sadjarstvo konkurenčno in močno izvozno
naravnano. Zato naravne danosti in strokovno tehnološki
dosežki omogočajo visokokakovostne pridelke, ki so izredno
zanimivi tudi za izvoz.
Zaradi tega je potrebno v obdobju 1986-90 in do 2000 za
izboljšanje stanja zagotoviti kontinuirano napravo nasadov, z
ustreznejšo materialno možnostjo v okviru razvoja kmetijstva
kot celote. To pomeni zagotoviti potrebna investicijska sredstva za realizacijo programa razvoja do leta 1990. Ta program predvideva pridelek sadja iz intenzivnih nasadov okoli
66.000 ton (toliko je bilo predvideno že za leto 1985) in
dvakrat večji izvoz visokokakovostnega sadja - ter 526.500
hI vina tj. 10% več (z zaščitenim geografskim poreklom) na
enakem obsegu površin, ker gre praktično za obnovo v
okviru enostavne reprodukcije in z večjo stopnjo intenzivnosti pridelovanja.
b) Hmeljarstvo
V tekočem srednjeročnem obdobju bomo obnovili 925 ha
hmeljišč. S tem bomo, ob upoštevanju krčitev ostarelih nasadov, površine hmeljišč povečali od 2.292 ha v letu 1980 na
2.504 ha v letu 1985. Kljub sorazmeroma majhnemu povečevanju površin je bila v preteklih štirih letih, ob večanju produktivnosti, modernizaciji celotne tehnologije in utrjevanju
raziskovalnega in aplikativnega dela, dosežena 10% letna
rast pridelka hmelja, s čimer smo presegli planirani pridelek
za leto 1985 (od 3.268 ton v letu 1980 na 4.500 ton v letu
1984, ob planiranem pridelku hmelja v letu 1985 v višini 4.360
ton). Prav tako je bila v tem obdobju dosežena 16% letna rast
izvoza, tako da dosega izvoz na konvertibilno tržišče 70 do
83% vsega proizvedenega hmelja. Pri izrazito izvozni usmerjenosti je ta proizvodnja pod direktnim vplivom cen na zunanjih tržiščih in hiper-produkcije hmelja v svetu. Reprocelota
hmeljarstva v SR Sloveniji je v celoti zaključena. Celotna
dejavnost posluje že od leta 1978 na podlagi delitve skupnega dinarskega in deviznega prihodka od hmelja v sorazmerju z vloženim delom in sredstvi. Pred tremi leti oblikovani skupni razvojni in stabilizacijski sklad za hmeljarstvo
Slovenije pa bo v nekaj letih postal pomemben faktor razvoja
in stabilnosti hmeljarske proizvodnje. Kljub dobri organiziranosti in razviti tehnologiji se v zadnjih dveh letih ekonomski
položaj hmeljarske proizvodnje zaostruje zaradi naglega
povečanja cen vhodnih materialov ter cene obratnih in investicijskih sredstev
V nadaljnjem razvoju, do leta 1990, predvidevamo povečanje površin hmeljišč za 11,4%, povečanje proizvodnje hmelja
pa za 13,5%. Izvoz bomo povečali za 10% (od 3.500 ton v letu
1985 na 3.850 ton leta 1990). S tem bomo v celoti oskrbeli
domači trg in zadržali delež v^vetovni trgovini s hmeljem.
poročevalec

5. Oskrba z mehanizacijo, rezervnimi deli in
reprodukcijskim materialom
Opremljanje s stroji in priključki je v preteklosti potekalo
premalo načrtno, (imamo veliko različnih tipov in znamk traktorjev), zato je nemogoče povsem nemoteno oskrbovati vse
obstoječe tipe strojev s potrebnimi rezervnimi deli. Oskrba je
bila kritična v letih 1981 in 1982. Vsa potrebna devizna sredstva so si v teh dveh letih zagotavljali uporabniki sami, od leta
1983 dalje pa se del potrebnih deviz zagotavlja na osnovi
družbenega dogovora, preostali del pa združujejo uporabniki.
Oskrba z rezervnimi deli in pnevmatiko je bila v zadnjih dveh
letih sorazmerno dobra (posebej v letu 1984) za najbolj razširjene tipe strojev, za večino ostalih strojev iz uvoza pa je
možno nabaviti rezervne dele iz konsignacije.
Oskrba z gorivom, mineralnimi gnojili, sredstvi za varstvo
rastlin in rezervnimi deli je bila zadovoljiva, kar je v veliki meri
zasluga sistemske rešitve pri zagotavljanju deviz za uvoz
reprodukcijskega materiala, združevanja deviz OZD in aktivnega dela koordinacijskih odborov. Osnovna naloga le-teh je
usklajevanje potreb uporabnikov z možnostmi nabav posameznih sredstev in rezervnih delov ter zagotavljanje deviznih
sredstev za pravočasen uvoz.
Oskrba s semeni je bila, razen pri krompirju, v celotnem
srednjeročnem obdobju sorazmerno dobra, tako po količinah, kot sortimentu. S semeni žit smo se oskrbovali iz domače
proizvodnje, osnovna semena ostalih kultur pa smo deloma
uvažali. Na uvoz je bila vezana predvsem oskrba s semeni
trav, detelj in krmnih rastlin, kar je za živinorejsko proizvodnjo
v SR Sloveniji zelo pomembno, saj še nimamo lastne selekcije
za vse gojene vrste rastlin. Prav tako je na uvoz vezano seme
vrtnin, sadik ter manjše količine semena elite krompirja za
nadaljnje razmnoževanje doma.
V tekočem srednjeročnem obdobju zasledujemo sorazmeren porast rabe mineralnih gnojil v primerjavi s prejšnjim
srednjeročnim obdobjem. Tako je bila raba čistih hranil v letih
1976-80 povprečno 86 kg/ha, v obdobju 1981-84 pa okoli 119
kg/ha, vendar je tudi ta količina daleč izpod povprečja rabe v
razvitejših državah. V tem srednjeročnem obdobju nismo
imeli večjih izpadov (kot v letu 1980) in s tem pomanjkanja
mineralnih gnojil, ne moremo pa biti zadovoljivi s ponujeno
sestavo, ki v premajhni meri sledi potrebam kmetijske proizvodnje, glede na različne proizvodne pogoje v posameznih
območjih.
Glavni proizvajalci mineralnih gnojil so Tovarna dušika
Ruše in INA Kutina. V ti dve tovarni so slovenski uporabniki
sovlagali sredstva (v INA Kutina 800 mio din in v TD Ruše 200
mio din) in z njima imajo sklenjene dolgoročne samoupravne
sporazume, ki zagotavljajo oskrbo na osnovi realiziranih
sovlaganj do leta 1997. Po tem letu pa je vprašanje redne
oskrbe še nerešeno. Glede na to, da bodo takrat kapacitete
obstoječih tovarn in tudi INA Kutine pokrivale komaj potrebe v
lastnih republikah, se bomo morali v SR Sloveniji opredeliti,
ali do nove lastne tovarne ali do sovlaganj v sosednjih republikah. V letu 2000 bomo namreč potrebovali okoli 400.000 ton
gnojil, pri sedanjem obsegu proizvodnje v TD Ruše pa lahko
zagotovimo največ 120.000 ton.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da se zaradi upadanja ekonomske
moči kmetijskih proizvajalcev in nesorazmernega dvigovanja
cen, kaže izrazita tendenca zmanjševanja uporabe mineralnih
gnojil zlasti v zasebnem kmetijstvu. To pa je v nasprotju s
težnjami za nadaljnje intenziviranje kmetijske proizvodnje.
Tudi oskrba s sredstvi za varstvo rastlin je bila v tem
obdobju sorazmerno dobra, tako po količini, kot izboru preparatov. V Sloveniji imamo vsako leto na razpolago okoli
230-250 različnih preparatov, ki jih dobavlja 10 glavnih proizvajalcev, od katerih je največji dobavitelj Pinus Rače, ki
pokriva od 50% do 60% slovenskih potreb. Raba sredstev za
varstvo rastlin se, v tem srednjeročnem obdobju, ni bistveno
povečala glede na prejšnje - od 1290 ton na okoli 1450 ton ali
za 16%. Povečanje gre predvsem na račun povečanja v letu
1981 in 1982, pri čemer pa je uporaba v letih 1983 in 1984 spet
padla na enak nivo kot v preteklem srednjeročnem obdobju,
zaradi močenga porasta cen. Za oskrbo s sredstvi za varstvo
rastlin smo pravočasno zagotavljali devizna sredstva.
poročevalec

6. Živilska industrija
Živilska industrija je, v primerjavi s planirano, dosegla
naslednjo rast proizvodnje:
Indeksi industrijske proizvodnje
Planirano
Realizirano
1981-85
1981 1982 1983 1984 1981-84
Proizv. živil.
proizvodov
103,3 105,5 100,7 103,7 105,9 103,9
Proizv. pijač
101,3 99,5 112,7 94,5 90,6 99,0
Proizv. krmil
104,3 99,1 96,8 111,1 105,3 102,9
V skladu s planiranim obsegom proizvodnje je naraščala le
proizvodnja živilskih proizvodov, pri ostalih panogah pa je
prišlo do zaostajanja, in sicer pri proizvodnji močnih krmil
predvsem zaradi slabše oskrbe s koruzo in deloma zaradi
stagnacije povpraševanja. Pri pijačah pa je na upočasnjeno
rast vplivala slabša oskrba s surovinami in repromateriali ter
zmanjšano povpraševanje.
Čeprav živilska industrija v globalu dosega planirano dinamiko rasti, pa je v posameznih vejah položaj zelo različen. V
okviru proizvodnje osnovnih živilskih proizvodov, se v skladu
s planom, giblje le proizvodnja kruha, saj je bila oskrba z
moko v celotnem obdobju zadovoljiva. Pri proizvodnji mok
prihaja do zaostajanja zaradi nezadostne oskrbe s pšenico iz
drugih SR in SAP. Organizacije združenega dela žitno-predelovalne industrije nadomeščajo izpad pšenice z nakupom
pšeničnih mok.
V okviru žitno-predelovalne industrije je potrebno izpostaviti problem nesorazmerja med cenami surovin in cenami
končnih izdelkov v vseh štirih letih tega srednjeročnega
obdobja, kar ima za posledico izredno slab ekonomski položaj te dejvnosti. To močno vpliva na zmanjšanje možnosti
razvoja, kar zadeva posodobitev pekarn in obratov za proizvodnjo testenin ter skladiščnih kapacitet.
Pri klavno-predelovalni industriji se regionalni samoupravni
sporazumi o delitvi dela in specializaciji proizvodnje povsem
ne izvajajo in zato tudi ni večjih rezultatov v smeri delitve dela,
skupnega programiranja proizvodnje in optimalne izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. V pretežnem delu sedanjega
srednjeročnega obdobja je bila klavno-predelovalna industrija v izrazito slabem ekonomskem položaju zaradi nesorazmerja med družbeno določenimi in tržnimi cenami surovin in
izdelkov posebej še, če upoštevamo, da ponekod surovina
predstavlja kar 90% stroškov izdelka.
V tem obdobju smo razširili in posodobili kapacitete mlekarn, opravili delitev dela in specializacijo in s tem obogatili
asortiman izdelkov.
Tudi pri proizvodnji sladkorja doselj nismo dosegli planirane ravni, predvsem zaradi manjšega obsega setve sladkorne pese od planirane. V letošnjem letu predvidevamo
polno izkoriščenost zmogljivosti Tovarne sladkorja Ormož s
proizvodnjo 40.000 ton - s povečanjem površin v SR Sloveniji, in zagotavljanjem večjih količin sladkorne pese iz SR
Hrvatske s 600 ha in Madžarske z 2000 ha.
Predelava morskih rib zaostaja zaradi kasnitve pri posodabljanju ribiškega ladjevja in pomanjkanja finančnih sredstev za
izvedbo sanacije predelovalnih zmogljivosti.
Da položaj v živilski industriji ne bi stagniral, je nujno:
- okrepiti povezovanje živilske industrije s primarno kmetijsko proizvodnjo v SR Sloveniji,
- na osnovi samoupravnega sporazumevanja in dohodkovnega povezovanja z OZD iz drugih SR in SAP zagotoviti
dolgoročno oskrbo s surovinami,
- zagotoviti enakopravnejše ekoknomske pogoje za proizvodnjo živilskih proizvodov primarne predelave,
- pospešiti zamenjavo opreme v živilski industriji (glede na
visok delež odpisanosti opreme). V ta namen je potrebno v
čimvečjem obsegu aktivirati domačo strojno industrijo; glede
na izvozno usmerjenost pa omogočiti uvoz opreme ter s tem
zagotoviti uporabo sodobnih tehnologij, predvsem na sodobnih principih kooperacije in sovlaganj,
- pospešiti izgradnjo ustreznih skladiščnih kapacitet
(silosi, hladilnice),
- izboljšati kvaliteto surovin in izdelkov,
- pospešiti povezovanje s strojno, kemično, farmacevtsko
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in papirno industrijo,
- z ozirom na pomen živilsko predelovalne industrije, za
oskrbo prebivalstva z osnovnimi prehrambenimi proizvodi,
zagotoviti ustrezen ekonomski položaj (proizvodnjo mleka,
mesa, kruha, olja in sladkorja, kjer so cene pod neposredno
družbeno kontrolo),
- v okviru živilskih OZD dati poseben poudarek razvojnim
in inovacijskim aktivnostim za razvoj novih tehnologij in
izboljšanju kadrovske strukture,
- pri uresničevanju razvoja domače živilske industrije
upoštevati razvojne tendence živilske industrije v Jugoslaviji,
da ne bo prihajalo do podvajanj proizvodnih zmogljivosti in
razvojnih programov.
7. Vključevanje v mednarodno delitev dela
Ena od ključnih usmeritev družbenega dogovora o razvoju
agroživilskega kompleksa za obdobje 1981 -1985 je zmanjšanje uvozune odvisnosti in povečevanje izvoza po najmanj 10%
letni stopnji.
Blago, ki se načrtneje usmerja v izvoz in zagotavlja največji
neto devizni efekt, je živina, meso in izdelki, vino, sadni in
zelenjavni izdelki, hmelj, sadje in zelenjava ter morske ribe.
Skupni izvoz in uvoz članic VII. enote je bila po letih naslednja:1
(v mio $)
Leto
izvoz
uvoz
1982
165,0
185,0
1983
199,8
176,3
1984
211,3
140,2
Tekoči devizni priliv od izvoza blaga in storitev na konvertibilna področja je hkrati predpogoj za zagotavljanje nemotene
oskrbe z repromateriali, opremo in rezervnimni deli iz uvoza
za primarno kmetijsko porizvodnjo in predelovalno industrijo.
Ker agroživilstvo s svojim izvozom ne pokrije vseh uvoznih
potreb, se manjkajoči del deviz zagotavlja v povezavi s turističnimi organizacijami. Del deviz, za oskrbo z mineralnimi gnojili in zaščitnimi sredstvi za varstvo rastlin, je v letu 1982
zagotovilo celotno gospodarstvo SR Slovenije, medtem ko je
od leta 1983 dalje v veljavi družbeni dogovor o zagotavljanju
in uporabi deviz za plačevanje prednostnega uvoza določenih
proizvodov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugoslovanskem trgu. Po njem so OZD izdvajale del
deviznega priliva za oskrbo s prioritetnim repromaterialom,
del pa je zagotovila NBJ. V letu 1984 so bile agroživilske
organizacije oproščene tudi 10% združevanja od deviznega
priliva za republiške potrebe, kar je OZD omogočilo, da so z
večjim ostankom deviz pokrile svoje najnujnejše potrebe za
načrtovano proizvodnjo.
V tekočem obdobju so se agroživilske organizacije načrtneje usmerjale v izvoz in v letu 1982 in 1983 celo presegle plan
izvoza.
Za leto 1984 so OZD načrtovale za 20% večji izvoz od
realiziranega v letu 1983. Iz podatkov o realizaciji do konca
leta 1984 je razvidno, da je plan dosežen z 90%, uvoz pa
zmanjšan na 76%. V letu 1985 agroživilske OZD načrtujejo
17% povečanje izvoza glede na realizacijo v letu 1984.
Razlogov, da agroživilske OZD niso povečale izvoza po
načrtovani stopnji, je več:
- Ekonomska recesija (manjša kupna moč držav OPEC) v
svetu in večja ponudba hrane iz EGS v druge države ter
zniževanje cen in drugi protekcionistični ukrepi, čedalje bolj
zaostrujejo konkurenčno možnost našega izvoza. Za večji
fizični obseg izvoza v2 letu 1984 kot v letu 1983 beležijo OZD
manjši devizni priliv , kar je ob razpolaganju z ostankom
1
Izvoz In uvoz spremljamo od 1982 leta dalje, ko so se agroživilske organizacije organizirale v okviru VII. enote SISEOT.
2. Kot na primer pri Izvozu:
vrsta blaga
izvoz 1983
izvoz 1984

živi junci
jun. meso
vino (vag.)
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ton
11.413
7.863
4.905

mio S
17,2
22,1
19,9

ton
15.008
8.546
4.457

mio $
19,0
22,9
16,4

deviznega priliva močno vplivalo na manjšo motiviranost za
izvoz.
- Pri izvozu kmetijskih proizvodov se OZD kmetijstva in
živilske industrije srečujejo tudi s težavami zaradi večjih
zahtev po asortimanu in drugih prodajnih pogojih, ki terjajo
prilagajanje zahtevam kupcev. V živilsko predelovalni industriji marsikje,zaradi že močno zastarele tehnologije, ni
mogoče povečevati izvoza izdelkov višje stopnje predelave.
Takšno stanje se odraža tudi v visokih proizvodnih stroških in
nizki produktivnosti dela, kar onemogoča konkurenčno sposobnost na zahtevnih tujih trgih. Najpogosteje se izvaža pod
lastno ceno in s prodajo na domačem trgu krije izpadli dohodek.
- V prizadevanjih za povečanje izvoza agroživilskih proizvodov, se čedalje bolj zaostruje vprašanje usklajenosti blagovnih fondov za pokritje domačih potreb in za izvoz.
Za stabilnejšo oskrbo domačega trga in za trajni izvoz bodo
morale OZD povečati obseg sovlaganj v naročeno proizvodnjo skozi skupne proizvodno-izvozne programe in z delitvijo
deviznega prihodka razreševati probleme skupne proizvodnje,
ki so vezani na oskrbo repromateriala iz uvoza. V ta namen
bo potrebno povečati sodelovanje z OZD iz drugih SR in SAP
in posodobiti tehnologijo in opremljenost živilske industrije,
da bo mogoče povečati izvoz izdelkov višje stopnje predelave
in doseči večji devizni učinek.
Hkrati s povečevanjem izvoza pa bo potrebno v prihodnje
še zmanjšati uvozno odvisnost pri tistih repromaterialih,
opremi in rezervnih delih, ki jih je moč nadomestiti iz domače
proizvodnje.
Glede na razpoložljive blagovne fonde in možnosti za
povečanje proizvodnje bo mogoče pomembneje povečati zlasti izvoz svežega sadja, krompirja, vina, mesa in mesnih izdelkov, morskih rib, sadnih in zelenjavnih izdelkov.
8. Gozdarstvo
V več kot 30 letih načrtnega gospodarjenja z gozdovi smo
dosegli pomembne rezultate, ki se kažejo med drugim tudi v
razvoju gozdnih fondov, kot je razvidno iz naslednje preglednice:
(v m3/ha)
1970
1980
1990
Družbeni gozdovi
218
228
238
Zasebni gozdovi
160
172
184
Skupaj:
180
191
202
Tako dosežena višina povprečnih lesnih zalog na hektar še
vedno zaostaja za optimalno lesno zalogo, pri kateri lahko
računamo na polno izrabo rastiščnih zmogljivosti. V družbenih gozdovih smo tako doslej dosegli 83%, v zasebnih gozdovih 72% v povprečju za Slovenijo pa 76% optimalne lesne
zaloge.
Vzporedno z večanjem gozdnih fondov je rasel tudi prirastek. Približno v takem razmerju je rasel tudi posek v gozdovih
in blagovna proizvodnja. Pomemben skok smo dosegli prav v
tem srednjeročnem obdobju.
Intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi se je odražalo tudi v
povečevanju obsega gojitvenih del in tudi v dovolj hitrem
odpiranju gozdov s prometnicami. Po letu 1960 smo letno
zgradili 200-220 km gozdnih cest, v obdobju 1970-1980 350
km, v prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja pa 450 km.
Na podlagi splošnih izhodišč in strokovnih osnov ter upoštevajoč dosedanje trende in doseženo raven razvoja sta v
samoupravnem sporazumu in v republiških planskih aktih za
obdobje 1981-1985 kot osrednja globalna planska cilja na
področju gospodarjenja z gozdovi postavljena:
- uskladitev obsega posekov in blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov z zmogljivostjo gozdov, tako da bo stopnja
pokritja planiranih potreb po lesu z lesno surovino iz Slovenije v letu 1985 znašala 79%, od tega z gozdnimi sortimenti
68% in z lesnimi ostanki 11%;
- vlaganje v gozdove v obsegu in strukturi, ki ustreza
planirani intenziteti izkoriščanja gozdov, od česar je neposredno odvisen planirani obseg blagovne proizvodnje gozdnih
sortimentov, ustrezne debelinske in kakovostne strukture.
Na tej osnovi smo določili letni brutto posek v višini
3,780.000 m3.
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Skladno z določeno višino poseka, upoštevajoč sečne
odpadke, neposredno uporabo lesa v gospodinjstvih in
gospodarstvih lastnikov gozdov, je okvirna letna
blagovna
proizvodnja postavljena
pri iglavcih 1,600.000
m3 in pri listav3
3
cih 1,100.000 m oziroma skupaj 2,7 mio m .
Dosežena blagovna proizvodnja
(v 000 m3)
1981
1982
1983
1984
2.610
2.719
2.691
2.687
Uresničevanje planskih ciljev v blagovni proizvodnji lahko
ocenimo kot uspešno. Dosežena blagovna proizvodnja v preteklih
4 letih ter planirani obseg za leto 1985 v višini 2,700.000
m3 zagotavljajo, da bo v tem srednjeročnem obdobju dosežen
največji obseg blagovne proizvodnje v vsem povojnem
obdobju. Ob tem pa je pomembno ugotoviti, da glede na plan
obstajajo določena odstopanja v izpopolnjevanju sečenj med
družbenimi in zasebnimi gozdovi in med iglavci in listavci. To
se odraža tudi v stanju posekov po določilih gozdno-gospodarskih načrtov. Ob koncu leta 1983 ugotavljamo dinamiko
posekov po določilih gozdno-gospodarskih načrtov skupaj
96% (iglavci 100%, listavci 91%), od tega v družbenih gozdovih 102% (iglavci 103%, listavci 99%) in v zasebnih gozdovih
91% (iglavci 97%, listavci 84%).
V skladu z obsegom blagovne proizvodnje smo s sistemsko
ureditvijo gospodarjenja z gozdovi ter dogovorjeno razvojno
usmeritvijo združevanja sredstev proizvajalcev in porabnikov
lesa zagotovili sredstva za vlaganje v gozdove (obnova, nega,
gradnja gozdnih cest).
Višina porabljenih sredstev za vlaganje v gozdove je v
preteklih štirih letih znašala 18% od vrednosti blagovne gozdne proizvodnje, kar v odnosu s prejšnjim srednjeročnim
obdobjem pomeni povečanje za 3%. Sredstva za vlaganja v
gozdove so bila po namenu v preteklih štirih letih porabljena
za gozdno biološka vlaganja in gradnjo gozdnih cest v
razmerju 52:48. To pomeni, da se je v tem obdobju obseg
sredstev za gradnjo cest zelo povečal, kar je v skladu z
usmeritvami samoupravnega sporazuma, ki povečanje gradnje gozdnih cest postavlja kot enega izmed pogojev za celovito in usklajeno uresničitev planiranih del in nalog.
Pri nadaljnjem razvoju gozdarstva moramo računati s tem,
da se načini gospodarjenja z gozdovi, ki so v preteklosti
potekali pod vplivom drugačnih družbenih in socialnoekonomskih razmer še vedno odražajo na stanju gozdov, v
pogledu njihove strukture, višine lesnih zalog in biološke
stabilnosti, kakor tudi s problemi, ki izhajajo iz škodljivih
vplivov na gozd in okolje in neusklajenosti pri gospodarjenju
z prostorom:
- Nekatera območja imajo močno spremenjeno naravno
sestavo drevesnih vrst in zato okrnjeno bioekološko in
mehansko stabilnost sestojev,
- Sušenje jelke prerašča v problem velikih razsežnosti.
Povezano je s težavami pri obnavljanju teh gozdov in s problemom divjadi,
- Zaradi nevsklajenosti med rastlinskimi in živalskimi
vrstami v nekaterih območjih Slovenije slabi bioekološka stabilnost gozdov,
- Neugodna je struktura sestojev po razvojnih fazah, s
presežkom mladih in srednjedobnih sestojev in premajhnim
deležem gozdov v starejši optimalni fazi,
- Osiromašena vrednostna zasnova sestojev in
pomanjkljiva negovanost predvsem v gozdovih zasebnega
sektorja,
- Poškodbe gozdov po imisijah na Koroškem, v Zasavju
in v Gornji Savski dolini imajo že razsežnosti, ki nas opozarjajo na katastrofalne posledice »umiranja gozdov« v številnih
deželah srednje Evrope.
Srednjeročno usmerjanje razvoja gospodarjenja z gozdovi
temelji na nadaljnji krepitvi lesnih zalog, naraščanju prirastka
in povečanju donosov ob istočasni krepitvi varovalnih, socialnih in drugih funkcij gozdov. To bomo dosegli z intenziviranjem gospodarjenja z gozdovi na naslednjih osnovah:
- izboljšanjem izkoriščanja donosnih sposobnosti gozdnih rastišč,
- zagotavljanjem trajne in racionalne regeneracije gozdov z večjim poudarkom na izkoriščanju sestojnih zasnov in
vrednostne prozvodnje,
poročevalec

- usklajenim izkoriščanjem vseh gozdnih površin z upoštevanjem varstvenih, gojitvenih in drugih del za izboljšanje
biološkega ravnotežja v gozdovih,
- izboljšanjem izrabe gozdnega prostora z izgradnjo
ustrezno gostega gozdnega prometnega omrežja.
9. Ocena predvidene rasti kmetijske in gozdarske
proizvodnje v letu 1985
V resoluciji o politiki uresničevanja usmeritev družbenega
plana SR Slovenije smo za leto 1985 predvideli 3% rast kmetijske proizvodnje. Tudi v letošnjem letu ostaja intenzifikacija
kmetijske proizvodnje ena izmed osnovnih usmeritev. Skupaj
z usposabljanjem in pridobivanjem novih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo bi povečali izkoriščanje kmetijskih zemljišč.
S povečano kmetijsko proizvodnjo pa bi zagotovili tudi boljšo
izkoriščenost živilsko predelovalne industrije in nadaljevali s
pospešenim vključevanjem v mednarodno delitev dela.
Z aktivnostmi v kmetijskih OZD ter v povezati s predelavo in
prometom ter s sredstvi intervencij bomo nadaljevali s
pospeševanjem družbenoorganizirane tržne proizvodnje.
Predvidevamo, da bomo odkupili 82.420 ton pšenice in rži,
povečali površine pod sladkorno peso na 5.735 ha ter
povečali pridelavo drugih industrijskih rastlin (oljnic, hmelj),
sadja in grozdja. Zaradi močne odvisnosti naše živinoreje,
predvsem še intenzivne farmske reje prašičev in perutnine, od
nabave krme iz drugih republik in uvoza, bomo velik del
aktivnosti usmerili prav povečani pridelavi koruza za zrnje in
silažo ter pridelavi krme na travinju. Hkrati s tem bomo
povečali tudi kvaliteto pridelane krme.
V živinorejski proizvodnji bomo nadalje povečevali obseg
tržne proizvodnje in sicer: mleka na 360 mio litrov, govejega
mesa na 41.000 ton in svinjskega na 34.000 ton, medtem ko
pri perutnini ne predvidevamo bistvenega povečanja prireje
mesa.
Da bi lahko uresničili predvideno povečanje kmetijske proizvodnje, si bomo še nadalje prizadevali za pravočasno
oskrbo s potrebnimi rezervnimi deli in reprodukcijskim materialom, predvsem še: semeni, mineralnimi gnojili in sredstvi
za varstvo kmetijskih rastlin pred boleznimi in škodljivci. V ta
namen bomo zagotovili devizna sredstva z izvozom kmetijskih
in živilskih proizvodov, z združevanjem deviz z ostalimi organizacijami znotraj reprodukcijskih skupnosti, z združevanjem
deviz na nivoju republike in z deviznimi sredstvi Narodne
banke Jugoslavije.
V prizadevanjih za boljšo oskrbo s hrano moramo poleg
večjega izkoriščanja obstoječih kmetijskih površin zagotoviti
tudi njihovo trajno varovanje pred neracionalno pozidavo. To
načelo moramo dosledno upoštevati tudi pri pripravi dolgoročnih planov občin.
Nemotena oskrba s hrano zahteva tudi uresničitev predvidenih naložb v kmetijsko proizvodnjo in v povečanje proizvodnje hrane v drugih SR in SAP na podlagi sovlaganj v
usposabljanje zemljišč in v izgradnjo hlevskih kapacitet.
Tehnologijo v živilski industriji pa bomo posodabljali v tistih
organizacijah, ki so nosilke osnovne oskrbe prebivalstva in se
v večji meri usmerjajo v izvoz, na novo izgrajevali pa tam, kjer
dolgoročno zagotovljene surovine iz domače proizvodnje in
prodajo na domačem in tujem tržišču.
Plan blagovne gozdne proizvodnje moramo realizirati v
višini 2.700.000 m3 v skladu s postavljenimi razmerji med
družbenim in zasebnim sektorjem. Hkrati s tem si bomo
prizadevali, da bomo uresničili program vlaganj v gozdove
(obnova, nega, varstvo, gradnja gozdnih cest). Posebno
pozornost bomo posvetili sanaciji gozdov, ki so bili poškodovani v zadnjih letih po žledu in vetrolomih. Za zagotovitev
prirodne regeneracije gozdov pa bomo pospešili procese
usklajevanja med gozdnim in lovnim gospodarjenjem.
IV. OCENA VPLIVA RAZVOJNE IN TEKOČE
EKONOMSKE POLITIKE NA RAZVOJ
KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE
1. Ocena razvojne in tekoče ekonomske politike
V dolgoročnem programu razvoja agroindustrijske proizvodnje, kakor tudi v konkretizaciji planskih dokumentov s
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področja agroživilstva, je posebej izpostavljena zahteva po
večji usklajenosti ukrepov razvojne in tekoče ekonomske politike z doseganjem predvidenih ciljev na področju proizvodnje
hrane.
Poleg sistemskih rešitev, ki opredeljujejo pogoje gospodarjenja v celotnem gospodarstvu uveljavljamo za področje agroživilstva, glede na njegov specifičen položaj v družbeni reprodukciji, posebne ukrepe predvsem na področju razvojne, kreditno monetarne, zemljiške in davčne politike, zunanjetrgovinske menjave, cen tržnih rezerv, združevanja kmetov.
Na področju agroživilstva se politika primarne delitve v tem
srednjeročnem obdobju ni bistveno menjala. V razmerah
hitrega povečevanja stopnje inflacije letno določanje proizvajalčevih prodajnih cen za osnovne kmetijsko živilske proizvode ni moglo slediti stroškom proizvodnje in potrebam razvoja posameznih dejavnosti, prilagajanju potrebam
domačega in tujega trga ter razvoju dohodkovnih odnosov
znotraj reprodukcijskih skupnosti. Posledice so se odražale v
neenakopravnem položaju agroživilstva v primerjavi z ostalimi panogami gospodarstva, v neusklajenem razvoju posameznih dejavnosti kmetijstva ter med kmetijstvom in živilsko
industrijo.
Zaostrovanje pogojev kreditiranja v zadnjih letih se je z
administrativnim določanjem cen in ob hitrem naraščanju cen
vhodnih surovin, kljub izvajanju intervencijskih ukrepov,
odražalo v naglem slabšanju akumulacije in reprodukcijske
sposobnosti kmetijstva in živilske industrije glede na prvo leto
tega srednjeročnega obdobja in v primerjavi z ostalim gospodarstvom.
Razporeditev celotnega prihodka

Cel. Porab.Dohodek Čisti
prihodek sredstva
dohodek
Gospodarstvo
165
165
161
157
Industrija
168
168
164 162
Kmetijstvo
162 174 132 100
- poljedelstvo
165
178 142 119
- sadjarstvo
144
111
186 173
- vinograd.
146
141
158
136
7 živinoreja
164 180
118
80
Živilska ind.
157 158 152 129
Industrija pijač
146
142 161
171
Krmila
184
185 175 163
Tobak
144
142 154 151
Ribištvo
229 233 222 312

(indeks 30. 9. 1984)
30. 9. 1983
OD Aku- Izguba
mulacija
147 178
108
148 182 118
149
66 536
146
99 415
165 215
143 434 243
_3
150
46
148 129 442
144 185
37
148 163
136 188
158
31
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Delež dohodka v celotnem prihodku
(v %)
1981
1982
1983 I-IX 1984
Gospodarstvo
21,8
22,7
22,0
21,0
Industrija
27,2
26,1
26,0
26,5
Kmetijstvo
27,3
26,1
24,6
23,4
- živinoreja
22J
21.1
20,0
17,7
Živilska industrija
16,7
15.2
14,5
14.3
Industrija pijač
24,4
22.3
23,2
24.4
Proizv. krmil
7,3
8,6
8,8
9,1
Izgube v agroživilstvu so zaradi notranjih rezerv začele
hitreje naraščati šele proti koncu lanskega leta in so ob
tričetrtletju že dosegle vrednost 1.386 mio din. Število kmetijskih in živilskih OZD z izgubo je v tem času poraslo od 12 na
39. V njih je bilo v lanskem letu zaposlenih 5.795 delavcev Po
prvih podatkih je imelo ob koncu leta 1984 izgubo skupno 16
organizacij s področja kmetijstva, ribištva in živilske industrije. Celotna izguba je znašaila 1.642,1 mio din, vseh zaposlenih v organizacijah z izgubo pa je bilo 4.576. V letu 1984 smo

namenili za intervencije v proizvodnji hrane 1.440 mio din iz
republiških in 1.900 mio din iz občinskih sredstev. S tem smo
preprečili še večje poslabšanje ekonomskega položaja agroživilskih OZD. Pri tem moramo poudariti, da so OZD v letu
1984 že povsem izčrpale notranje možnosti za izboljšanje
svojega ekonomskega položaja in da se bo zato položaj v letu
1985 zaostril do skrajnosti oziroma smo ob nadaljevanju
sedanjih razmer pred ponovnim pojavom množičnih izgub v
agroživilstvu.
Poleg materialnih stroškov je na slabšanje ekonomskega
položaja vplivala tudi neugodna delitev dohodka. Tako so se
zaradi nujnosti financiranja naročene proizvodnje pri večini
surovin in repromaterialov ter zahtev po zagotavljanju deviznih sredstev za uvozne komponente, povečale potrebe po
kreditih, kar je povzročilo intenziven porast pogodbenih
obveznosti. Med njimi predstavljajo največje breme obresti, ki
so se od leta 1982 povečale v kmetijstvu in živilski industriji
skoraj trikrat, v industriji pa dvakrat.
Delež obresti v dohodku
(v %)
1981
1982
1983
1984
Industrija
8,5
9,5
13,1
17,2
Kmetijstvo
7,6
11,7
16,8
27,6
- poljedelstvo
6,5
10,7
14,3
21,3
- sadjarstvo
6,2
9,2
15,3
28,9
- vinogradništvo
8,1
11,0
17,0
34,5
T živinoreja
8,4
12,6
16,7
31,8
Živilska industrija
8,1
11,8
18,5
28,4
Proizvodnja pijač
8,8
9,6
13,8
18^1
Proizvodnja krmil
20,9
20,0
22,3
337
Proizvodnja tobaka
11,7
17,4
35J
27,6
Zlasti je kritična situacija v proizvodnji sladkorja, kjer so
obresti celo 73% večje od dohodka, dočim predstavljajo pri
mletju žit 60,7% dohodka, v predelavi mesa 41% in v živinoreji
31,8% dohodka. Tudi vse ostale veje agroživilstva z izjemo
proizvodnje kruha in testenin, konditorske industrije ter brezalkoholnih pijač imajo v primerjavi z industrijo (17,2%) nadpovprečne obveznosti do stroškov za obresti.
Nekatere dejavnosti kmetijske in živilske proizvodnje z dolgim reprodukcijskim procesom in velikim obsegom nedokončane proizvodnje ne prenesejo več sedanjh pogojev najemanja bančnega kapitala, zato bi morali obrestne mere uskladiti
z obratom kapitala. To velja predvsem za živinorejsko in še
posebej za govedorejsko proizvodnjo, kjer traja proizvodni
proces tudi več kot dve leti.
Osebni dohodki vsa leta zaostajajo za OD industrije in
gospodarstva. Neto OD na zaposlenega v 9. mesecih 1984 je
znašal v gospodarstvu 24.522 din, v industriji 24.409 din, v
kmetijstvu 22.651 din, v živilski industriji 22.385, v industriji
pijač 22.927 in v proizvodnji krmil 26.003 din. Takšne razmere
so onemogočale ustrezno nagrajevanje delavcev v agroživilstvu, kar se že odraža v zelo slabi kadrovski strukturi glede na
zahtevnost tehnološkega procesa in vrednost družbenih sredstev s katerimi upravljajo ti delavci.
Večje razlike so tudi znotraj posameznih podskupin, kot
npr. mletje žit 21.744 din, proizvodnja testenin 19.245 din,
klanje živine 20.965 din.
Tudi stopnja akumulacijske sposobnosti se je zelo poslabšala. Medtm ko v gospodarstvu in industriji narašča, je v
kmetijstvu upadala, tako da predstavlja v kmetijstvu komaj
četrtino, v živilski industriji pa polovico lanske vrednosti.
Stopnja neto akumulacijske sposobnosti
. (v %)
1981 1982 1983 30./9. Indeks
1984 30./9.-84
30./9.-83
Gospodarstvo
4,37 2,64 2,77 3,26 131.8
Industrija
4,81 2,60 3,06 3,61 141.9
Kmetijstvo
3,36 2,70 3,56 1,05 25,0
— poljedelstvo
4,23 3,93 4,12 2,73 55,8
- sadjarstvo
0,10 0,38 0,15 0,91 186,4
- vinogradništvo
0,75 0,16 0,25 -1,47
— živinoreja
4,13 3,12 4,48 0,77 13,7
Ribištvo
2,75 2,38 -3,57
Živilska industr.
2,97 2,70 2,95 1,28 41,8
Industrija pijač
4,25 3,02 3,41 3,84 143,0
Krmila
3,51 3,49 3,61 3,34 89,7
Tobak
-1,06 -7,48 0,47 1,61 124,1

Takšne razmere niso omogočale oblikovanje potrebnega
obsega lastnih sredstev za kreditiranje reprodukcijskega procesa, ki v nekaterih dejavnostih kmetijstva in živilstva traja
tudi več kot leto dni. Specifičnost kmetijske proizvodnje, ki se
odraža v počasnem obratu kapitala in v sezonskem značaju
pridelovanja, zahteva velik obseg obratnih sredstev za kreditiranje proizodnje in zalog. Prav tako so tudi ostale dejavnosti
znotraj reprodukcijskih povezav (predelava, trgovina z živili) v
neugodnem ekonomskem položaju. Zaradi administrativnega
določanja cen pomembnejših kmetijsko živilskih proizvodov
in slabega ekonomskega položaja tudi ni v večji meri zaživelo
dohodkovno povezovanje znotraj reprodukcijskih celot.
V razmerah hitrejšega uveljavljanja tržnih zakonitosti na
področju proizvodnje hrane bo potrebno nadalje dograjevati
sistem tržnih rezerv za najpomembnejše kmetijsko živilske
proizvode ter osnovni reprodukcijski material in veterinarska
zdravila na vseh nivojih, določiti osnovne kmetijske proizvode
za katere se bodo določale zaščitne cene in kriterije za njihovo oblikovanje ter opredeliti sistem kompenzacij za tiste
proizvode, ki jim bodo v sistemu družbene kontrole zadržane
cene ter s tem povzročen izpad dohodka proizvajalcem. Prav
tako bomo morali učinkoviteje posegati v razvojne pogoje z
diferenciranim pristopom na področju kreditno monetarne
politike in drugimi ukrepi ekonomske politike.
2. Izvajanje programa naložb in ocena vpliva
kreditno monetarne politike na razvoj kmetijstva
in živilske industrije
Po dogovoru o temeljih plana SR Slovenije za obdobje
1981-85 je predviden obseg naložb v kmetijstvo in ribištvo v
Vir sredstev

Po dogovoru

- Kmetijske OZD
- KŽRS
- sredstva za usposabljanje
zemljišč
- banke
hranilno-kred. služba
- združeni kmetje

13,7
12,0
45,2
8,2
20,9

1981
*

1981
1982
1983
1984 ocena

Naložbe gospodarstva
(mio din)
skupne
naložbe
44.157,9
52.964,0
71.534,8
114.500,0

krediti
10.659,2
9.286,9
12.021,3
16.900,0

Zaostajanja v obsegu naložb iz prvih dveh let ne bomo
mogli več nadoknaditi do konca tega srednjeročnega
obdobja. Učinki nekaterih zapoznelih investicij pa se bodo
odrazili v možnostih za večjo kmetijsko proizvodnjo v naslednjem obdobju.
Konstrukcija financiranja investicij 1981 -84 je bila po virih
uresničena v naslednjem obsegu:
Uresničevanje v letih
1982
1983

V%
1984 1981-1984

Indeks
Uresn.
dogovora
1981-84

18,5
5,0

17.0
3,4

23,1
1,1

19,3
12.1

19,8
2,0

159

3,1
38,5
15,0
19,7

14.1
33.6
12.2
19.7

12,7
33,8
12,4
16,9

20.2
34.3
9,2
15,9

14,8
34,6
11,4
17,4

123
77
139
83

Predvidene konstrukcije financiranja ne bomo uresničili pri
bančnih sredstvih kljub temu, da so banke obravnavale
naložbe v proizvodnjo hrane kot prednostne in so v letih
1981-84 namenile za investicije v kmetijstvo od 17,5% do 32%
od vseh bančnih sredstev za nove naložbe v gospodarstvu
tekočega leta. Udeležba kmetov v financiranju investicij se je
zmanjšala predvsem zaradi poslabšanega ekonomskega
položaja v kmetijski proizvodnji in pogojev kreditiranja, venLeto

višini 15,8 mlrd din po ocenah iz leta 1980. Glede na spremenjene gospoodarske razmere planiranega obsega naložb v
tem obdobju ne bomo v celoti uresničili. Na relativno uspešno
realizacijo naložb v kmetijstvo vpliva predvsem velik del
naložb v urejanje zemljišč na podlagi združevanja sredstev
gospodarstva. Zaostajajo zlasti naložbe v nakup zemlje, govedorejo, perutninarstvo, sadjarstvo, konjerejo, ovčerejo in
ribištvo. Na zaostajanje naložb glede na začrtane cilje ni
vplivalo samo pomanjkanje sredstev, ampak tudi težave pri
zagotavljanju surovin oziroma reprodukcijskega materiala,
nezadostna ponudba zemlje za odkup, premajhen interes
investitorjev zlasti združenih kmetov za nove naložbe,
posebno še po letu 1983, ko je prišlo do naglega poslabšanja
gospodarskih razmer v živinoreji.
Obseg naložb v kmetijstvu v obdobju 1981 -84
(v mio din)
Leto
Po tekočih Po cenah 1980 Uresničevanje
cenah
naložb v %
1981
3.764,8
2.768,2
87,5
1982
5.489,4
3.016,2
91,0
1983
8.635,3
3.589,1
109,1
1984 (ocena)
11.950,0
3.204,6
100,0

dar je ob povečanem deležu sredstev hranilno kreditnih služb,
ki so tudi sredstva kmetov, ostala v okvirih dogovora. V
primerjavi s predvideno konstrukcijo financiranja naložb v
kmetijstvu so zaradi izpada bančnih sredstev OZD z večjim
deležem lastnih sredstev pri naložbah bistveno poslabšale
svoj likvidnostni položaj in reprodukcijsko sposobnost.
Delež naložb kmetijstva in ribištva v naložbah gospodarstva

Naložbe kmet. in ribištva
(v mio din)
skupne
naložbe
3.764,8
5.489,4
8.635,3
11.950,0

OPOMBA:
- skupne naložbe: lastna sredstva, krediti, sovlaganja itd.
- podatki 1981-83 Bilten SDK (pri kmetijstvu upoštevana
tudi poraba lastnih sredstev, materiala in dela združenih kmetov, po podatkih HKS)
Delež naložb v kmetijstvo in ribištvo v skupnih naložbah
gospodarstva je z leti porastel. Kljub porastu bančnih kreditov
znotraj strukture financiranja investicij je bil doseženi delež v
skupnih naložbah v letu 1984 (34%), še vedno manjši od
predvidenega po dogovoru (45%).
V živilski industriji so bile naložbe skladne s porastom '
kmetijske proizvodnje oziroma usmerjene v intenzivno izrabo

krediti
1.450,5
1.844,3
2.919,9
4.100,0

Delež naložb kmetijstva in ribištva
v naložbah gospod, v %
skupne
krediti
naložbe
8^5
13^0
10,4
19,9
12,1
24,3
10,4
24,5

kmetijskega prostora. Skladno s tržno proizvodnjo in izvozom
so bile uresničene oziroma so v izgradnji nekatere prednostne naložbe živilske industrije in to predvsem v:
- predelavo mleka in rib,
- v izvozne objekte za proizvodnjo trajnih konzerv in trajnih
mesnih izdelkov,
- v skladiščne prostore za kmetijske pridelke in hladilnice
za povečan izvoz,
- v rekonstrukcijo obratov za predelavo odpadkov v živalsko krmo.
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V obdobju 1981-84 smo v živilski industriji uresničili naslednji obseg naložb:
Vrednost naložb v živilski industriji
(mio din / cene 1980)
Panoga
Naložbe v letih (uresničeno)
1981
1982
1983
1984
- pred. živ. proizv.
1.105,4
767,9
655,8
767,0
- proizv. pijač
316,4
130,5
172.6
151,0
- proizv. krmil
81,3
48,8
112.7
107,3
- pred. tobaka
8,4
4,5
9,2
6,7
Skupaj (tek. cene)
2.055,6 1.527,8 2.555,8 3.848,0
V štirih letih smo uresničili v živilski industriji 4.444,5 mio
din investicij po stalnih cenah iz leta 1980, medtem ko so v
samoupravnem sporazumu o temeljih srednjeročnega plana
za obdobje 1981-85 živilske OZD predvidele za 21.992 mio
din naložb.
Slovenija je dolgoročno deficitarna v proizvodnji ključnih
kmetijskih proizvodov, to je pšenice, koruze, sladkorja, olja in
mesa prašičev. Da bi trajneje zagotovili oskrbo s temi prehrambnimi proizvodi in surovinami je konzorcij za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo hrane v letih 1981 -85 v letu 1983
-sprejel pogoje kreditiranja investicijskih naložb v druge republike in pokrajini v melioracije in gradnjo objektov za rejo
prašičev. Na podlagi skupno dogovorjenih pogojev za kmetijske in živilske OZD v obdobju 1981-84 so banke kreditirale 29
projektov za melioracije in gradnjo pitališč za prašiče v skupnem znesku 837,6 mio din in sovlagateljskim deležem svojih
članic v vrednosti 1.598,5 mio din.
Drug način zagotavljanja oskrbe poteka preko takoimenovane naročene proizvodnje. Tudi za te namene imamo enotna
skupna načela financiranja. Le-ta opredeljujejo pogoje in
način zagotavljanja sredstev proizvajalcev in kupcev za dogovorjene količine naročene proizvodnje pšenice, koruze, sladkorja in olja. Osnova za dogovarjanje je proizvajalčeva prodajna cena, pri kateri sodelujeta z enakim deležem proizvajalec in kupec pri proizvodnji pšenice in koruze, pri sladkorju in
olju pa se v konstrukcijo financiranja vključi tudi predelovalec
s tretjinskim deležem. V ta namen smo v letih 1982-84 iz
bančnih sredstev zagotovili 4.101,6 mio din kreditov, s čimer
smo izboljšali oskrbo z manjkajočimi proizvodi (pšenica,
koruza, sladkor, olje).
Kljub temu, da s kreditno monetarno politiko in poslovono
politiko bank pospešujemo kmetijsko proizvodnjo, prihaja
občasno do problemov pri kreditiranju, predvsem zaradi
pomanjkanja sredstev in limitov bank iz kmetijskih proizvodnih območij, ki so praviloma finančno šibkejša. Sistem financiranja naročene proizvodnje na območju naše republike ni
zaživel, saj smo dosegli minimalen obseg kreditov (npr. po
stanju na dan 30. 9, 1984 od skupnih plasmajev za proizvodnjo mesa preko naročene proizvodnje kreditiramo le 5,8%,
kreditiranje naročene proizvodnje drugih proizvodov pa je še
manjše). Tudi usmerjanje sredstev temeljnih bank za kreditiranje osnovnih kmetijskih in živilskih proizvodov - pšenice,
koruze, sladkorja, olja in mesa ni bilo v celoti uresničeno, niti
časovno niti po obsegu, zato bo za zagotovitev sredstev za
nemoteno kreditiranje proizvodnje in zalog kmetijskih pridelkov potrebno poiskati učinkovitejše rešitve.
Čeprav ima v poslovni politiki bank, združenih v LB-ZB
kmetijstvo v tem srednjeročnem obdobju poleg izvoza največje ugodnosti v obrestnih merah pa le te močno bremenijo
stroške kmetijske proizvodnje oziroma dohodek OZD v kmetijstvu in živilski industriji. Po podatkih SDK predstavljajo
obresti v kmetijstvu že 27,6% v živilski industriji pa 28,4%
ustvarjenega dohodka (v industriji 17,2%). Zaradi izredno
nizke netto akumulacijske sposobnosti, kjer je za prvih 9
mesecev leta 1984 znašal indeks le 25,0 (v industriji pa 141,9)
tudi ni možnosti, da bi OZD kmetijstva iz lastnih sredstev
pomembneje večale poslovni sklad. Temu se pridružuje še
majhen aparat kapitala, kar dohodkovni položaj kmetijstva še
otežuje. Ustrezne rešitve bomo morali zato iskati v bolj kvalitetnih sredstvih.
Za rešitev stanja na področju kreditiranja razvojnega in
tekočega poslovanja kmetijskih in živilskih OZD je potrebno:
- v srednjeročnem obdobju 1986-90 dati kmetijstvu,
enako kot v obdobju 1981-85 status prednostne gospodar-

ske dejavnosti in s tem ugodnejše pogoje za kreditiranje
investicij in tekoče proizvodnje v kmetijstvu,
- za hitrejši razvoj hribovitih in manj razvitih območij združevati del namenskih investicijskih sredstev temeljnih bank za
naložbe v kmetijstvo,
- združevati sredstva za kreditiranje proizvodnje in zalog
ključnih kmetijskih in živilskih proizvodov,
- povečati obseg združevanja sredstev za skupne naložbe v
kmetijstvu,
- proučiti možnosti konverzije kratkoročnih kreditov iz
bančnih sredstev za proizvodnjo, odkup in zaloge osnovnih
kmetijsko živilskih pridelkov,
- proučiti možnost znižanja obrestne mere bančnih kreditov za kreditiranje proizvodnje in zalog kmetijsko živilskih
proizvodov.
3. Ocena izvajanja intervencij v proizvodnji hrane
S sprejetjem zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje kmetijske proizvodnje, smo sistemsko uveljavljali načelo,
da vsi porabniki hrane sorazmerno prispevajo sredstva za
povečanje proizvodnje hrane in da se zbrana sredstva usmerjajo na temelju dogovora o enotni politiki pospeševanja proizvodnje hrane. To je temeljni pogoj, da na podlagi dejanske
proizvodne in poslovne soodvisnosti ter povezanosti v pridelavi in prometu s hrano zagotovimo stabilnejše pogoje z
družbeno organizirano pridelavo in uveljavimo skupni prihodek in dohodek kot element učinkoviteaa oospodarjenia v
kmetijstvu.
S sprejetjem zakona leta 1982 za združevanje sredstev in
bruto osebnih dohodkov so bili izboljšani materialni pogoji za
usmerjanje proizvodnje v skladu s planom, za pospeševanje
kmetijske pridelave in v ribištvu, za povečano in izboljšano
oskrbo ter za izvoz.
V letnih programih ukrepov za pospeševanje pridelave
hrane smo izhajali iz naslednjih osnov:
- dogovora o temeljih družbenega plana SRS, za obdobje
1981-85 in plana, ki zadeva kmetijstvo,
- ekonomskega položaja posameznih panog kmetijstva,
- nujnosti preusmeritve v intenzivnejšo rabo zemlje,
povečanja poljedelske pridelave in prireje v živinoreji,
- razvijanja družbeno organizirane proizvodnje na osnovi
krepitve dohodkovnih odnosov in povezanosti organizacij
združenega dela, zlasti pa združenih kmetov,
- odgovornosti družbenopolitičnih skupnosti za zagotavljanje oskrbe prebivalstva in za nemoteno proizvodnjo v obratih za predelavo kmetijskih pridelkov in
- usmeritve blagovnih tokov k porabnikom, ki so prispevali
sredstva za intervencije.
V enotni program pospeševanja kmetijske proizvodnje so
se aktivno vključile tudi občine z ustanovitvijo občinskih
samoupravnih skladov z združevanjem sredstev po 0,4 do
1,05% prispevni stopnji. S tem so se pomembno povečala
sredstva za realizacijo enotnega programa in še posebej za
razreševanje specifičnih problemov pospeševanja kmetijske
proizvodnje v posameznih občinah.
S sklenitvijo posebnega dogovora med republiškim in
občinskimi skladi za intervencije je zagotovljena enotna politika pospeševanja kmetijstva in usmeritev rabe sredstev na
ključna področja ter povezovanje proizvodnih območij in
območij porabe.
S prizadevanji za povečanje poljedelske pridelave, predvsem večje usmeritve v tržno proizvodnjo in pridelavo za
potrebe živinoreje, smo ob neugodnih ekonomskih pogojih z
ukrepi na področju intervencij v proizvodnji hrane v veliki
meri omilili nestabilna gibanja. Napori kmetijskih organizacij
in organizacij združenih kmetov so usmerjeni k večjemu pridelovanju kvalitetne voluminozne krme in izrabi vseh za kmetijsko pridelavo sposobnih zemljišč. Posebno velja to za hribovita območja, kjer s pospeševanjem pridelave ustvarjamo
pogoje za naseljenost in zadržujemo ta območja v svoji
naravni proizvodni funkciji. Pri opredeljevanju višine stimulacij smo bolj stimulirali pridelovalce na hribovskem območju,
zlasti za prirejo mleka, kot pomembnem dejavniku za nadaljnji razvoj govedoreje.
V skladu s programom smo v letih 1982-84 iz republiškega
sklada namenili za spodbujanje kmetijske pridelave in v ribištvo skupno 2.993 mio din. Nad 70% vseh sredstev smo name-
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nili za pospeševanje tržne živinorejske proizvodnje na domači
krmi in za tržno pridelavo pomembnejših poljščin.
V preteklem obdobju je bila stagnacija kmetijske pridelave
odraz nestabilnih pogojev gospodarjenja, slabše organiziranosti, nezadostne ali celo nikakršne dohodkovne povezanosti
organizacij združenega dela v pridelavi, predelavi in prometu.
Z intervencijskimi ukrepi smo spodbujali večjo proizvodno
povezanost in odgovornost za skladnejšo oskrbo tržišča ter
vplivali na povečanje kmetijske proizvodnje.
Z ukrepi intervencij v govedoreji smo v SR Sloveniji
povečali stalež osnovne črede govedi in s spodbujanjem
prireje zagotovili zadovoljivo oskrbo z mesom in mlekom.
Ugodni rezultati so z interventnimi ukrepi v kmetijstvu doseženi predvsem v tržni pridelavi pšenice in sladkorne pese ter
tudi v drugih vrstah proizvodnje, predvsem zaradi intenzivnejšega dela strokovno pospeševalne službe, večjega vključevanja stroke pri pripravi programov proizvodnje in prenosa
tehnoloških dosežkov v prakso, ki so še zlasti pomembni za
zasebno kmetijstvo.
Doseženi rezultati dokazujejo, da smo uspeli preusmeriti
proces prestrukturiranja kmetijske proizvodnje na osnovi
nadomeščanja opuščanja proizvodnih zmogljivosti na nekaterih območjih in povečevanja obsega proizvodnje na preusmerjenih kmetijah in na družbenih obratih. Pomembne rezultate smo z interventnimi ukrepi dosegli na področju organiziranosti v reprodukcijskih verigah, pri načrtovanju in usmerjanju proizvodnje glede na potrebe po oskrbi s hrano ter pri
vključevanju strokovnih in raziskovalnih organizacij v razreševanje ključnih problemov v neposredni proizvodnji.
Viden napredek je opazen v poljedelstvu in na travinju pri
povečevanju hektarskih pridelkov, izboljšanju setvene strukture in povečevanju družbenoorganizirane tržne proizvodnje.
V živinorejski proizvodnji smo stalno povečevali obseg in
tržnost prireje mleka in mesa ter izboljšali plemensko vrednost živine.
V zasebnem kmetijstvu smo zavzeli celovit pristop pri načrtovanju proizvodnje na kmetijah. Z interventnimi sredstvi smo
pospešili vključevanje vseh proizvodnih zmogljivosti združenih kmetov v proces družbenoorganizirane kmetijske proizvodnje, kar je doprineslo k izboljševanju njihovega ekonomskega položaja in pripomoglo k širitvi pravic na področju
socialnega zavarovanja.
Večino zbranih sredstev smo namenili predvsem v obliki
regresiranja nabave mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev,
semena, plemenske živine ter v obliki sofinanciranja dela
pospeševalne službe. S tem smo povečali intenzivnost rastlinske in živinorejske proizvodnje.
Dosedanje izkušnje pri uporabi interventnih sredstev so
pokazale, da bi morali v prihodnje zožiti namene uporabe teh
sredstev ter jih usmerjati več v prestrukturiranje proizvodnje
na kvalitetnejših osnovah, v revitalizacijo hribovskega kmetijstva in v biogenetske raziskave. V dosedanjem obdobju so
imela namreč interventna sredstva, zaradi neurejenih cenovnih razmerij, večkrat značaj kompenzacij.
Potrebe po enotni oskrbi prebivalstva s hrano, nadaljnje
preusmerjanje kmetijske proizvodnje, pospeševanje procesov
proizvodnega združevanja kmetov ter hitrejše razvijanje hribovskega kmetijstva narekujejo povečanje obsega združevanja sredstev na osnovi zakona. S tem bi zagotovili kontinuiteto intervencijskih ukrepov na temeljnih razvojnih področjih
kmetijske pridelave, saj je spreminjanje proizvodne strukture
v kmetijstvu dolgotrajen proces. Hkrati bi omogočili tudi
nadaljno izboljševanje organizacijskih povezav znotraj kmetijstva kot tudi dohodkovno povezovanje z organizacijami predelave, trgovine ter gostinstva in turizma, kar bi prispevalo k
večji usklajenosti proizvodnih zmogljivosti znotraj reprodukcijskih verig in tudi k večji in racionalnejši proizvodnji hrane.
Potrebe po uporabi sredstev intervencij v proizvodnji hrane
in razširitev namenov uporabe teh sredstev za hitrejši razvoj
hribovskega kmetijstva in za obrambo proti toči zahtevajo
povečanje sedanje prispevne stopnje in podaljšanje zakonskega združevanja sredstev za naslednje srednjeročno obdobje.

zagotovljena organizacijska, metodološka in tehnična enotnost ter dana možnost, da so se organizirale Območne samoupravne skupnosti za obrambo pred točo in sicer za severovzhodno Slovenijo leta 1980, za Osrednjo Slovenijo leta 1983,
za Primorsko leta 1984 in Koordinacijski odbor za obrambo
pred točo v letu 1984.
Sistem obrambe pred točo v SV in Osrednji Sloveniji
pokriva preko milijon ha površin, od tega skoraj 450.000 ha
obdelovalnih površin; na Primorskem pa bo branjeno 200.000
ha na vsaki strani meje z Italijo. V SV in Osrednji Sloveniji
deluje 118 strelskih mest.
Finančna sredstva za izgradnjo sistema obrambe pred točo
in redno vzdrževanje osnovnih sredstev zagotavlja SR Slovenija iz proračuna; območne samoupravne skupnosti pa s
prispevki članov skupnosti, pokrivajo materialne in funkcionalne stroške strelskih mest, delovanje skupščine in organov
skupnosti ter strokovne službe za vodenje obrambe pred
točo.

4. Ocena delovanja sistema obrambe pred točo
S sprejetjem zakona o sistemu obrambe pred točojeta 1979
in odlokom o opredelitvi branjenih območij pred točo, je bila

5. Ocena učinkov cenovne politike
V obdobju 1981-84 so po določilih zakona o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen pristojni organi družbe-
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Poraba sredstev po posameznih ietih:

(v mio din)
plan
1980 1981 1982 1983 1984 1985
A. Izgradnja sistema 17,56 24,9 51
75,4 53,2 269
B. Delov, sistema
- SV Slovenija
17,4 24,7 29,8 33,1 53,1 130,8
- Osr. Slov.
28,1 79,5 149,9
- Primorska
_____
18,0
Za leto 1985 so predlagane članicam skupnosti naslednje
prispevne stopnje za delovanje sistema obrambe pred točo;
v%
Sv. Slov. Osr. Slov.Primorska
Kmetijske OZD in gozdarske
TOZD od dohodka
0,32 od 0,95-1,06
0,6
OZD predelave, dodelave in
prometa s kmetijskimi pridelki
ter TOK gozdnogosp. OZD 0,3
0,16 0,50-0,56
od dohodka
0,15
0,5-1,3
0,20
Terciarne dejavnosti - ostali
Kmetje - od dohodka iz
1,0kmetijske dejavnosti
0,3 od KD
1,5 KD
0,50
S posebnimi samoupravnimi sporazumi se v financiranju
programov območnih skupnosti vključujejo tudi zavarovalne
skupnosti branjenih območij predvsem v obliki ugodnih kreditov, delno pa tudi s sredstvi brez obveznosti vračanja.
Pri zbiranju sredstev od članic območnih skupnosti je pri
nekaterih zavezancih opazna nezainteresiranost oziroma celo
odklanjajo plačilo prispevkov, kar ogroža učinkovitost delovanja sistema obrambe pred točo.
Večletno delovanje sistema za obrambo pred točo v SV
Sloveniji dokazuje, da je obseg škode, ki jo je v teh letih
povzročila toča, bistveno manjši in je obramba pred točo
prispevala k večji proizvodnji hrane ter k zmanjšanju obsega
stroškov za odpravo posledic po toči, ne le v kmetijstvu,
ampak v celotnem gospodarstvu.
Območne samoupravne skupnosti za obrambo pred točo
po sedanjem sistemu ne združijo dovolj sredstev za vzdrževanje sistema zaradi hitrega naraščanja stroškov, predvsem za
nabavo raket (indeks porasta cen znaša samo za obdobje
1984/83 175).
Iz teh razlogov je nujno razširiti obveznost združevanja
sredstev na celotno gospodarstvo, saj z obrambo pred točo
branimo širše družbeno premoženje in ne le kmetijsko proizvodnjo.
V letu 1985 je po programu izgradnje sistema obrambe pred
točo predvidena izgradnja sistema na Primorskem in dopolnitev obeh že obstoječih sistemov v SV in Osrednji Sloveniji. S
tem bi bil sistem obrambe pred točo v SR Sloveniji izgrajen.
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nopolitičnih skupnosti letno določali politiko cen. V skladu z
zakonom in sprejetimi dogovori o izvajanju politike so bile
cene kmetijskih in živilskih proizvodov v naslednji pristojnosti:
- v zvezni pristojnosti so bili osnovni kmetijski in živilski
proizvodi (pšenica, koruza, oljarice, sladkorna pesa, bomabž,
moka, riž, meso, sladkor, olje, tobak);
- ostali kmetijski in živilski proizvodi pa so bili v republiški
in občinski pristojnosti.
V okviru ukrepov za izvajanje politike cen so pristojni
organi na zvezni ravni poleg predvidenih ekonomskih ukrepov (regresi, blagovne rezerve, davki) vsako leto določili
možno rast cen z dogovori o izvajanju politike cen ali s
projekcijami. Vsako leto je Zvezni izvršni svet določil tudi
proizvajalčeve prodajne cene in zaščitne cene za osnovne
kmetijske in živilske proizvode.
Pri opredeljevanju politike cen na področju agroživilstva, so
se zaradi velikega vpliva stroškov hrane na življenjski standard prebivalstva, premalo upoštevali pogoji poslovanja,
posebno še ekonomske in tržne razmere pri posameznih
proizvodih oziroma dejavnostih. S tem in zaradi pogostega
uveljavljanja ukrepov neposredne kontrole cen v preteklih
letih so nastala med posameznimi proizvodi osnovih dejavnosti agroživilstva in proizvodi ostalega gopodarstva, ki jih
potrebuje kmetijstvo za reprodukcijo izrazita cenovna nesorazmerja. Le-ta so v nekaterih dejavnostih močno poslabšala
njihov ekonomski položaj v živinoreji, klavno-predelovalnih
obratih, mlinsko-pekarskih OZD in proizvodnji sladkorja.
Posledice teh nesorazmerij so se odražale predvsem v:
-zidanju cen z odvisnimi stroški (stroški kapitala, skladiščenja, sušenja, transporta idr.), kar je povzročilo povečanje
določenih proizvajalčevih prodajnih cen za 30-50%.
_ - občasno večjih stroških proizvodnje od cen osnovnih
živilskih izdelkov (olje, skladkor, moka, meso, mleko) zaradi
nepriznavanja paritetnih odnosov na podlagi tehnoloških normativov,
- velikih disparitetah med cenami vhodnih surovin in končnih proizvodov pri ostalih dejavnostih živilsko predelovalne
industrije, zaradi zadrževanja cen živilskih proizvodov in
prednostnega povečanaj cen osnovnih kmetijsko živilskih
proizvodov.
V takšnih razmerah je prihajalo do različnih pogojev poslovanja v posameznih letih in posameznih dejavnostih ter zato
do nestabilnosti in neusklajenosti v njihovem razvoju (poljedelstvo-živinoreja, živinoreja-predelovalna industrija) kar še
posebno velja za druga območja Jugoslavije.
Nekajletno poslovanje z izgubo oziroma na robu rentabilnosti se pri OZD v agroživilskem kompleksu odraža v:
- s planskimi akti določiti kmetijske proizvode, za katere se
bodo določale zaščitene cene na republiškem nivoju,
- prepočasnem in neusklajenem razvoju OZD znotraj posameznih dejavnosti agroživilstva,
- različnih možnosti za pridobivanej dohodka med posameznimi dejavnostmi,
- zaostajanje za tehnološkim razvojem.
Da bi omogočili tudi na področju agroživilstva večje delovanej tržnih zakonitosti, moramo pri oblikovanju politike cen
zagotoviti pogoje za uveljavljanje novega zakona o cenah. V
ta namen moramo:
- opredeliti osnovne kmetijske in živilske proizvode na
republiškem nivoju,
~ podrobno opredeliti oblikovanje in izvajanje sistema
zaščitnih cen za osnovne kmetijske proizvode ob upoštevanju
razvojnih ciljev, proizvodnih pogojev in paritetnih odnosov
med cenami posameznih proizvodov,
- vzpostaviti sistem oblikovanja cen za osnovne živilske
proizvode na podlagi paritetnih odnosov med cenami surovin
in končnih proizvodov,
- omogočiti OZD samostojno oblikovanje cen po pogojih
trga za ostale kmetijske in živilske proizvode.
V sklop cenovne politike na področju kmetijstva uvrščamo
tudi regresiranje vhodnih repromaterialov in premiranje proizvodnje, ki jo na novo uvajamo. S tem ukrepom vplivamo na
zmanjšanje cen končnih proizvodov in hkrati s pospeševanjem porabe repromaterialov povečujemo tudi intenzivnost
proizvodnje oziroma pospešujemo uvajanje novih kultur, proizvodenj in tehnologij. Zato moramo tudi za naslednje srednjeročno obdobje proučiti možnost za zagotavljanje sredstev
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za regresiranje mineralnih gnojil, kot enega osnovnih pogojev
za hitrejše povečevanje intenzivnosti proizvodnje.
6. Ocena učinkov davčne politike
Z davčno politiko v kmetijstvu usmerjamo poleg družbenoekonomskih odnosov tudi razvoj kmetijstva in vasi. Iz tega
razloga moramo ukrepe davčne politike prilagajati doseženi
stopnji razvoja in družbenoekonomskih odnosov ter stanju in
ciljem razvoja kmetijstva.
Sedanji sistem obdavčevanja dohodkov od kmetijske dejavnosti temelji na katastrskem dohodku, kot osnovi za odmero
davčne obveznosti. Katastrski dohodek obsega dohodek od
rastlinske in živinorejske dejavnosti.
V izračunu katastrskega dohodka, kjer se upošteva višina in
cene pridelkov ter stroške glede na bonitetni razred posameznih parcel, je načelno upoštevana tudi diferencialna zemljiška
renta. Različnost pogojev pridobivanja dohodka na posameznih -kmetijskih zemljiščih se izenačuje z razvrščanjem zemljišč
v skupine katastrskih občin, za katere se glede na različne
pogoje za pridobivanje dohodka, določajo tudi diferencirane
davčne stopnje za posamezne skupine katastrskih občin
(I IV). Stopnje so višje za zemljišča, razvrščena v skupino
katastrskih občin z ugodnejšimi ekonomskimi pogoji in nižje
za hribovite in višinske predele.
Vrsta elementov za izračun katastrskega dohodka kot povprečnega dohodka določenega zemljišča je dinamična in zato
podvržena stalnim spremembam v proizvodni strukturi in
drugih zunanjih pogojev, zato je izrednega pomena stalno
ažuriranje in vzdrževanje katastrskega operata ter sprotna
revalorizacija katastrskega dohodka glede na rast cen kmetijskih pridelkov in stroškov proizvodnje.
Sistem katastrskega dohodka je enostaven za izvajanje in
upošteva povprečen možen dohodek na posamezni parceli
ter s tem nagrajuje tiste lastnike zemljišč, ki z večjo produktivnostjo dela dosegajo nadpovprečne dohodke. Po drugi strani
pa ne upošteva dovolj različnih pogojev za prodajo pridelkov
in ne zajema dohodkov od kmetijskih dejavnosti, ki niso
vezane ali pa le delno na obdelavo zemljišč ter dohodkov od
stranskih dejavnosti in uporabe zemljišč v nekmetijske
namene. Prav tako tudi ne stimulira procese združevanja in
vključevanja kmetov v družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo.
Katastrski dohodek se uporablja kot osnova za odmero
obveznosti tudi za druge namene (zdravstveno zavarovanje,
starostno zavarovanje kmetov idr.) ter za ugotavljanje premoženjskega stanje pri uveljavljanju nekaterih pravic (otroški
dodatek, štipendije idr.).
Davčni sistem v kmetijstvu mora predvsem pospeševati
razvoj proizvodnje ter produktivnost dela z različnimi oblikami združevanja dela, sredstev in zemlje ter s tem omogočati
kmetom, da si na podlagi povečanega dohodka zagotovijo v
načelu enak družbenoekonomski položaj kot ga imajo delavci
v združenem delu.
Z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju davčnega
sistema, ki temelji na usmeritvah iz dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije, se je enotno opredelil tudi način
obdavčevanja dohodkov od kmetijske dejavnosti.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davkih občanov, ki je prevzel usmeritve iz dogovora, še
nadalje opredeljuje katastrski dohodek kot osnovo za odmero
davkov od kmetijske dejavnosti. Le-ta naj bi se letno valoriziral glede na gibanje cen kmetijskih pridelkov in stroškovo
pridelave. Za kmetijske dejavnosti, ki niso <ali so le delno
vezane na obdelavo zemljišč pa zakon enotno ureja obdavčevanje po dejanskem dohodku, čeprav so lahko občine to
storile tudi dosedaj po medobčinskem dogovoru o usklajevanju davčne politike. Prav tako ohranja sistem davčnih olajšav
in oprostitev iz ekonomsko socialnih in političnih motivov.
Med pomembnejšimi olajšavami so predvidene olajšave za
vključevanje družbenoorganizirano tržno kmetijsko proizvodnjo, kar smo uvedli že za leto 1984 po omenjenem medobčinskem dogovoru in znašajo do 70% od odmerjenega davka, za
pospeševanje procesa združevanja kmetov za vlaganje sredstev v modernizacijo kmetijstva in za oddajo zemljišč v zakup.
Večina oprostitev v zakonu je povzeta iz veljavne ureditve. Na
novo se uvaja oprostitev za zavezance, ki so sami ali njihovi
družinski člani pokojninsko in invalidsko zavarovani na podporočevalec

lagi dohodkov iz kmetijstva, če katastrski dohodek na družinskega člana ne presega 2.000 din.
Za ugotavljanje dohodka od gozda se ohranja sedanja ureditev, po kateri predstavlja dohodek vrednost lesa, odkazanega za posek v skladu z dinamiko izvajanja gozdnogospodarskih načrtov.
Z navedenimi rešitvami iz predloga zakona naj bi skupno z
ostalimi družbeno-ekonomskimi ukrepi povečali interes lastnikov kmetijskih zemljišč za obdelavo in za hitrejše povečevanje produktivnosti dela s pospeševanjem različnih oblik združevanja v kmetijstvu ter s tem povečali obseg družbenoorganizirane tržne kmetijske proizvodnje.
V prihodnje bo potrebno izpopolnjevati sistem ugotavljanja
Vrste obveznosti

Znesek obveznosti v letih (v 000 din)
1981
137.622
319.292
268.929
14.631
8.499
49.870
6.595
805.438
11,705.499
6,9

Davek iz kmetijstva
Prispevek za starostno zavarovanje kmetov
Prispevek za zdrav, zavarovanje km>etov
Vodni prispevek
Prispevek solidarnosti
Samoprispevek
Davek na posest gozdov4
Skupaj:
Narodni dohodek iz kmetijstva
% zajemanja nar. doh.
4
5 ukinjen leta 1983
ocana
Na skupno obremenitev oziroma na pospeševanje kmetijske proizvodnje vpliva tudi politika obdavčevanja stranskih in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, davek na premoženje in
na promet nepremičnin,' prometni davek (oprostitve na kmetijske stroje in opremo, oprostitve za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo (gorivo, gradbeni material in drugo),
davek iz dohodka organizacij združenih kmetov in oprostitve
za vlaganje OZD iz dohodka v kmetijstvo.
7. Ocena uresničevanja socialne varnosti
Kmetje, ki združujejo svoje delo in delovna sredstva v
zadruge ali druge oblike združevanja ali se neposredno ali po
zadrugah v proizvodnji ali prometu povezujejo z organizacijo
združenega dela in z njo trajno sodelujejo., imajo na podlagi
svojega dela enak družbenoekonomski položaj in enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci v organizacijah
združenega dela, odvisno od stopnje združenosti dela in
sredstev ter od svojega prispevka k ustvarjanju in večanju
dohodka.
V skladu s to temeljno določbo je vrsta predpisov s področja samoupravnega in državnega prava, ki vzpostavljajo in
utrujejo socialno varnost združenih kmetov.
Eno najpomembnejših pridobitev v socialni varnosti združenih kmetov predstavlja enotno in obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje združenih kmetov. Novi predpisi
razširjajo krog obveznih zavarovancev na vse kmete in člane
njihovih gospodarstev, ki jim je kmetijstvo edina ali glavna
dejavnost, obenem pa razširijo tudi obseg njihovih pravic.
Pri tem je bistvena razlika med združenimi in drugimi kmeti.
Pokojninsko in invalidsko se lahko zavarujejo v enakem
obsegu kot delavci v združenem delu le združeni kmetje. Pri
tem zavarovalna osnova ne sme biti nižja od zneska najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo. Drugi kmetje so zavarovani le za starostno, invalidsko in družinsko pokojnino. V
vsakem primeru pa uresničujejo kmetje pravice iz tega zavarovanja skupaj z delavci in drugimi zavarovanci po načelih
vzajemnosti in solidarnosti.
Do 30. 9. 1984 je bilo v SR Sloveniji prijavljenih v zavarovanje 27.043 zavarovancev - združenih kmetov in 10.028 zavarovancev - ostalih kmetov.
Z uvedbo tega zavarovanja so prevzele organizacije združenih kmetov posebne obveznosti, zlasti dolžnost obveščanja in
obveznost zagotavljanja dela sredstev za zavarovanje združenih kmetov.
Pri zagotavljanju dela sredstev za pokojninsko in invalidsko
poročevalec

katastrskega dohodka in v ta namen posebej opredeliti znotraj ugotavljanja katastrskega dohodka sadovnjakov katastrski dohodek plantažnih in ekstenzivnih nasadov, izločiti iz njiv
hmeljske nasade in iz travnikov barjanske travnike ter zanju
ugotoviti katastrski dohodek.
Pri ocenjevanju učinkov davčne politike v kmetijstvu
moramo upoštevati, da je okoli 1/2 zavezancev za davek iz
kmetiistva oproščenih davka (prenizek katastrski dohodek,
hribovito kmetijstvo ipd.), zato tudi ekonomske olajšave
nimajo vedno pospeševalnega vpliva. Poleg davka iz kmetijstva, ki je bil v letu 1984 povečan v povprečju za več kot 4 krat,
predstavlja največjo obremenitev prispevek za starostno in
zdravstveno zavarovanje kmetov.

1982
262.505
421.556
307.219
16.375
8.265
55.391
7.823
1,079.134
18,026.887
6,0

1983
280.101
508.907
345.273
16.479
8.214
59.083
1,218.057
26.175.0405
4,7

Indeks
1983/81

%
1983
23,0
41,8
28,3
1,4
0,7
4,8
100,0
224

204
159
128
113
97
118
151

zavarovanje združenih kmetov nastajajo določene težave
zaradi slabega gospodarskega položaja organizacij združenih
kmetov in ostalih OZD znotraj reprodukcijskih skupnosti na
področju agroživilstva in ker prispevek ne more biti kalkulativni element cene kmetijskih pridelkov. Višina tega prispevka
se zagotavlja v skladu s samoupravnim sporazumom med
organizacijo združenih kmetov in kmetom ter mora biti odvisna od višine ustvarjenega dohodka, ki ga dosega kmet s
svojim proizvodnim sodelovanjem.
Poseben problem je predstavljalo vprašanje vštevanja časa
opravljanja kmetijske dejavnosti v pokojninsko dobo zakonca
kmeta-kooperanta, ki je bil prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan v obsegu kot delavec v združenem delu. Po
takratnih predpisih tak zakonec ni mogel biti zavarovan in je
bil zaradi tega v slabšem položaju kot zakonec kmeta, ki je bil
starostno zavarovan. Delna rešitev tega problema je sedaj v
tem, da lahko dokupi tak zakonec leta prejšnjega opravljanja
kmetijske dejavnosti pod ugodnejšimi pogoji kot so splošni.
Združeni kmet ima tudi pravico do zdravstvenega zavarovanja v enakem obsegu kot delavec v združenem delu, če v
proizvodnem sodelovanju in iz' drugih virov dosega najmanj z
zakonom zajamčeni osebni dohodek. To zavarovanje obsega
poleg pravice do zdravstvenih storitev tudi pravice do
socialne varnosti (nadomestila osebnega dohodka zaradi
bolezni ali poškodbe, posmrtnina in pogrebnina). V primerjavi
z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem pa je
zdravstveno zavarovanje v takem obsegu za združenega
kmeta prostovoljno.
Združene kmetice tistih organizacij združenih kmetov, ki so
pristopile k samoupravnemu sporazumu o pravicah in obveznostih združenih kmetov v zvezi z uresničevanjem pravice do
porodniškega dopusta, imajo pravico nadomestila osebnega
dohodka v času porodniškega dopusta v enakem obsegu kot
delavke v združenem delu, če plačajo ustrezni prispevek. Do
decembra 1984 je pristopilo k temu samoupravnemu sporazumu 52 od skupno 100 kmetijskih organizacij združenih
kmetov.
Število združenih kmetic, ki je uveljavilo porodniški dopust,
je porastlo od 118 v letu 1982 na 272 v letu 1983. V tem času
pa se je povprečno število izrabljenega porodniškega dopusta
povečalo od 120-na 184 dni.
Z zakonom o preživninskem varstvu kmetov smo zagotovili
dodatno obliko reševanja socialnih problemov ostarelih in za
delo nezmožnih kmetov. Zakon daje ostarelim in za delo
nezmožnim kmetom možnost, da oddajo svoja kmetijska zemljišča in gozdove zainteresiranim družbenim pravnim osebam,
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v zameno pa pridobijo pravico do preživnine in do zdravstvenega varstva. Do konca 1983 je bilo sklenjenih 100 pogodb.
Pri tem je 110 uživalcev preživnin oddalo 389 ha kmetijskih
zemljišč.
Širitev socialnega varstva kmetov prav gotovo spodbudno
vpliva na večji interes mladih za ostajanje na kmetijah in na
možnosti za njihovo hitrejše prevzemanje in upravljanje. S
tem pa so podani tudi osnovni pogoji za hitrejše izboljševanje
starostne in izobrazbene strukture kmetov ter za hitrejšo
intenzifikacijo kmetijske proizvodnje v zasebnem kmetijstvu.
Nenazadnje bo to vplivalo tudi na pospeševanje procesov
združevanja v kmetijstvu in na nadaljnji razvoj in poglabljanje
družbeno-ekonomskih odnosov v zadružništvu.
V. RAZVOJ HRIBOVSKEGA SVETA
V obdobju 1981-84 so napori celotne družbe in posebej
kmetov samih ter kmetijskih organizacij dali prve spodbudne
rezultate pri ohranjevanju in razvijanju gospodarjenja v hribovitih predelih Slovenije. Premiranje proizvodnje, davčne olajšave in drugi ukrepi družbenopolitičnih in samoupravnih
interesnih skupnosti kot tudi OZD pa še vedno ne zagotavljajo
zadovoljive in trajne osnove za gospodarski razvoj v hribovitem območju. Ta problematika je prisotna v velikem številu
slovenskih občin, zadeva pa vse, saj gre za ohranjanje prostora v najširšem pomenu.
Zaradi težjih proizvodnih pogojev je pridelovanje v hribovitih predelih dražje in celo na velikih zaokroženih kmetijah ne
zagotavlja, za življenje in nadaljnji razvoj kmetij, ustreznega
dohodka. Zato se ta območja še vedno prekomerno in hitro
praznijo. To praznjenje je še toliko bolj problematično, ker
višinska naselja niso strnjena, temveč so kmetije, zaradi konfiguracije terena, posejane po pobočjih in manjših platojih in
zapuščeno kmetijo skoraj v nobenem slučaju ali zelo redko
lahko prevzame v obdelovanje kmet - sosed ali kmetijska
organizacija z namenom skupnega obdelovanja.
Posebno vprašanje je aktiviranje in pospeševanje gospodarjenja na skupnih planinskih pašnikih, ker postaja omejitveni faktor izrabe planin dejanska možnost pridelovanja
krme v dolinah, kjer pa se, zaradi močnega pritiska urbanizacije in izgradnje potrebnih infrastrukturnih objektov, za kmetijsko proizvodnjo primerne površine, močno krčijo. Nadaljnja
izraba planinskega sveta, predvsem v alpskem predelu,
postaja odvisna od razvoja živinoreje, ne samo v hribovskih
občinah, temveč tudi od usmeritve in ekonomskih možnosti
povezave s širšimi ravninskimi območji Slovenije.
Hribovski prostor Slovenije ni ustrezno opredeljen, glede
na pogoje za kmetijsko proizvodnjo. Za oceno potenciala pa
začasno uvrščamo v hribovski svet 24 občin. Skupna površina
tega območja znaša 845.597 ha ali 41,7% vse površine SR
Slovenije. Kmetijske zemlje je 280.648 ha, kar predstavlja
33,2% vseh površin znotraj območja oziroma 31,6% vse kmetijske zemlje v SR Sloveniji. Gre torej za pomembni kmetijski
potencial, pri čemer je obravnavano območje v celoti siromašnejše s kmetijskim zemljiščem (manjši delež boljših zemljiških kategorij). Če delež njiv v kmetijski zemlji SR Slovenije
znaša 29%, je v obravnavanem območju le 17%, v samem
alpskem delu hribovskega območja pa celo komaj 9,6% njiv.
Omenjeni hribovski prostor daje 10% vsega pridelka žit,
38,2% vsega pridelka sena, 22,3% vsega odkupa goveda, 29%
vsega odkupa mleka in 56,9% vse vrednosti odkupljenega
lesa in drv v Sloveniji. Proizvodna usmeritev hribovskega
kmetijstva je govedoreja, pomembni del dohodka pa pridobivajo kmetije tudi iz gozdarstva. Pomen teh deležev še bolj
potrjuje primerjava z deležem kmetijskega in skupnega števila
prebivalstva: v hribovskem svetu živi 25,4% slovenskega kmetijskega oziroma 17,6% skupnega števila prebivalstva.
Hribovske kmetije opravljajo troje pomembnih funkcij, ki so
specifične in doslej v planskih dokumentih republike niso bile
dovolj opredeljene in poudarjene. Te so: proizvodnja hrane,
oblikovanje in vzdrževanje kulturne dedščine in podobe krajine'ter obrambne naloge.
Reševanje vprašanj hribovskega kmetijstva nima značaja
socialne akcije do gorskih kmetov, pač pa je to rezultat
spoznanj, da po tej poti le pravilno vrednotimo proizvodne
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možnosti in stroške hribovskega kmeta in druge funkcije, ki
jih opravlja v tem prostoru.
Vse te zahtevne in družbeno pomembne naloge presegajo
ekonomski interes in finančne možnosti hribovskih kmetij, pa
tudi kmetijskih organizacij in občin, zato je podpora širše
družbene skupnosti potrebna in nujna.
Zato bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju morali:
- opredeliti širši družbeni interes do razvoja hribovskega
območja;
- hribovska območja obravnavati celovito v okviru SR Slovenije.
Za hitrejši razvoj teh območij in preprečitev odseljevanja
ljudi s hribov, določiti enotne splošne ukrepe v obliki intervencij na republiškem in občinskem nivoju;
- pri izdelavi občinskih prostorskih planov po enotnih
merilih za vso Slovenijo, opredeliti območje višinskih kmetij,
upoštevajoč klimatske pogoje, delovno tehnične razmere za
delo na kmetijah, nagnjenost kmetijskih površin in drugo, ki
negativno vplivajo na kmetijsko proizvodnjo in možnosti
gospodarjenja na kmetijah;
- v prostorskem delu plana republike in v srednjeročnem
programu razvoja kmetijstva Slovenije opredeliti strateško
najpomembnejša območja. Posebej določiti tista višinska
območja, kjer obstaja širši družbeni interes za ohranitev poseljenosti in gospodarske aktivnosti;
- v srednjeročnem programu razvoja kmetijstva dati prednost višinskim območjem pri razvoju živinorejske proizvodnje. Izdelati rajonizacijo kmetijske proizvodnje in nakazati
možnosti povezovanja živinoreje iz ravninskih območij z višinskimi kmetijami in skupnimi planinskimi pašniki predvsem za
vzrejo mlade plemenske govedi in prirejo klavne živine ter v ta
namen sprejeti posebne ukrepe za razvoj planinskih pašnikov
in opuščenih senožeti;
- kmetijam na višinskih območjih zagotoviti izdatnejšo
materialno pomoč, in sicer:
- v obliki ugodnejših kreditov za investicijsko opremljanje,
stanovanjsko izgradnjo in komunalno infrastrukturo (cesta,
elektrika, vodovod, telefon);
- nepovratna sredstva kot delno nadomestilo za objektivno pogojene višje stroške pri pridelovanju hrane, za opravljanje pomembne družbene funkcije pri negovanju kulturne
krajine in za aktivno sodelovanje pri krepitvi obrambne sposobnosti prostora;
- v sklopu prizadevanj za razvoj hribovskega kmetijstva
razreševati vprašanja s področja socialne varnosti, šolstva,
štipendijske politike in zavarovalstva. Ta vprašanja sicer presegajo okvir smernic kmetijskega planiranja, vendar bo velik
del teh rešitev našel kmet sam, ob nakazanih ekonomskih
stimulacijah;
- s pospeševanjem dopolnilnih dejavnosti, kot so kmečki
turizem, domača obrt, sezonsko zaposlovanje (npr. v turistični dejavnosti) ter odpiranje manjših industrijskih obratov
zadržati mladino na kmetijah. Dnevna migracija pa je možna
le ob dobrih komunikacijah;
- združena sredstva pri samoupravnih interesnih skupnostih, sredstva SLO in druga sredstva nameniti prvenstveno
za sofinanciranje operativnih nalog dejavnosti za razvoj hribovskega sveta;
- kmetijskim OZD nuditi finančno pomoč za organizacijo
kvalitetne strokovne pospeševalne službe, v katero štejemo
tudi veterinarsko službo.
VI. ORGANIZIRANOST V KMETIJSKEM
ZADRUŽNIŠTVU
1. Ocena organiziranosti v kmetijskem
zadružništvu
V skladu z zakonom o združevanju kmetov je uveljavljeno v
zadružništvu teritorialno načelo organiziranosti. Izjema so le
temeljne organizacije kooperantov v perutninarstvu. To
načelo se je izkazalo, pri utrjevanju samoupravnega položaja
združenega kmeta, kot dobro.
Z organizacijami združenih kmetov (OZK) je pokrito celotno
območje Slovenije. Združeni kmetje so organizirani v 102
OZK, od katerih je:
- 22 enovitih kmetijskih zadrug (KZ),
poročevalec
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- 60 temeljnih zadružnih organizacij (TZO) v sestavi 20 KZ

- 20 temeljnih organizacij kooperantov (TOK) v sestavi
kmetijskih OZD.
V KZ je organiziranih še 33 TOZD, ki se ukvarjajo s proizvodnjo na družbenih zemljiščih, s predelavo, prometom in storitvami.
V KZ, TZO in TOK je vključenih 87.080 združenih kmetov, od
tega polovico članov, polovico pa kooperantov. V letu 1983 je
bilo razmerje 60:40 v korist članov, v zadnjem letu pa se je
število članov znižalo za okrog 4.000, število kooperantov pa
za okrog 12.000 povečalo.
Med združenimi kmeti je preko 25.000 žena ali 29% od
skupnega števila.
Kmetov, ki z OZD ali z drugimi OZD občasno sodelujejo, je
preko 13.000, tako da sodeluje preko 100.000 kmetov od
110.000 aktivnih kmečkih prebivalcev, ki delajo na svojih
posestvih.
Večina OZK je združenih v 11 SOZD. Izven je le 19 OZK ali
19%.
Poleg v kmetijskih se združujejo kmetje tudi še v 41 gozdarskih TOK, ki so v sestavi 14 gozdarskih delovnih organizacij. V
teh 41 TOK je vključenih 17.500 združenih kmetov (članov in
kooperantov), ki so pa istočasno združeni tudi v kmetijske
OZK.
V kmetijskih in gozdarskih OZK je po zbranih podatkih
okrog 400 zadružnih in blizu 300 delovnih enot.
Neposredno se združujejo združeni in drugi kmetje skupnosti na podlagi pogodbe, katerih število je v zadnjih letih
naraščalo, kot kaže naslednji pregled:
1975
1980
1984
46
46
5
živinorejskih
630
628
13
mlekarskih
6
32
poljedelskih
122
57
21
melioracijskih
220
118
70
pašnih
122
67
58
vinogradniških
111
92
70
hmeljarskih
30
33
14
sadjarskih
34
20
1
za ribez in jagodičevje
20
1
3
trsničarskih
6.611
4.131
995
strojnih
7.938
5.241
1.248
Skupaj:
Ob uresničevanju teritorialnega načela organiziranosti je
vsem kmetom omogočeno samoupravno odločanje.
Ker so bili v preteklosti izločeni iz OZK predelovalni obrati
tako, da so postali TOZD ali so celo prešli izven KZ in je v OZK
organizirana v glavnem le primarna proizvodnja, je nastala
potreba po združevanju OZK z OZD živilske industrije in
prometa v SOZD. Ta povezava naj bi omogočila dolgoročnost
družbenoorganizirane proizvodnje pri združenem kmetu.
Zakonska obveznost medsebojnega sodelovanja OZK in
drugih OZD, ki sodelujejo s kmeti na istem območju, ni
dosledno uresničena. Posledica tega je neenotna razvojna
politika, tako do posameznega kmeta, kot do celotnega razvoja zadružne enote oziroma krajevne skupnosti. To dejstvo
zahteva dosledno sklepanje samoupravnih sporazumov v
skladu z zakonom, zlasti v zadevah skupnega planiranja,
odločanja v skupnih zadevah in glede družbenoekonomskega
položaja kmeta sploh.
Zanimanje za združevanje kmetov v skupnosti na podlagi
pogodbe se povečuje, ker omogoča racionalnejšo uporabo
dela, delovnih sredstev in zemljišč, zlasti še v strojnih in
melioracijskih skupnostih. Manj zanimanja pa je za živinorejske in poljedelske skupnosti. Med vzroki za to so prezahtevni
kriteriji pri dodeljevanju družbenih sredstev in nejasnosti
glede skupnosti med ožjimi družinskimi člani.
Ob oceni organiziranosti kmetov v OZK je ugotovljeno tudi
znižanje števila članov in povečanje števila kooperantov. To je
posledica dejstva, da se kmetje raje vključujejo v OZK le z
delom svojih proizvodnih zmogljivosti, da nočejo prevzemati
jamstvene obveznosti, zlasti pa, da ni bila v preteklosti z
ukrepi ekonomske politike zagotovljena občutna prednost
združenemu kmetu pred nezdruženim. Problem predstavlja
tudi obstoječi zakonski predpis, da so lahko pri OZK člani in
kooperanti, ki so oboji združeni kmetje, vendar z različnimi
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pravicami, obveznostmi in odgovornostmi. To povzroča v
praksi, zlasti glede upravljanja, mnogo težav.
2. Ocena razvoja družbenoekonomskih odnosov
v kmetijskem zadružništvu
Z združevanjem svojega dela, zemljišč in delovnih sredstev
si kmetje ustvarjajo materialno podlago za svoj ekonomski
položaj, pogoje za zagotovitev svoje socialne varnosti in
pogoje za uveljavitev svojega položaja v celoti socialističnih
družbenoekonomskih odnosov. To dosegajo z večanjem storilnosti in racionalnejšim pridelovanjem, z organiziranim
vključevanjem v blagovno menjavo, s sprejemanjem skupnih
programov in planov zaradi zagotavljanja trajnejših in stabilnejših pogojev pridelovanja, predelave in prodaje kmetijskih
pridelkov, obvladovanj tržne stihijnosti, z razvijanjem in krepitvijo samoupravnih odnosov. V ta namen sklepajo združeni
kmetje z zadružnimi organizacijami letne pogodbe o naročeni
tržni pridelavi mleka, mesa, pšenice, sladkorne pese, hmelja,
grozdja, vrtnin in drugih poljščin.
Na osnovi sklenjenih pogodb s kmeti in občinskih, regionalnih in republiških bilanc oskrbe s hrano, sklepajo vse kmetijske organizacije, vsako leto, z OZD s področja predelave in
trgovine (tudi izvoza) samoupravne sporazume o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih v zvezi s tržno
proizvodnjo, predelavo in prometom posameznih kmetijskih
pridelkov. Ti sporazumi se sklepajo za proizvodnjo pšenice,
sladkorne pese, krompirja, mesa, mleka, sadja, grozdja in
vrtnin. Za nekatere pridelke se ti sporazumi sklepajo v republiškem merilu, za druge pa po regijah.
Pri izvajanju pogodb in samoupravnih sporazumov se v
praksi pojavljajo številne težave, subjektivne in objektivne
narave, ki imajo za posledico bolj ali manj uspešno sodelovanje, slabši dohodkovni položaj, probleme ob prevzemanju
rizikov, končno pa se takšno stanje odraža v družbenoekonomskem položaju kmetov in organizacij združenih kmetov in
v oskrbljenosti trga s hrano.
Dosedanja praksa kaže, da niso v celoti doseženi pričakovani odnosi in cilji, ki so opredeljeni v samoupravnih sporazumih. Razlogov za to je več: premajhna medsebojna odgovornost in soodvisnost udeležencev sporazuma, delno pa tudi
odsotnost sistemskih ukrepov.
Kljub temu podatki o obsegu družbeno organizirane proizvodnje v tem srednjeročnem obdobju dokazujejo povečanje
produktivnosti in rasti tržne proizvodnje v Sloveniji.
V zadnjem času dobiva vse širšo družbeno podporo aktivnost za vključitev združenih kmetov s celokupnimi proizvodnimi zmogljivostmi na kmetijah v proizvodno sodelovanje z
OZK, s čimer želijo združeni kmetje skupaj z delavci v OZK
doseči naslednje cilje:
- doseči optimalni možni dohodek na kmetiji:
- doseči boljši ekonomski in socialni položaj združenega
kmeta - člana pred nezdruženim;
- učvrstiti povezavo združenih kmetov med seboj in z
delavci v OZK ter krepiti samoupravni položaj združenega
kmeta;
- doseči povečan obseg družbeno organizirane in naročne
proizvodnje;
- okrepiti samoupravne odnose z usklajenim planiranjem,
uveljavljanjem skupnega prihodka in dohodka ter razvijanjem
dohodkovnih odnosov oziroma delitve v skladu z obsegom
združevanja dela in sredstev med združenim kmetom, OZK in
subjekti v celotnem reprodukcijskem sistemu od proizvodnje
do prodaje:
- učvrstiti materialno in družbeno odgovornost nosilcev v
reprodukcijski verigi za naročeno proizvodnjo in prodajo ter
za ustvarjanje ustreznega dohodka.
Glavna prednost celovite in trajne vključitve vseh proizvodnih zmogljivosti kmeta v družbeno organizirano proizvodnjo
je večji obseg združevanja dela in sredstev, ki naj bi članom in
organizacijam združenih kmetov zagotovil večji dohodek, s
tem pa večjo stopnjo materialne in socialne varnosti članov in
delavcev OZK. Takšna oblika proizvodnega sodelovanja omogoča tudi izboljšanje kvalitete planiranja, pospeševalnega
dela in vključevanje v širše reprodukcijske povezave. Za
uspešno uveljavitev bi moral biti tak način družbenoorganizirane proizvodnje motiviran tudi z ustreznimi ukrepi ekonom19

ske politike, posebej še z intervencijami in ukrepi kreditne,
davčne in socialne politike.
V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno za
nadaljnje razvijanje zadružništva, za uspešnejše sporazumevanje, zlasti pa za doseganje želenih ciljev, zagotoviti predvsem:
- krepitev samoupravnega položaja združenih kmetov:
- oblikovanje takih družbenoekonomskih pogojev, ki bodo
pogojevali hitrejše povezovanje osebnega dela v kmetijstvu v
združeno delo in v enoten proces reprodukcije pridelovanja
hrane Pri tem morajo organizacije združenih kmetov posvetiti večjo pozornost krepitvi poslovne funkcije. Nujno je konkretno opredeliti pravice, obveznosti in odgovornosti vseh
subjektov, ki nastopajo pri uresničevanju strokovnega,
poslovnega in delovnega procesa;
7 uravnavanje ukrepov ekonomske politike v celoti podrediti razvoju družbeno organizirane proizvodnje (intervencijsko, kreditno-monetarno, davčno in socialno politiko);
- večji obseg združevanja sredstev porabnikov hrane (predelava, trgovina) za investicije in tekočo proizvodnjo v kmetijstvu.
VII. OCENA URESNIČEVANJA NALOG NA
PODROČJU KMETIJSKE ZEMLJIŠKE POLITIKE
Razvoj kmetijstva v SR Sloveniji v tem srednjeročnem
obdobju temelji na nekaterih ključnih nalogah kmetijske zemljiške politike: programu urejanja kmetijskih zemljišč (melioracije, komasacije, agromelioracije pašnikov), vključevanju
neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zemljišč v intenzivno družbeno organizirano obdelavo, povečevanju hektarskih pridelkov ter varstvu kmetijskih zemljišč pred trajno
spremembo namembnosti.
1. Usposabljanje zemljišč za kmetijsko
proizvodnjo
Upoštevajoč 3.771 ha melioriranih zemljišč v letu 1981 je
bilo v skupen program usposabljanja 1981-85 vključenih
21.771 ha. V letih 61981—84 smo izvedli hidromelioracije na
površini 26.043 ha ). Za leto 1985 planiramo 8.000 ha hidromelioracij. Med prednostnimi območji sta plan že presegli
Pomurje (120%) in Slovensko Primorje 129 %). Polskavska in
Pesniška dolina in Vipavska dolina pa sta na planirani dinamiki tako, da bosta plan do kocna leta 1985 v celoti uresničili.
Na drugih območjih v Sloveniji je plan prav tako že presežen
(151 %).
Uspešno izvajanje programa hidromelioracij je rezultat
zagotovljenih kvalitetnih sredstev, za te naložbe po letu 1982
(zakon), interesa delavcev v kmetijstvu in kmetov za usposabljanje zemljišč ter njihove odgovornosti za dosledno uresničitev sprejetih planskih nalog; pri tem ima pomembno vlogo
tudi vodno gospodarstvo, ki je doslej uspešno izvajalo program urejanja osnovne odvodne mreže, ki je vezana na meliorirane zemljiške komplekse.
Kmetijska zemljišča, ki so meliorirana, se takoj vključujejo v
proizvodnjo. V glavnem se uresničuje usmeritev, da usposabljamo takšna kmetijska zemljišča, kjer bo lahko 70 % njiv
oziroma njivske proizvodnje in da je vzpostavljena družbena
organizirana tržna prozivodnja v skladu s programom, ki je bil
podlaga za izvedbo hidromelioracije.
Na melioriranih površinah dosegajo pridelovalci v povprečju že zelo ugodne hekarske pridelke. Na 1.200 ha, ki so že
polno vključeni v proizvodnjo (konsolidacija tal traja 3-4 leta)
je delež v skupni proizvodnji v SR Sloveniji v letu 1984 pri
pšenici 13,7%, koruzi 11,2% , sladkorni pesi 35,7%. To dokazuje velik vpliv na skupno kmetijsko proizvodnjo in še posebej
tržno že v tem srednjeročnem obdobju, še večji pa bo učinek
hidromelioracij v naslednjem srednjeročnem obdobju.
Bistveni problemi, ki se pojavljajo pri izvajanju programa
usposabljanja zemljišč so zlasti: hitro povečevanje stroškov
za izvedbo hidromelioracij, ki so mnogokrat posledica odsotV tem obsegu zajeto tudi 1.498 ha zemljišč, na katerih so bile začete melioracije v prejšnjem srednjeročnem obdobju in končane v tem srednjeročnem
obdobju.
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nosti konkurence med izvajalci, premalo zaostrena odgovornost med projektanti, investitorji in izvajalci; preslaba usposobljenost investitorjev, zlasti nekaterih KZ za vodenje investicije in v premajhni skrbi kmetijskih organizacij za vzdrževanje
hidromelioracijskih sistemov. Zato bo potrebno posebno
pozornost usmeriti v zagotavljanje rednega strokovnega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, na podlagi ugotovitev
stanja pa opredeliti potrebne ukrepe za njegovo izvajanje.
Na vseh usposobljenih kmetijskih zemljiščih bomo več
pozornosti posvetili vzpostavljanju kvalitetnih oblik skupne
proizvodnje kot temelja za doseganje večje in cenejše pridelave in večjega dohodka.
Za obdobje 1981-85 smo planirali 20.441 ha komasacij,
doslej pa smo jih izvedli že 17.955 ha. Ob predvidenem izvajanju komasacij v letu 1985 bo skupni plan presežen za okrog
Komasacije zemljišč sledijo hidromelioracijam, s čimer je
omogočena celovita usposobitev in ureditev teh zemljišč.
Izvajanje komasacij izven teh območij poteka v manjšem
obsegu predvsem zaradi zahtevnih dolgotrajnih priprav in
slabe strokovne usposobljenosti v KZ in občinah za te naloge.
Plani v občinah so mnogo večji od realnih - predvsem
kadrovskih možnosti.
Odkup zemljišč je v tem srednjeročnem obdobju močno
zaostal. Od planiranih 6.000 ha v obdobju 1981-85 smo
odkupili doslej 2.060 ha zemljišč. Vzrok je v majhni ponudbi
zemljišč, saj se je v zadnjih letih močno povečal proizvodni
interes lastnikov zemljišč.
Pomemben del programa usposabljanja kmetijskih zemljišč
predstavljajo agromelioracije planinskih pašnikov. Doslej
smo usposobili 13.837 ha, v letu 1985 pa je planirano nadaljnjih 6.000 ha. Ta ukrep je temelj za oživljanje in vključevanje v
proizvdnjo nekdanjih planin in pašnikov, in za ponovno
vključevanje kmetijskih zemljišč. Za izvajanje tovrstnih agromelioracij, ki dajejo sorazmerno zelo velike učinke, je zelo
velik interes pri kmetih.
Za izvedbo tega programa smo na podlagi zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo in na podlagi
zakona o kmetijskih zemljiščih usmerili 4.842 milijonov dinarjev.
Za dosego dolgoročnih ciljev razvoja kmetijstva bo v skladu
tudi z dolgoročnim programom razvoja agroindustrijskega
kompleksa v SFRJ v Sloveniji potrebno nadaljevati z urejanjem zemljišč. Do leta 1990 bi naj izvedli 24.000 ha hidromelioracij, 60.000 ha komasacij, 60.000 ha agromelioracij. 8.000
ha namakanja in 5.000 ha nakupa zemljišč.
Takšno usmeritev terja potreba po večji oskrbi s hrano,
boljšem izkoriščanju naših naravnih danosti, celovitem usposabljanju velikega dela doslej osušenih kmetijskih zemljišč
(Vipava, Primorje, Pomurje, Pesnica, Polskava in Krško polje),
hitrejši intenzifikaciji kmetijske proizvodnje ter izvajanju
komasacij, kot bistvenega ukrepa za izboljšanje parcelne in
tudi lastniške strukture. Vse to bo pripomoglo k večji proizvodnji hrane in izboljšanju ekonomičnosti kmetijske proizvodnje.
Zato je potrebno trajneje in sistemsko zagotoviti kvalitetna
sredstva za te naložbe, ki bodo omogočale upoštevajoč
značaj naložbe, ekonomično proizvodnjo. Zato naj bi zakon o
kmetijskih zemljiščih določil obveznost za zagotavljanje teh
sredstev, obseg, vir in način združevanja sredstev pa naj bi se
za vsako srednjeročno obdobje uredila s posebnim zakonom.
2) Varstvo kmetijskih zemljišč
Zastoj procesa podružbljanja gospodarjenja s kmetijskimi
zemljišči v začetku tega srednjeročnega obdobja je terjal
interventni poseg na tem področju ob koncu leta 1982. Sprejeli smo interventni zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti. Njegov oilj, da prepreči oziroma zaustavi negospodarno pozidavo zlasti najkvalitetnejših
kmetijskih zemljišč, je bil v večini občin dosežen. V teh dveh
letih (oziroma do 26. januarja 1985), so, razen štirih občin
(Črnomelj, Idrija, Laško, Logatec), vse sprejele oziroma uskladile svoje družbene plane. Kvaliteta uskladitve pa je zelo
različna. Na podlagi dosedanjega izvajanja zakona in pregleda 34 družbenih planov občin ugotavljamo zlasti naslednje:
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- doseženo je pomembno izboljšanje širšega družbenega
odnosa do varstva kmetijskih zemljišč kot dobrine splošnega
pomena;
- v dobršni meri je zaustavljen proces enostranske in
nenačrtne pozidave najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč in
dosežen precejšnji napredek v kvaliteti prostorskega planiranja;
- trajneje se za kmetijstvo določa povprečno nekaj nad
60% vseh kmetijskih zemljišč, kar je bistveno izboljšanje
glede na prejšnje opredelitve v družbenih planih, je pa še
vedno premalo glede na dolgoročne usmeritve.
Dosežki na tem področju pa so še v preveliki meri rezultat
prisile in premalo rezultat zavestnega spoznanja o nujnosti
varstva zemljišč. To dokazujejo odpori v precej občinah, ki se
kažejo v zavlačevanju usklajevanja družbenih planov, v kršenju interventnega zakona, v vplivih na strokovne osnove s
ciljem, da se za vsako ceno uresničijo doslej načrtovani
posegi na zemljišča ipd. Da se samoupravni družbenoekonomski odnosi na tem področju počasi uveljavljajo, dokazuje
tudi tendenca pri pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih
družbenih planov občin, ki skuša uveljaviti staro stanje iz
obdobja pred interventnim zakonom in s tem izničiti napore in
dosežke v zadnjih dveh letih na tem področju in to kljub
sprejeti novi prostorski zakonodaji zlasti pa potrebi, da z
zemljo, kot dobrino splošnega pomena, gospodarimo kar se
da racionalno.
Naš trajni cilj mora biti izboljšanje kvalitete in povečanje
obsega varstva kmetijskih zemljišč pred negospodarnim trajnim spreminjanjem namembnosti. To terja kontinuirano aktivnost in ukrepanje. Zato je potrebno:
- v občinah bistveno zaostriti odgovornost glede doslednega izvajanja prostorskih odločitev, opredeljenih v družbenih planih;
— ob pripravi dolgoročnih planov občin je potrebno zagotoviti
dosledno uveljavitev zemljiške in prostorske zakonodaje.
Izpostaviti je strokovno odgovornost predlagateljev posameznih rešitev za pripravo predlogov najustreznejših prostorskih
odločitev oziroma rešitev, ki bodo omogočale vsestransko in
odgovorno razpravo v delegatskih skupščinah. S širšo aktivnostjo v občinah, zlasti še ob pomoči družbenopolitičnih
organizacij, naj bi pri pripravi in sprejemanju prostorskih
odločitev v občinah preprečevali uveljavljanje ozkih in parcialnih interesov.
3) Izboljšanje obdelave kmetijskih zemljišč
Neobdelana kmetijska zemljišča v SR Sloveniji niso temeljni
problem rabe kmetijskih zemljišč. Največje možnosti povečevanja kmetijske prozvodnje so predvsem v hitrejšem povečevanju hektarskih pridelkov na zemljiščih, ki so že v obdelavi.
V tem srednjeročnem obdobju smo dosegli precejšen
napredek pri intenziviranju kmetijske proizvodnje, zlasti pri
boljši izrabi kmetijskih zemljišč, kar se kaže v večjih hektarskih pridelkih pri pomembnejših poljščinah in povečanju
obsega kmetijskih zemljišč v družbeno organizirani proizvodnji.
V bodoče bo potrebno več pozornosti nameniti zlasti
naslednjim nalogam:
- izvajanju nalog za boljšo obdelavo vseh kmetijskih zemljišč in vključevanju le-teh v družbeno organizirano proizvod,njo, kar mora postati sestavni del in temelj planov oziroma
setvenih programov kmetijskih organizacij;
- družbene kmetijske organizacije se morajo opredeliti do
koriščenja svojih neobdelanih ali slabo obdelanih zemljišč. Za
zemljišča, ki jih ni mogoče gospodarno obdelati v družbeni
proizvodnji, naj se v sodelovanju z OZK izelajo modeli vključevanja teh zemljišč v zasebno kmetijsko proizvodnjo na podlagi trajnega proizvodnega združevanja v družbeno organizirano proizvodnjo;
- kmetijske in gozdarske organizacije OZD morajo za kmetijska zemljišča v zaraščanju, katera so bila ugotovljena v
družbenih planih občin in je bil opredeljen njihov namen,
izdelati programe z ukrepi za revitalizacijo;
- izdelavi agrokarte v vseh občinah v naslednjih dveh letih
za pospešitev rajonizacije in intenzifikacije kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji.
Vzroki za zaostajanje izvajanja nalog kmetijske zemljiške
politike v zadnjih letih so v veliki meri v nezadovoljivem

uveljavljanju funkcije kmetijske zemljiške skupnosti kot
samoupravne skupnosti.
To je posledica počasnega uveljavljanja samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov pri gospodarjenju z zemljišči
oziroma v zastoju procesa podružbljanja, skrbi in odgovornosti pri gospodarjenju z zemljišči ter v slabi kadrovski usposobljenosti za izvajanje teh nalog zlasti pri kmetijskih organizacijah in občinskih upravnih organih.
Za hitrejše podružbljanje kmetijske zemljiške politike je
pomembna nadaljnja krepitev samoupravnega načina delovanja in odgovornosti KZS, ki morajo postati mesto za povezovanje in usklajevanje aktivnosti in nalog pri izvajanju kmetijske zemljiške politike.
Za uveljavitev takšne vloge kmetijskih zemljiških skupnosti
bo potrebno bistveno izboljšati tudi strokovno delo pri spremljanju, usmerjanju" in izvajanju posameznih nalog.
VIII. DOHODKOVNO IN REPRODUKCIJSKO
POVEZOVANJE V AGROŽIVILSTVU
V nasprotju z drugimi gospodarskimi panogami je agroživilstvo bilo dolgo časa organizacijsko razdrobljeno, karje oteževalo združevanje dela in sredstev, večjo investicijsko učinkovitost in s tem hitrejši razvoj posameznih organizacij. Šele v
zadjih letih so nastali organizacijsko in reprodukcijsko razvitejši SOZD-i, ki imajo v svojem sestavu poleg kmetijstva in
živilstva tudi trgovino, gostinstvo, transport, inženiring dejavnost in finančno službo.
V primerjavi s podobnimi sistemi v drugih republikah, so
naši agroživilski SOZD-i še vedno majhni, vezani le na ožje
proizvodno in tržno območje posameznih regij, le nekaj se jih
razprostira izven republiške meje (kot Slovin, AgrotehnikaGruda), zaradi česar so še vedno prisotni procesi integracij.
Sočasno se znotraj SOZD-ov krepi tudi zadružna organiziranost z razvojem temeljnih zadružnih enot, zadrug ter temeljnih organizacij za kooperacijo. Izven teh sistemov ostaja le
malo manjših organizacij s področja kmetijstva in živilstva.
Poleg razvoja izrazitejšega vertikalnega povezovanja organizacij znotraj posameznih SOZD-ov, pa se zaradi optimalizacije proizvodno prometnih tokov, plasmana proizvodov in
uveljavljanja dohodkovnih odnosov, v bolj zaostrenih gospodarskih pogojih, kažejo vse večje potrebe tudi po reprodukcijskem povezovanju posameznih dejavnosti okoli nosilnih pridelovalnih organizacij (tovarne sladkorja, mlinsko in klavno
predelovalnih obratov, mlekarn, vinskih' kleti). Medsebojne
obveznosti in odgovornosti v proizvodnem procesu opredele
organizacije s samoupravnimi sporazumi na osnovi bolj ali
manj razvitih dohodkovnih odnosov.
Poslovna organiziranost agroživilstva je vrsto let potekala v
okviru posameznih panog. S povezovanjem organizacij v višje
oblike organiziranosti in oblikovanjem posameznih poslovnih
funkcij znotraj svojih sistemov se je spreminjala vloga posameznih poslovnih skupnosti. Sedanja precej razvejana organiziranost v poslovne skupnosti na področju agroživilstva je
postala negospodarna.
Zaradi racionalizacije in boljše koordinacije poslovnih funkcij in učinkovitejšega reševanja strokovnih nalog ter njihove
po reproverigah vsebinsko boljše povezave z delovanjem
Splošnega združenja kmetijstva in Zadružne zveze Slovenije,
je v pripravi predlog za združevanje nekaterih poslovnih skupnosti. Tako naj bi se združilo sedanjih 9 poslovnih skupnosti v
tri nove (poljedelsko-živinorejsko s pripradjočo predelovalno
industrijo, hmeljarsko in vinogradniško-sadjarsko). Take
združitve naj bi pozitivno vplivale na boljše delovanje v reprodukcijskih skupnostih pa tudi na nadaljnje integracijske procese za razvijanje skupnega planiranja in uveljavljanja dohodkovnih odnosov med OZD od proizvodnje do plasmana posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov. Reorganizacija
poslovnih skupnosti bo predvidoma opravljena v tem letu.
Že nekaj let potekajo prizadevanja, da bi oskrbo z manjkajočimi kmetijsko živilskimi proizvodi iz drugih delov države, ki
temeljijo predvsem na kupoprodajnih odnosih, zamenjali z
dolgoročnim poslovnim povezovanjem na dohodkovnih
odnosih. Sedaj poteka dolgoročno oskrba na dveh osnovah,
in sicer:
— na dolgoročnih investicijskih sovlaganjih v usposabljanje zemljišč, v izgradnjo farm za prašiče in govedo, v skladišča in drugo;
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- na naročeni proizvodnji določenih proizvodov z vsakoletnim avansiranjem proizvodnje.
Na podlagi sovlaganj smo po podatkih Ljubljanske banke-Združene banke povečali oskrbo v letu 1984 pri pšenici na
16.025 ton, pri moki na 2.950 ton, koruzi na 54.100 ton,
sladkorju na 6.850 ton in pri olju na 460 ton.
Z naročeno proizvodnjo pa smo izboljšali oskrbo pri pšenici
od 20.050 na 90.467 ton, koruzi od 41.220 na 123.942 ton,
sladkorju od 31.791 na 58.230 ton in olju od 12.000 ton na
11.103 ton v obdobju 1982-84.
Poleg dolgoročne oskrbe pa kupujejo naše OZD blago tudi
na osnovi letnih kupoprodajnih pogodb.
Izvajanje sistema sovlaganj in naročene proizvodnje spremljajo nekateri problemi, kot so:
- nerešeni viri financiranja, saj večini bank primanjkuje
sredstev že za realizacijo naložb v Sloveniji. Razen tega investitorji v drugih SR in SAP ne pristajajo na nove obrestne
mere, ampak vztrajajo na bistveno nižji obrestni meri. Razlika
bi tako v celoti bremenila sovlagatelje, ki zato ne morejo
sprejemati sporazumov pod takimi pogoji;
- vprašanje dogovorjenih cen blaga: v večini samoupravnih sporazumov je dogovorjena veljavna tržna cena ob dobavi
blaga s tem, da ni vgrajeno določilo o revalorizaciji vloženega
deleža sovlagatelja. V zelo redkih primerih je dogovorjeno
sovlaganje na dohodkovni osnovi;
- zmanjševanje s sporzumi dogovorjenih količin blaga:
nekatere organizacije že več let znižujejo sporazumske
količine zaradi tako imenovane »višje sile« (izvoza) in si prizadevajo, da se uveljavljeni samoupravni sporazumi v tem delu
spremenijo (predvsem pšenica, moka, koruza);
- zahteve po devizni udeležbi: nekatere organizacije
ponovno načenjajo zahteve po udeležbi deviznih sredstev, kar
ni v skladu s sklenjenimi samoupravnimi sporazumi in družbenim dogovorom.
IX. STANJE IN VLOGA IZOBRAŽEVANJA,
RAZISKOVALNEGA IN POSPEŠEVALNEGA DELA
V RAZVOJU KMETIJSTVA
1. Stanje izobraževanja v agroživilstvu
Med najpomembnejšimi pogoji za hitrejši razvoj agroindustrijskega kompleksa je tudi izobraževanje. Zato bi z reformo
šolstvo v usmerjeno izobraževanje morali doseči zlasti dva
temeljna cilja:
- smotrnost mreže šol upoštevaje obremenjevanje
dohodka iz gospodarstva in možnosti zaposlovanja diplomantov v kmetijstvu;
- vsebinsko preobrazbo izobraževalnih programov, ki bo
omogočila izobraževanje kvalitetnh kadrov za potrebe kmetijstva in živilstva.
Mreža šol angroživilskih usmeritev na srednji in visoki stopnji, ki je bila opredeljena in sprejeta s samoupravnim sporazumom o temeljih planov za srednjeročno obdobje 1981 -85 se
v glavnem izvaja. Vpis v agroživilske usmeritve srednje stopnje, razen na živilski usmeritvi, je v tem srednjeročnem
obdobju močno porastel: na kmetijski ušmeritvi za 18%, kmetijski mehanizaciji za 37% in na veterinarski usmeritvi za
114%.
i
V usmerjenem izobraževanju na srednji stopnji je velik
problem pomanjkanje učiteljskega kadrk za strokovne predmete. Temeljni vzrok so nizki osebni dohodki v šolah v primerjavi s proizvodnjo. Tudi opremljenost teh šol za izvajanje
sodobnega pouka v glavnem ni zadovoljiva. Premanjhno je
tudi sodelovnje z višjimi in visokimi šolami. Ob okrepljenem
sodelovanju med šolami je potrebno srednjim šolam zagotoviti ustrezne učne objekte in sodobno mehanizacijo za izvajanje praktičnega dela pouka.
V letošnjem letu se končuje tudi prva faza reforme visokega
šolstva. Višje in visokošolske programe kmetijske usmeritve
izvajata Biotehniška fakulteta v Ljubljani in Višja agronomska
šola v Mariboru. Višješolski program sta obe šoli zadovoljivo
poenotili. Visokošolski program - rastlinska smer pa še
vedno odstopa od sprejetih programskih zasnov, saj je študij
preveč razdrobljen in ne sledi sprejeti usmeritvi, da naj bi
izobraževal profil strokovnjakov s poglobljenim splošnim znanjem. Vztrajanje na takšnih programih izvira , predvsem iz

neupoštevanja, da je pomemben cilj in sestavni del reforme
podiplomski študij, zlasti specialistični programi in izoblikovanje sistema permanentnega izobraževanja.
Ob ustreznem dopolnjevanju sprejetih programov bo
potrebno v delovnih programih višjih in visokih šol opredeliti
sistem rednega in dodatnega izobraževanja diplomantov.
Kmetijske šole naj bi postale tudi centri za stalno dopolnilno
izobraževanje strokovnjakov. Cilj bi moral biti, da bi ob
bistveno boljši povezanosti VAŠ v Mariboru in BTF v Ljubljani
temeljito pretehtali tudi smotrnost sedanje mreže fakultet, in
ob srednjih kmetijskih šolah razvili regionalne centre za
dopolnilno strokovno izobraževanje kmetov, ki so se odločili
za delo v kmetijstvu.
2. Raziskovalno delo
Petletni program temeljnih in aplikativnih raziskav temelji
na programu povečanja proizvodnje in predelave hrane v SR
Sloveniji. S samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Posebne raziskovalne skupnosti za kmetijstvo, živilstvo in
veterinarstvo in Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje
1981-85 je bilo zagotovljeno le 60% potrebnih sredstev.
Delež sredstev za biotehniko med posameznimi vedami znaša
okrog 10%. Podobno velja tudi za delež sredstev (18,9%), ki
jih zbere posebna raziskovalna skupnost za kmetijstvo, živilstvo in veterinarstvo v primerjavi s sredstvi drugih 11. posebnih raziskovalnih skupnosti. Vse to kaže na velik razkorak
med poudarki v razvoju agroživilstva in pričakovanimi rezultati raziskav na tem področju in dejansko zagotovljenimi
sredstvi za te namene.
Pomemben del programa s področja agroživilstva se je v
okviru posebne raziskovalne skupnosti že od leta 1982 odvijal
v okviru interdisciplinarnega programa posebnih raziskovalnih skupnosti. V letu 1984 pomeni delež tako združenih
sredstev že 19%, ki se združujejo za raziskovalni program v
okviru Posebne raziskovalne skupnosti za kmetijstvo, živilstvo
in vetrinastvo.
Na področju aplikativnih raziskav je to pomemben napredek še posebej z ozirom na dejstvo, da je do interdisciplinarnega povezovanja med raziskovalnimi organizacijami na ta
način le prišlo, da so s sofinanciranjem interes po teh raziskavah pokazale tudi ostale posebne raziskovalne skupnosti in
da so tovrstne raziskave sofinancirane tudi s strani direktnih
uporabnikov. Vendar je še premalo skupnih raziskovalnih
programov pri razreševanju tekočih proizvodnih in razvojnih
vprašanj v posameznih delovnih organizacijah. Hkrati pa je
čutiti tudi premalo inciative s strani združenega dela za kompleksnejše razreševanje ključnih razvojnih vprašanj.
Glede na pomen raziskav s področja agroživilstva in problematike njihovega financiranja so v skupnem raziskovalnem
programu Raziskovalne skupnosti Slovenije v letu 1984 v
okviru dopolnilnega prednostnega programa dobile raziskave
za področje HRANE določeno prednost. Dopolnilni razikovalni programa HRANA je bil usmerjen k izboljšanju kadrovske strukture (vključevanje mladih raziskovalcev) in k prizadevanjem za vključevanje novih aktualnih problemov v tekoči
srednjeročni program.
Poleg pomanjkanja sredstev za izvedbo začrtanih programov raziskav izstopa na tem področju premajhna interdisciplinarna povezanost strok (biologija, kemija, gradbeništvo,
strojništvo) in raziskovalnih organizacij pri oblikovanju in
izvajanju programa agroživilstva (Biotehniška fakulteta, VAŠ
Maribor, Kmetijski inštitut Slovenije, Območni kmetijski
zavod); 83% odpisane opreme in nemožnost nakupa nove;
vse bolj je zaskrbljujoča slaba, zlasti starostna struktura raziskovalcev, nekatera področja so praktično brez ustreznih
nosilcev, kar postaja problem tudi pri izvajanju pedagoškega
procesa; neustrezna je tudi povezanost raziskovalcev v
celotni reprodukcijski verigi in vključevanje strokovnjakov iz
OZD v skupne raziskovalne projekte ter večje sodelovanje
združenega dela v razvoju vrhunskih raziskovalnih organizacij.
Cilj raziskovalne dejavnosti v agroživilstvu mora biti doseganje večje, kvalitetnejše in cenene kmtijske in živilske proizvodnje. Zato pa je potrebno pripraviti celovit in enoten program raziskovalnega dela v agroživilstvu, doseči večjo interdisciplinarnost raziskav in integracijo raziskovalcev na skupnih projektih z OZD. Z nadaljnim razvojem svobodne menjave
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dela bodo raziskovalne ekipe tudi v večji meri odgovorne in
stimulirane za uspešno prenašanje in uveljavljale raziskovalnih dosežkov v OZD. Hkrati s tem bomo omogočili tudi večji in
hitrejši pretok raziskovalcev iz raziskovalnih v proizvodne
OZD in v obratni smeri. To bo nedvomno pripomoglo k učinkovitejšemu izkoristku raziskovalnih dosežkov v neposredni
proizvodnji in k hitrejšemu procesu pomlajevanja raziskovalnega kadra.
3. Pospeševalno delo
Pospeševalna služba je v iztekajočem srednjeročnem
obdobju dosegla pomembne premike in uspehe v pogledu
številčne in kakovostne krepitve, organiziranosti, povezanosti
in doseganja proizvodnih ciljev.
Pospeševalno delo je opredeljeno kot sestavni del proizvodnje v organizacijah združenih kmetov. Pospeševalni programi so naravnani na uresničevanje srednjeročnih in letnih
planskih ciljev, katerih nosilci so kmetijske OZD.
Ohranili in razvijali smo osnovni koncept razvoja kmetijske
pospeševalne službe namreč, da se številčno krepi predvsem
v zadružnih organizacijah in da se usposobi za strokovno in
organizacijsko vodenje sodobne tržne proizvodnje na kmetijah in kmečkih skupnostih na osnovi dolgoročno naročene
družbeno organizirane proizvodnje.
Glede na leto 1981 se bo število kmetijskih strokovnjakov v
OZK do konca 1985 podvojilo oziroma povečalo od 352 v letu
1981 na okoli 700 koncem leta 1985. To je rezultat sistematičnega izobraževanja kadra na višjih in visokih šolah in vpeljanega sistema sofinanciranja službe od strani občinskih in
republiškega sklada za intervencije v kmetijstvu ter tudi sofinanciranja iz dohodkovnih reproverig (sladkorna pesa, pšenica, oljnice, mleko, meso). Pomembno je to, da smo iz
proračunskega značaja sofinanciranja prešli na sofinanciranje OZD na osnovi doseganja planskih ciljev. Tak način omogoča in pogojuje tudi uvajanje spodbudnejših načinov nagrajevanja posameznih strokovnjakov glede na vloženo delo in
rezultate dela. Spoznanje, da je kmetijska in veterinarska
služba v OZK sestavni del proizvodnje, je osvojila že sleherna
občina in OZK. Zadružna zveza preko svoje organizacijske
enote - Republiškega centra za pospeševanje kmetijstva
usmerja in vodi celotno pospeševalno delo v Sloveniji.
Najmočnejši razvoj je dosegla pospeševalna služba v organizacijah združenih kmetov. Vedno večja usmerjenost kmetij
v naročeno proizvodnjo, razvoj kmečkih skupnosti in obsežen
program intenziviranja kmetijskih zemljišč terja, vse bolj
aktivno sodelovanje kmetijskih in veterinarskih strokovnjakov. Za sodobno tržno kmetijsko proizvodnjo, na visokem
tehnološkem nivoju, so čedalje bolj potrebni ožje usmerjeni
strokovni kadri.
V obdobju 1981-85 se je povečalo združevanje kmetovalcev
v kmečkih in proizvodnih skupnostih. Zaznavnejši premiki so
bili v povečanju strojnih skupnosti zaradi širitve družbeno
organizirane proizvodnje pšenice in sladkorne pese in
vključevanja kmetijskih zemljišč v intenziviranje. Bolj kot število je pomembno to, da strojne skupnosti širijo izbor delovnih priključkov (za zaščito posevkov, sejalnice, orodja za
predsetveno obdelavo, kombajni). Veliki premiki so storjeni
tudi v snovanju pašnih skupnosti na združenih senožetnih
površinah. Število skupnosti se veča tudi v sadjarstvu.
Obnova poteka na strnjenih kompleksih na združenih zemljiščih ali pa na kompleksih, ki niso združeni, vendar je tehnologija enotna in možna obdelava v skupnosti (stroji, skladiščenje, marketing).
V pospeševalni službi lahko ugotovimo določeno stabilizacijo kadrov. Pojav fluktuacije ni več tolikšen kot prejšnja leta.
To gre pripisati: ureditvi statusa pospeševalca - tehnologa v
organizacijah združenih kmetov, realnejšim proizvodnim programom, v katerih ima stroka pomembno funkcijo, zahtevam
kmetovalcev po stalni in strokovno sposobni službi in uvedbi
stimulativnejšega načina nagrajevanja po proizvodnji in strokovni aktivnosti. Tudi pozitiven odnos občinskih interventnih
skladov do pospeševalnih programov je prispeval k vrednotenju pospeševalnega dela.
V regionalnih kmetijskih in kmetijsko veterinarskih zavodih
deluje specialistična, ožje usmerjena strokovna služba, kot
pomoč zadružnim organizacijam in družbenim posestvom.
Pospešpevalni del te strokovne nadgradnje je programsko

vključen v izvajanje letnih planov v OZD; tudi sofinanciranje
pospeševalnega dela zavodov sloni na izvajanju programov
OZK. Regionalna služba se številčno ne širi, pač pa so prizadevanja usmerjena v boljšo povezanost strokovnih profilov pri
izvajanju konkretnih programskih nalog. Se vedno pa je premalo usklajeno delo selekcijske službe s službo reprodukcije
in pospeševanja pridelovanja krme in uvajanja novih tehnologij v proizvodno prakso.
Pospeševalno delo v republiškem pospeševalnem programu teče preko strokovnih skupin, ki jih za posamezna
proizvodna področja sestavljajo ustrezni strokovnjaki - specialisti iz Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete in družbenih posestev ter regionalnih zavodov.
Strokovni tirni izdelujejo najustreznejše tehnologije, spremljajo izvajanje strokovnega dela letnega plana, organizirajo
seznanjanje pospeševalcev in tehnologov preko strokovnih
kolegijev, posvetov, ogledov demonstracijskih proizvodnih
objektov in z neposrednimi kontakti.
V preteklem obdobju smo uspeli boljše organizirati
pospeševalno službo na nivoju republike in jo povezati z
raziskovalnim delom. Podvajanja programov ni več, ker se
vključevanje Biotehniške fakultete, Kmetijskega inštituta in
Višje agronomske šole odvija preko strokovnih skupin. Te
skupine oblikujejo enoten pospeševalni program in svojo
pospeševalno dejavnost organizirajo preko regionalnih
pospeševalnih centrov do pospeševalne službe v organizacijah združenih kmetov.
V bodoče je potrbno strokovno delo v kmetijskih organizacijah še bolj okrepiti. To naj bi dosegli predvsem s krepitvijo
strokovne službe v OZD in njeno učinkovito povezanostjo s
strokovno nadgradnjo. Tudi v bodoče je potrebno ohraniti
sistem sofinanciranja pospeševalne službe v odvisnosti od
izvajanja planov in doseženih rezultatov v proizvodnji. Zagotoviti je potrebno stalno dopolnilno usposabljanje kadrov, ki
delajo v proizvodnji in omogočiti hitrejši prenos sodobnih
tehnoloških dosežkov v neposredno prakso.
X. SKLEP
V zadnjem srednjeročnem obdobju uspešno uresničujemo
sprejeto strategijo razvoja proizvodnje hrane. Dosegli smo
pomembne premike v organizaciji proizvodnje in poslovnem
povezovanju v okviru reprodukcijskih skupnosti, prestrukturiranju proizvodnje zlasti v smeri izboljšanja setvene sestave ter
večji oslonitvi živinoreje in živilske industrije na doma pridelano krmo oziroma surovine ter pri povečanju staleža živine.
Doseženi rezultati se odražajo v vključevanju novih zemljišč v
obdelavo, povečanju intenzivnosti proizvodnje, stalni rasti
kmetijske proizvodnje in njene stabilnosti, povečevanju
obsega dmžbenoorganizirane tržne proizvodnje, varovanju
najboljših kmetijskih zemljišč pred uporabo v nekmetijske
namene, redni oskrbi prebivalstva s hrano, hitremu povečevanju izvoza ter razvoju dolgoročnih proizvodnih odnosov z
OZD iz drugih SR in SAP pri oskrbi z manjkajočimi proizvodi
na podlagi sovlaganj in naročene proizvodnje.
Dosežen je pomemben napredek v razvoju kmetijskega
zadružništva in nadaljnjega razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v organizacijah združenih kmetov. S
prizadevanji za vključevanje v družbenoorganizirano proizvodnjo čim večjega obsega proizvodnih zmogljivosti združenih kmetov smo dosegli večjo in stabilnejšo rast kmetijske
proizvodnje združenih kmetov, zagotovili njeno prodajo ter s
tem pogoje za hitrejšo rast dohodka in možnosti za izboljšanje njihove socialne varnosti. Z rastjo števila proizvodnih
skupnosti izboljšujemo tudi stopnjo izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti v zasebnem kmetijstvu, optimaliziramo proizvodni proces, izvajamo delitev dela ter omogočamo racionalnejšo in ekonomičnejšo pridelavo.
V tem obdobju smo precej izboljšali odnos do kmetijske
zemlje, tako pri lastnikih zemljišč kot tudi v širši družbeni
skupnosti. Le-ta se odraža v večjem interesu za obdelavo vseh
kmetijskih zemljišč in v spoznanju o potrebi dolgoročnega
varovanja najboljših kmetijskih zemljišč, vendar z doseženimi
rezultati še ne moremo biti zadovoljni. S povečano in stabilnejšo proizvodnjo hrane pa smo pomembno prispevali k skupnim prizadevanjem pri uresničevanju dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
Doseženi uspehi so predvsem rezultat izboljšanega načrto23
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vanja kmetijske proizvodnje in dosežene stopnje povezanosti
znotraj kmetijstva in živilstva, kakor tudi z dejavnostmi, ki so v
reprodukcijski povezavi z agroživilstvom, izboljšanja dela in
kadrovske sestave pospeševalne službe, vključevanja znanosti v razreševanje ključnih proizvodnih problemov v neposredni praksi, uporabe sodobnih tehnoloških dosežkov in
povečane intenzivnosti proizvdonje, zadovoljive oskrbe z
reprodukcijskim materialom, sprejetih nekaterih učinkovitih
ekonomskih urkrepov (intervencije, usposabljanje zemljišč za
kmetijsko proizvodnjo, regresi, davčna politika) ter nadaljnje
vsebinske krepitve družbeno ekonomskih "odnosov v agroživilskih organizacijah in še posebej v organizacijah združenih
kmetov.
Dosežena stopnja v razvoju kmetijstva in začeti proces
zboljševanja agrarne starukture terja nadaljevanje dosedanje
intenzivnosti razvoja, za kar bo potrebno tudi ustrezno dograjevati ukrepe tekoče in razvojne politike. Še naprej moramo
vzpodbujati integracijske procese znotraj agroživilstva, povezovanje kmetijskih in živilskih organizacij z dejavnostmi, ki
zagotavljajo vhodne elemente in omogočajo proizvodni proces (kemična, strojna in farmacevtska industrija, gradbeništvo) ter gostinstvom in turizmom kot končnima porabnikoma
hrane, poglabljati dohodkovne odnose ter tudi z ekonomskimi ukrepi pospeševati hitrejšo rajonizacijo kmetijske proizvodnje z ozirom na naravne danosti. S tem bodo podani tudi
osnovni pogoji za racionalnejšo in ekonomičnejšo proizvodnjo hrane, boljšo oskrbo prebivalstva in povečanje izvoza. V ta

namen pa bo potrebno sprejeti ukrepe, ki bodo pospeševali
samoupravno združevanje sredstev za proizvodnjo hrane ter
za stabilnejšo proizvodnjo pomembnejših kmetijsko živilskih
proizvodov zagotoviti ustrezne ekonomske pogoje ter okrepiti
vlogo tržnih rezerv na vseh nivojih. SR Slovenija bo še naprej
deficitarna z nekaterimi osnovnimi proizvodi in surovinami
(pšenica, koruza, olje, sladkor) zato bo potrebno nadalje
krepiti dohodkovne odnose in zagotavljati sredstva za sovlaganje v naročeno proizvodnjo iz drugih SR in SAP.
Velike še neizkoriščene možnosti za nadalnjo rast kmetijske
proizvodnje imamo v hribovitem svetu. Da bi ohranili ta prostor v proizvodni funkciji in da bi preprečili odseljevanje ljudi,
je potrebno nadaljevati z začetnim procesom revitalizacije
hribovskega kmetijstva ter v ta namen zagotoviti pogoje za
hitrejše povečevanje kmetijske proizvodnje in za razvoj
gospodarske in družbene infrastrukture.
V gozdarstvu smo v celoti izpolnili planske obveznosti, ki
temeljijo na določbah gozdnogospodarskih načrtov, s katerimi je bila ugotovljena realna zmogljivost gozdov glede obremenitve z sečnjami, kakor tudi potreb po vlaganjih v gozdove
tako na biološkem kot tehničnem področju. V tej smeri
moramo zagotoviti tudi v bodoče intenzivno skupno gospodarjenje z vsemi gozdovi ne glede na lastništvo, ki se odraža v
večjem obsegu bioloških vlaganj v gozdove v skladu z višino
posekov za katere ocenjujemo, da so na zgornji meji zmogljivosti naših gozdov. Zato je potrebno za razpoložljive količine
lesa zagotoviti čim večjo stopnjo predelave.

ŠTEVILO ŽIVINE V SFRJ

Tabela 1
(000 glav)

Goveda skupno
Krave in breje telice
Svinje skupno
Ovce skupaj
Konji skupno
Perutnina skupno

1980

1981

1982

1983

1984

5.436
3.091
7.502
7.354
617
63.055

.5.474
3.086
7.857
7.384
573
65.690

5.464
3.079
8.431
7.398
515
67.408

5.351
3.050
8.370
7.452
505
69.680

5.341
3.005
9.337
7.458
463
74.008

ŽIVINOREJSKA PROIZVODNJA V SFRJ

Tabela 2
1984
(ocena) -ki

198b

1981

1982

1983

Meso skupno
- goveje
- svinjsko
- ovčje
- perutninsko
- ostalo

1. 226
344
461
59
277
85

1.253
341
486
58
286
82

1.274
362
486
59
282
84

1.280
357
488
62
287
86

1.350
360
j4 0
62
300
88

Mleko - mil.lit.
Jajca - mil. kosov
.SGJ
1) ocena 2KK
VIR:

4.352
4.394

4.478
4.427

4 . 594
4.612

4.604
4.567

4.700
4 .795
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ITabela 3

ODKUP POMEMBNEJŠIH PROIZVODOV V SFRJ

(000 tcn)

Goveda in junci za klanje
Mesnate svinje
Ovce
Perutnina
Mleko (mio litrov)
Jajca (mio kos) (konzunna)
Pšenica in rž
Koruza (zrnje).
Krompir
V" " 'X •
^ Jabolka namizna
Grozdje za predelavo
Vino (mio 1)
VIR:

1980

1981

409
383
29
131
1.373
1.021
2.149
1.890
123
174- 399
!I
182

389
408
27
129
1.348
1.030
2.011
2.248
163
16'8
330
19 7

1982
410
382
29
135
1.365
1.072
2.469
2.643
188
146
473
195

1983

1984

385
360
29
13 5
1.39 5
1.148
3.004
3.073
.171
150
426

351 1)
395x>
26,1)
1)
133
1.346 2/
1.18915
3.623 2/
3.216 2/
156 D
103 1)

18 4

15o 1)

SGJ

1/ janiiar-november, statistične informacije
2/ ocena ZKK

ITabela 4

DOSEŽENI POMEMBNEJŠI PRIDELKI V SFRJ

K

P g E N I C A

1ST80
1981
1982
1983
1984

O

R

U

Z

SLADKORNA PESA

A

000 ha

000 t

t/ha

000 ha

000 t

t/ha

000 ha

000 t

t/ha

1.516
1.386
1.558
1.609
1.458

5.091
4.270
5.218
5.525
5.606

3,36
3,08
3,35
3,43
3,85

2.202
2.297
2.246
2.264
2.3 30

9.317
9.807
11.126
10.719
lil. 265

4,22
4,27
4,95
4,73
4,43 '

128.1
147.2
139.3
141,2
145,0

5. 213
6.224
5.671
5.666
6.789

40,7
42,3
40.7
40,1
46.8
2/

J A B O L K A 2/
1980.
1981
1982
1983
19841/'

287
291
282
274
274

2.440
2.774
2.636
2.580
2.405

483
508
746
557
607

8,4
9,4
9.2
9.3
8,8

V I N O G R A D I
21
22
30
22
23

247
249
246
242

1.574
1.313
1.780
1.611
1-456

. 1/2
1,0
1,4
1,3
1, 2

VIR:, SGJ». ' statistične informacije
1/ ocena
2/ kg/steblo (trs)
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ZEMLJIŠKE KATEGORIJE V SR SLOVENIJI

Tabela 5

1980

1981

Skupna površina''"' (ha)
delež v lastnini občanov (%)

2.025.592
69,2

2.025.592
69,2

2.025.592
69,2

2.025.336
69,1

2.025.291
. 69,1

Njive in vrtovi (ha)
delež v lastnini občanov (%)

253.929
89,7

253.324
89,2

252.358
88.8

249.468
87,5

248.976
88,0

Sadovnjaki (ha)
delež v lastnini občanov (%)

36.131
90,0

36.269
90,7

36.446
89.9

36.304
90,0

Vinograd, (ha)
delež v lastnini občanov (%)

21.359
82,2

21.341'
84,2

21.355
82,9

21.427
82,0

'35.988
90,9
i
t
21.490
81,8

1982

1983

1984

7

1) Skupna površina zajema: njive in vrtove, sadovnjake, vinograde, travnike,
pašnike, ribnike, trstičja in močvirja, gozdove in nerodovitni svet
VIR: Zavod SRS za statistiko
SKUPNA PROIZVODNJA POMEMBNEJŠIH KMETIJSKIH PROIZVODOV V SR SLOVENIJI ,
Tabela 6
(v ooo tonah)
198o

Pšenica
Koruza
Drugo žito
Sladkorna pesa
Hmel j
Krompir
Sadje
Grozdje

1982

158,7
214, o
38,6
122,7
3,2
454,1
lo3,6
114,4

106.1
269,4
40.4
162.2
3,7
553,7
78,6
83.5

4,1
454,7
172.9
138,1

85.2
61,7
88.3

83,6
62,6
88,5

81,9
7o,9
9o,4

532,1
355,3

557,1
352,5

4,1

6,1
o,8

561,9
367,6
5,4
o,8

PRIRAST ŽIVINE ^ (živa teža)
- govedo
- prašiči
- perutnina
Mleko mio 1
Jajca mio k
Ribe — ulov
- vzreja

1981

• o,7

174.3
275.8
39, o
186.4

1983

16o,3
259.5
38,4
141.6
3,3
462,1
113,5
125,5

82,478,4
92,2
557, 'S
385,4
8,1
1 ,o

1984

Plan
1985

171,7
285,5
35,3
2o2,4
4,3
413,4
148,o
lo8,7

18o,o
3oo,o
45,o
235, o

81,5
81,5
96, o

lo3,o
llo,o
lo7,o

58o,o
386, o
6,6
o,7

672, o
48o,o
13,8

4,1
55o,o
loo,o
13o,o

1,4

1) Seštevek žive teže zaklanih živali, razlika v teži prodanih
in kupljenih živali ter razlika v teži živine na koncu
in začetku leta; za leto 1984 ocena
VIR: Zavod SRS za družbeno planiranje
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Tabela 7

ODKUP POMEMBNEJŠIH KMETIJSKIH PROIZVODOV V SR SLOVENIJI

1981

1980
Pšenica
Koruza v zrnu
Sladkorna pesa
3)
Hmejl j
Krompir
Prašiči
Klavna goved
Teleta
Perutnina
Jajca
Mleko
Jabolka
Vino

t
t
2)
t
t
t
t
t
t
t
tisoč kosov
tisoč 1
t
tisoč 1

12.040
27.520
154.439
3-9O3
55.198
28.799
59.225
2.918
69-374
109.211
299.913
2<S • 9 -72
13.172

18.537
24.333
114.912
3.268
38.030
25.404
57.779
■ 2.819
70.843
110.825
3o3 -831
29.807
17.301

27.649 '■

29.599

Grozdje za predelavo

1984

1983

1982

76.2oon—

46 .482J ^
13.664
'.180:419
4.115
49.088
33.427
52.739
2.343
71.493
136.390
298.755
37.628
15.963

61.937^
30.368
136.767
3.294
45.639
35.457
51.135
2.321
75.391
146.371
318.679
42.431
17.591

14.826
2o3.416
4.470
43.253.
41.951
58.629
2.978
84.02O
149.014
337.6oo
56.468
15.357

5o.262

39.149

22.944

VIR: Zavod SRS za statistiko
1) Podatki Žitne skupnosti skupaj s semen sko
2) Podatki TSO
3) Podatki Poslovne skupnosti za hmeljarstvo

DOSEŽENI HEKTARSKI PRIDELKI POMEMBNEJŠIH RASTLINSKIH PROIZVODOV V SR SLOVENIJI
[Tabela 8
(t/ha)

pšenica
koruza (zrnje)
sladkorna pesa
krompir
travniško seno
jabolka 1/
grozdje 1/

1980

1981

1982

1983

1984

3,21
3,78
40,4
12,6
3,28
18,9
1,40

2,54
4,39
37,0
15,4
3,38
13,3
1,07

3,47
4,70
40,0
13,4
3,57
30,3
1,78

3,40
4,28
32,5
14,1
3,37
15,8
1,66

3,75
4,582/
43,2 2/
12,6 2/
24,82/
1,402/

1/ kg/drevo (trs)
2/ ocena
VIR: SLS
1
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DOSEŽENA MLEČNOST NA KRAVO IN PRIDOBLJENE KOLIČINE MESA NA GLAVO V SR SLOVENIJI
Tabela 9
(l/kravo)
1981

1982

1983

Družbeno
kmetij stvc

4.916

5.03.2

5.062

5.007

Zasebno
kmetij stvo

1.994

2.101

2.089

2.073

262

260

265

Pridobljene
količine
mesa 1/

255,

1984

2

^9

1/ Pridobljeno meso goveda v klavnicah v kg/glavo

VIR:

Zavod SR Slovenije za statistiko

Tabela 10
STOPNJE RASTI FIZIČNEGA OBSEGA KMETIJSKE PROIZVODNJE V SR SLOVENIJI

1981

Kmetijstvo .skupaj
Poljedelstvo
Sadjarstvo
Vinogradništvo
Živinoreja

1,4
7,0
-24,1
-25,9
0,8

1982

7,1
3,2
114,6
62,9
3,0

1983

- 1,6
- 4,6
- 26,1
- 8,9
2,8

Oceni'
1984

1,4
0
17,0
-13,0
2,0

(v %)
Plan
0
1981-1985
1981-1984
2,8
3,0
3,0
2_,7
2,6

2.1
1,3
7,1
1.1
2.2

1) Ocena januar 1985: za rastlinsko proizvodnjo na podlagi ocenjenih podatkov Zavoda SR Slovenije
za statistiko, za živinorejsko proizvodnjo ocena Zavoda SRS za družbeno planiranje.

VIR: Zavod SRS za družbeno planiranje
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OBRESTNE MERE V KMETIJSTVU - INVESTICIJSKO POSLOVANJE V LETIH 1982-1985
Razmerja iz Splošna
Splošna
obte^tna mera
Splošna obrestna Nova razmerja
20 s
Doqovora od nbrestna
"
30 % od
po SaS - dopol8 4 1982
ic; »
1.10.1982-31.1. 1.2.1983
nilna sredstva
1983
1x5
1^3?1982-V.9.
i-4-1983
1982
-—v1. Melioracije,nakup min.20 %
kmet. zemljišč
spl.obf.pi.

min. 5 %

2. Govedoreja, prašičereja, ovče- " 40 %
reja, konjereja

18
(+hr.ibovska
območja)

12

33 %
(+ribištvo,
kančjereja)

10

10 %

12

18

50 %
(+knet.oprema,
perutnina ribištvo)

15

60 %
(-kuetijski
stroji)

18

4. Kmetijski stroji,skladišča

" 60 %

"

10 %

12

18

5. Perutninarstvo,
ostalo

30 %

"

13 %

16

24

" 80 %

"

13 %

16

24

6. Predelava mleka,
rib.odpadkov

Pri dogovorjeni splošni obrestni meri
30% od
38-45% od
1.4.1983 1.7.1984

spl.obr.m.

6 %

3. Sadovnjaki, vinogradi ,hmeljišča,ribištvo, vrtnarstvo, " 60,%
sušilnice za
žito

Tabela 11

25,5

j

27,5

30,5

27,5
21

70

30,5

VIP: LB - Združena banka

Tabela 12
INDEKS CEN PRI PROIZVAJALCIH V SR SLOVENIJI
1981/8o
Industrija
Proizvodnja kemikalij za kmetijstvo
Živilska industrija
Proizvodnja pijač
Proizvodnja krmil
Kmetijstvo
Poljedelstvo
Sadjarstvo
Vinogradništvo
Živinoreja
Ribištvo
VIR: Zavod SR Slovenije za statistiko

142.5
143,9
141.6
154,8
161, o
15o, o
188,8
119.5
143,4
148.6
13

tt!

1982/81

1983/82

1984/83

123,1
149,7
130.7
115.8
128,1
137,6
141,4
151,8
121,4
136,6
135,8

13o,6
144.8
147.9
13o,l
124,6
15o, o
136.8
124.9
12o,l
152,3
151,5

161,2
17o,9
146.1
147.4
141.6
144.5
16o, 1
127.2
156.7
145.3
141.6
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POVPREČNE ODKUPNE CENE POMEMBNEJŠIH KMETIJSKIH PRIDELKOV V SR SLOVENIJI
Tabela 13
(din/kg)
198o
Pšenica
Koruza
Sladkorna pesa
Hmelj
Krompir
Namizna jabolka
Grozdje za predel.
Vino 1)
MPG
Mesnati prašiči
Brojlerji
Jajca 2)
Mleko 1)

1981

6,63
9, 7o
5.12
7,82
1.13
2,o7
114,21 172,82
3,98
6,61
lo,42 12,41
11,24 15.15
28,18
4o,92

4o,78
57,97

41,o2

64.16
36,67
4,92
9,59

25,22
2,83
6,49

1982

1983

1984

12,3o
lo,94
2,22
2o7,o4
8, ol
15,42
17,89
49,85

22,28
27,18
5,22
414,59
2o, 63
41,71

76,38
85, o9

14,46
13,2o
3,o8
239,44
11,68
19,63
21, 2o
59,73
122,79
136,54

56,82
5,98
12,82

81, o7
7,69
18, 5o

142,25
13,12
26.89

28,95
91.88
162,o3
18o,o8

Indeks
1984/8o
336
531
462
363
518
4oo
258
326
396
439
564
464.
414

1) na liter 2) na kos
2)
POVPREČNE NABAVNE CENE REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA
(din/kg)
Krmila za:
- pitane prašiče
- piščance (nad
42 dni)
- molzne krave

6,99

lo,95

16,14

24,63

41,21

59o

8, lo
6, 5o

12,39
lo,99

19,91

22,57
22,16

43,52
36,34

537
559

15,25
14,2o

27,89
25,ol

548
669

15,63

Mineralna gnojila:
- urea
5,o9
7, 5o
lo,o5
- NPK (15:15:15)
3,74
7,25
9,29
Herbicidi na bazi
atra.zina
,95,41 137,69 186,48
Traktor IMT 56o 136.285 235.o72> 32o.381
Semen.pšenica

lo.4o

14,75

2o,o8

238,18 366,61
4o8.lo8 666,41o
26,o2
45,12

384
489
434

1) na kos
2) za teto 1984
predhodni počitki
VIR: Zavod SR Slovenije za statistiko
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RAZPOREDITEV CELOTNEGA PRIHODKA (30. 9. 1984)

Tabela 14
(mio din)

Čelo-tni
prihodek
Gospodarstvo
Industrija 1/
Kmetijstvo
- poljedelstvo
- sadjaržtvo
- vinogradništvd"
- živinorej a
Živilska industrija
'Industrija pijač
Krmila
Tobak
Ribištvo

Porabljena
sredstva

!.
Dohodek

Čisti
dohodek

OD

Akumur
lacija

Izguba

2.395
1.095
13.415
4.790
956
1.475
16.194

1.896
807
17.928
3.226
410
975
13.317

503
290
5.487
1.564
546
501
2.877

299
171
2.367
826
228
192
1.120

184
102
1.703
461
170
225
846

108
67
848
375
46
23
404

14
12
200
24

87.179
15.240
12.140
3.755
831

74 o 703
11.518
11.039
3.108
573

12.482
3.723
1.101
6 47
258

5.859
1.883
473
244
108

4.021
987
149
143
105

2.389
832
333
81
2

928
10

70
106

1/ v mlrd din
VIR: Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije in prehrane
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PREDLOG

ZA

IZDAJO ZAKONA

o spremembah
kmetijskih

in

dopolnitvah zakona o

zemljiščih

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 14.
februarja določil besedilo:
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

(ESA-662)
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POVZETEK
Ustavna podlaga za urejanje razmerij v zvezi s kmetijskimi zemljišči je podana v 4., 5. in 10. točki prvega
odstavka 321. člena, v 76., 97., 99., 100., 102. in 103. členu
ustave SR Slovenije.
Razlogi za predvidene spremembe in dopolnitve zakona
so predvsem:
- zaostriti pogoje za pridobitev statusa kmeta po tem
zakonu:
- zagotoviti varstvo kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi o planiranju in'urejanju prostora ter zagotoviti obdelavo teh zemljišč:
- preprečiti nadaljnje drobljenje kmetijskih zemljišč in
njihov prehod v lastnino nekmetov;
- poenostaviti postopke;
- zagotoviti sredstva za usposabljanje kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo.
Iz navedenih razlogov so predvidene naslednje poglavitne spremembe in dopolnitve:
1. status kmeta: rešitve so predvidene v dveh smereh
a) za kmeta naj bi se štel le občan, ki z osebnim delom
obdeluje kmetijsko zemljišče, na katerem ima kdo lastninsko pravico, je za to dejavnost ustrezno usposobljen in mu
kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost.
Glede na to opredelitev se spreminjajo tudi druge
določbe tega člena:
b) v veljavni rešitvi naj se zaostri le to, kaj se šteje za
glavno oziroma dopolnilno dejavnost. To naj bi bila tista
dejavnost, ki daje vrednost kmetijske proizvodnje v višini
1/2 oziroma variantno 2/3 povprečnega osebnega
dohodka na zaposlenega v občini.
2. Varstvo kmetijskih zemljišč:
- zakon bo posebej opredelil kmetijska zemljišča kot
resurs in posebej kmetijska zemljišča, ki jih določajo planski akti. Izhajajoč iz zakona o urejanju prostora in zakona
o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti, bo zakon zaščitil določena kmetijska zemljišča, ki jih bo treba obvezno, razen v izjemnih predpisanih primerih, nameniti za kmetijsko proizvodnjo;
- v zakonu naj bi na novo opredelili agrokarto in dolžnosti subjektov za njeno izdelavo;
- skrajšal naj bi se čas začasnega upravljanja kmetijske zemljiške skupnosti s kmetijskimi zemljišči z 10 na 5
let, po izteku tega časa pa bodo, če lastnik ne bi izpolnil
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predpisanih pogojev, takšna zemljišča postala družbena
lastnina.
3. Promet s kmetijskimi zemljišči:
- predpisala naj bi se strokovna metodologija za vrednotenje kmetijskih zemljišč za potrebe prometa z njimi;
- določil naj bi se poseben režim prometa z zemljišči
»zaščitenih« kmetij;
- določil naj bi se način uporabe zemljišč, ki jih lastnik
pridobi z dedovanjem, pa presegajo z zakonom predpisan
obseg, in režim uporabe nacionaliziranih zemljišč;
- odpravile naj bi se nekatere pravne praznine in posebej določili nekateri roki za vlaganje pravnih sredstev.
4. Poenostavil naj bi se postopek komasacij od uvedbe
pa do nove razdelitve zemljišč.
5. Določili naj bi se novi kriteriji za opredeljevanje gorskih in hribovitih območij.
6. Na novo naj bi se opredelile pravice in dolžnosti
lastnikov zemljišč, ki presegajo z zakonom določen obseg
zemljišč, pravice in dolžnosti kmetijskih zemljiških skupnosti, kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacij v
zvezi s tem, ter postopek za prehod teh zemljišč in gozdov
v družbeno lastnino.
7. V zakonu naj bi bila dana podlaga za zagotavljanje
sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo.
8. Kmetijska zemljiška skupnost naj bi imela nove
naloge in pooblastila za predlaganje ukrepov zoper kršilce
kmetijske zemljiške politike.
Predlagane spremembe in dopolnitve so dokaj obsežne,
vendar he spreminjajo temeljnih izhodišč, načel in ciljev
veljavnega zakona o kmetijskih zemljiščih.
Z uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev ne bodo
nastale nove finančne obveznosti ne za družbenopravne
niti za fizične pravne osebe. Že po veljavnem zakonu je
potrebno izdelati agrokarto, zato je bilo potrebno za njeno
izdelavo zagotoviti sredstva že prej. Novo pa je opredeljevanje kriterijev za gorske in hribovite predele, kar pa bo
pomenilo nove naloge in dodatna sredstva v občini. V
predlogu za izdajo sta predvidena le dva nova podzakonska predpisa na republiški ravni (agrokarta in kriteriji za
hriboviti svet), že sprejete podzakonske predpise pa bo
potrebno uskladiti.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih

I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za zakonsko urejanje tega področja je
podana v naslednjih določbah Ustave SR Slovenije.
- 4 5. in 10. točki prvega odstavka 321. člena, po katerih
Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom tudi gospodarjenje s
prostorom, ukrepe za uresničevanje s prostorskim planom
začrtane razvojne politike republike; rabo, izkoriščanje in
varstvo kmetijskih .površin; varstvo človekovega okolja; lastninska, zemljiška in druga stvarno-pravna razmerja ter promet
z nepremičninami;
- v 76. členu, kjer je med drugim opredeljena izenačitev
družbenoekonomskega položaja kmeta in člana njegovega
gospodarstva, ki se ukyarja s kmetovanjem;
- v 97. členu, ki zagotavlja kmetom lastninsko pravico na
kmetijskem obdelovalnem zemljišču, ki meri največ 10 ha na
kmečko gospodarstvo; v tem členu je dana tudi podlaga, da v
hribovitih in planinskih krajih lahko imajo kmetje v lasti večji
obseg kmetijskih obdelovalnih zemljišč, prav tako je v tem
členu dana podlaga za urejanje lastninske pravice drugih
občanov na kmetijskih zemljiščih;
- v 99 členu, po katerem je mogoče nepremičnine, na
katerih ima kdo lastninsko pravico, proti pravični odškodnini
razlastiti in to pravico omejiti, če to zahteva na podlagi zakona
ugotovljen splošni interes, zakon pa določi osnove in merila
za izplačilo pravične odškodnine;
- v 100 členu, po katerem so občani in civilne pravne
osebe dolžni uresničevati lastninsko pravico v skladu z
naravo in namenom nepremičnine in v skladu z družbenim
interesom, ki ga določa zakon; v tem členu je podana tudi
podlaga za urejanje prometa z zemljišči z zakonom;
- v 102. členu, po katerem so zemljišča kot dobrina splošnega pomena pod posebnim varstvom in se uporabljajo pod
pogoji in na način kot to določa zakon;
- v 103 členu, po katerem je treba vsako zemljišče kot
naravno bogastvo izkoriščati v skladu s splošnimi v zakonu
določenimi pogoji, s katerimi se zagotavlja njihovo smotrno
izkoriščanje in drugi splošni interesi. Za smotrno izkoriščanje
kmetijskih zemljišč in zagotavljanje drugih splošnih interesov
na teh zemljiščih, se na podlagi teh določb in v skladu z
zakonom lahko ustanoviio kmetijske zemljiške skupnosti.
II OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE ZAKONA
1. Status kmeta
Poaoji za pridobitev statusa kmeta so določeni v 4. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št 1/79 in 11/
81). Namen te določbe je, da imajo kmetijska zemljišča v lasti
tisti obdelovalci, ki jih sami obdelujejo, ki so za to ustrezno
usposobljeni in ki jim zemljišča pomenijo sredstvo za pridobivanje dohodka na podlagi dela. Obdelovalci, ki imajo status
kmeta imajo iz tega naslova določene prednosti, ki so zlasti
pravica do večjega obsega kmetijskih zemljišč; samo ti obdelovalci so lahko lastniki kmetijskih zemljišč na 1. območju
kmetijskih zemljišč (1. alinea drugega odstavka 10. člena
zakona o kmetijskih zemljiščih); ob razlastitvi jim poleg odskodnine pripada tudi nadomestilo za zmanjšano možnost
pridobivanja dohodka na preostalem zemljišču, pripada jim
posebna odškodnina zaradi onesnaženja kmetijskih zemljišč;
imajo prednostno pravico do nakupa in zakupa kmetijskih
zemljišč; so pobudniki agrarnih operacij in o njih odločajo.
Z analizo o izvajanju zakonov s področja kmetijstva je bilo
ugotovljeno, daje bilo v obdobju od leta 1973 do konca 1982
vloženih 23.081 zahtev za ugotovitev lastnosti kmeta; od tega
je bilo 1.127 odločb negativnih, 827 prosilcev pa je odstopi o
od zahteve v samem postopku, v drugih primerih je bila
strankam priznana lastnost kmeta.
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Pri tem pa je treba posebej opozoriti, da so to le tisti
primeri, kjer obdelovalcem kmetijska dejavnost ne pomeni
edine dejavnosti in je nastal dvom o tem, ali se jih lahko šteje
za kmete.
Izobrazbena in zaposlitvena struktura občanov, ki so pridobili status kmeta, je naslednja; 11.000 je fizičnih delavcev, 744
obrtnikov, 8.331 pa je srednji, višje ali visokošolski strokovni
kader. Skupno posedujejo cca 50.000 ha kmetijskih zemljišč
in prav toliko gozdov. V povprečju ima en občan s statusom
kmeta okoli 6 ha veliko posest (od tega 44% gozda). Po številu
izdanih odločb so sorazmerno zelo velike razlike med občinami, kar je pogojeno predvsem z različno doslednostjo pri
vodenju postopkov in upoštevanju zakonskih meril, ki morajo
biti izpolnjena za pridobitev statusa kmeta. Število izdanih
odločb je praviloma manjše v tistih občinah, kjer so določili
tudi svoja dodatna merila in kjer so dosledno vodili predpisani
postopek. Ugotavljamo, da se v veliko primerih izpolnjevanje
pogojev za pridobitev statusa kmeta sploh ni ali pa se je le
delno ugotavljalo. (Obseg proizvodnje so preverjali le v 29
občinah v 5.352 primerih 55,2% od vseh izdanih odločb v 29
občinah; doslej je bilo opravljenih le 22 preskusov znanja; v
11 občinah, ki sodijo v skupino občin z največjim obsegom
izdanih odločb, nimajo evidence o obsegu lastnine za
občane, katerim so izdali odločbe o statusu kmeta ipd.)
Vse bolj pa je tudi očitno, da so zakonski pogoji za pridobitev statusa kmeta premalo zahtevni. To velja zlasti za višino
dohodka, ki ga mora občan pridobiti od obdelave kmetijskih
zemljišč. Posledica tega je, da pridobivajo status kmeta v vse
večjem obsegu tisti občani, ki jim je osnovni cilj ohraniti
lastništvo zemljišč, ne pa povečevanje kmetijske proizvodnje.
Glede na to, da so na status kmeta vezane nekatere
temeljne prvine kmetijske zemljiške politike (pravica do
večjega obsega kmetijskih zemljišč, na 1. območju kmetijskih
zemljišč lahko imajo zemljišča samo kmetje, prednostna pravica pri nakupu in zakupu kmetijskih zemljišč ipd.) je
potrebno pogoje za pridobitev statusa kmeta spremeniti oziroma dopolniti.
2. Varstvo kmetijskih zemljišč
Varstvo kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti je sedaj urejeno z zakonom o urejanju prostora JUradni
list SftS št. 18/84) in zakonom o kmetijskih zemljiščih, za
obdobje do leta 1985 pa tudi z zakonom o varstvu kmetijskih
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (Uradni list SRS,
št. 44/82). Zakon o kmetijskih zemljiščih je že leta 1973
določil, da je potrebno v prostorskih planih občin določiti
namene rabe kmetijskih zemljišč. Nadaljnji predpisi pa so
določili, da je treba kmetijska zemljišča razvrstiti na tista, ki so
temelj proizvodnje hrane v Sloveniji in so trajno namenjena za
kmetijsko proizvodnjo in druga kmetijska zemljišča. Cilj je bil
ohraniti za kmetijstvo najprimernejša kmetijska zemljišča. Te
določbe se praktično niso izvajale. Zato je Skupščina SR
Slovenije v letu 1982 sprejela interventni zakon - zakon o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, s katerim naj bi zagotovila, da vse občine v svojih družbenih planih določijo zemljišča za potrebe kmetijstva in druge
namene in da zagotovijo v skladu s tem večji red pri spreminjanju namembnosti zemljišč.
Dosedanje izvajanje zakonov na tem področju kaže, da je
potrebno merila za določitev kmetijskih zemljišč, ki naj bi bila
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo oziroma so temelj
proizvodnje hrane v Sloveniji, bolj konkretizirati in jih napraviti bolj zavezujoča. Temeljni kriterij mora biti kvaliteta kmetijskega zemljišča, njegova primernost za kmetijsko proizvodnjo in njegova produktivnost. Podlaga za to morata biti kategorizacija zemljišč in agrokarta, ki sta izključno strokovni
osnovi, ki skupaj predstavljata ovrednoten proizvodni potencial kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo.
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Obseg trajno varovanih kmetijskih zemljišč v Sloveniji je
odvisen od dolgoročne usmeritve našega celotnega gospodarskega razvoja in še posebej razvoja kmetijstva. V dolgoročnem programu razvoja agroindustrijske proizvodnje v Jugoslaviji je na podlagi usmeritev in ciljev tega razvoja določeno,
da je načelno
potrebno prepovedati gradnjo na prvih petih
kategorijah1 obdelovalne zemlje.
V skladu s to usmeritvijo in glede na načrtovan dolgoročni
razvoj kmetijstva v Sloveniji bi morali trajno varovati cca
500.000-550.000 ha obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Zato bi
morali v zakonu o kmetijskih zemljiščih dopolniti sedanja
merila.
3. Zagotavljanje ustrezne obdelave kmetijskih
zemljišč
Zakon o kmetijskih zemljiščih določa, da ima lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča pravico in dolžnost
obdelovati kmetijsko zemljišče kot dober gospodar v skladu s
predpisi, samoupravnimi splošnimi akti kmetijskih organizacij
ter drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so zainteresirane za varstvo človekovega okolja; zemljišča, ki so
trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo, pa mora obdelovati tudi v skladu z občinskim družbenim planom. V primeru,
da lastnik oziroma uporabnik tega ne izvaja, začne kmetijska
zemljiška skupnost postopek za dodelitev zemljišča v začasno
upravljanje. V tem postopku KZS razišče vzroke za slabo
obdelavo kmetijskih zemljišč in lastniku predlaga ustrežne
ukrepe ter nudi strokovno pomoč. Če obdelovalec v enem letu
ne u
Ppšteva predloga kmetijske zemljiške skupnosti, se ta'
zemljišča prenesejo v začasno upravljanje za dobo petih let
kmetijski zemljiški skupnosti. Ta doba petih let se lahko
podaljša, če se niso spremenile okoliščine, zaradi katerih je
bilo uvedeno začasno upravljanje nad temi zemljišči. Po preteku desetih let postanejo taka zemljišča družbena lastnina in
se prenesejo v kmetijski zemljiški sklad.
Dosedanje izvajanje teh ukrepov kaže, da je eden najpo-.
membnejših razlogov za majhno število primerov oddaje
neobdelanih ali slabo obdelanih kmetijskih zemljišč v začasno upravljanje kmetijski zemljiški skupnosti, da le-te težko
najdejo obdelovalca začasno odvzetih zemljišč. Lastnik lahko
takšna zemljišča zahteva vsak čas nazaj, če dokaže, da jih bo
sam obdeloval kot dober gospodar. Prav tako institut začasnega upravljanja (5 + 5 let) zlasti v primerih ostarelosti in
delovne nezmožnosti lastnikov, ko ti nimajo prevzemnika,
ničesar ne razrešuje, v drugih primerih pa je čas trajanja tega
začasnega upravljanja predolg. Iz teh razlogov in dejstva, da v
SR Sloveniji še vedno ni dosežena zadovoljiva raven intenzivnosti rabe kmetijskih zemljišč glede na njihovo dejansko
proizvodno sposobnost, bo potrebno v bodoče zaostriti odgovornost lastnikov in uporabnikov kmetijskih zemljišč glede
ustreznejše obdelave zemljišč. Takšno usmeritev daje tudi
dolgoročni program razvoja agroindustrijske proizvodnje, ki
določa: »poostriti bi bilo treba predpise o izkoriščanju zemlje,
poleg sankcij za zasebne lastnike pa predvideti tudi sankcije
za pristojne občinske organe, če ne bi spoštovali sprejete
zemljiške politike.«
4. Promet s kmetijskimi zemljišči
Zakon določa lastninske omejitve v prometu z zemljišči
(predkupna pravica, predpisani postopek prodaje, omejeni
krog obdarjencev - nekmetov, če je daritelj kmet), ki naj bi
preprečile prehod zemljišč v lastnino nekmetov in v določeni
meri pripomogle k zmanjšanju drobitve kmetijskih zemljišč.
Zakon pa ne ureja posebej prodaje zemljišč iz sestava zaščitenih kmetij in daritev teh zemljišč, če sta obe stranki kmeta.
Ugotavlja se, da sedanje zakonske rešitve niso dosegle
želenega namena. Določbe o postopku prodaje in predkupni
pravici se delno izigravajo, ko kmet oziroma nekmet, da se
izogne predkupnim upravičencem, sklene fiktivno darilno
pogodbo s kmetom oziroma nekmetom, ki ni mejaš. Posredno
se te določbe izigravajo tudi skozi ceno za prodajo danega
zemljišča, ki jo prodajalec določi sam, in je v veliko primerih
V tem primeru ne gre za kategorije kmetijskih zemljišč, kot so določene z
navodilom o razvrstitvi zemljišč v kategorije (Uradni list SRS, št. 45/82), temveč
za katastrske bonitetne razrede (skupaj jih je osem), ki pa niso primerljivi s
kategorijami po prej navedenem navodilu.
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tako visoka, da je kmetje in kmetijske organizacije ter kmetijska zemljiška skupnost ne morejo plačati. V zakonu je za take
primere sicer predvidena možnost preverjanja te cene v
postopku pred občinskim upravnim organom, pristojnim za
premoženjsko-pravne zadeve, vendar prednostni upravičenci
praviloma tega postopka ne začno.
V zakonu tudi ni določen rok za vložitev tožbe na sklenitev
pogodbe o prodaji zemljišča, ki ga je bil lastnik ponudil v
prodajo. To pa ima za posledico neuresničevanje prednostne
pravice do nakupa zemljišč.
Poseben problem sta tudi prodaja in daritev kmetijskih
zemljišč iz sestave zaščitenih kmetij, ki zaradi zmanjšanja
obsega kmetijskih zemljišč lahko ta status tudi izgubijo.
Zaščitene kmetije pa se v času življenja lastnikov delijo tudi
zaradi razdružitve solastnine oziroma zaradi razveze zakoncev in delitve njunega premoženja.
Na neučinkovitost sedanjih rešitev je v precejšnji meri vplivalo tudi ta, da občine do leta 1983 praktično niso imele
sprejetih prostorskih delov družbenih planov in določenih
območij kmetijskih zemljišč, kar je eden od temeljev za izpeljavo teh rešitev.
V obdobju 1969-1981 se je število kmečkih gospodarstev
povečalo za 6,5%. Njihova struktura glede na obseg zemljišča
pa je naslednja:
Kmečka gospodarstva po
velikosti skupne lastne>zemlje

1960
%

do 1 ha
od 1,1 do 2 ha
od 2,1 do 5 ha
od 5,1 do, 10 ha
nad 10 ha

20,9
12.3
25.4
20,1
21,4

1969
%

1981

22,1
32,5
12,8
11,7
25,3
22,2
19,8
17,2
20,0
16,4
Ti podatki popisa prebivalstva kažejo intenzivnost povečanja števila kmečkih gospodarstev v kategoriji do 1 ha zemlišč,
v največji meri na račun večjih kmetij. Še zlasti se je v obdobju
1969-1981 povečalo število kmečkih gospodarstev do 0,5 ha
skupne površine. Povečuje se torej nekmečko lastništvo kmetijskih zemljišč. V kategoriji kmečkih gospodarstev do 5 ha
skupnih površin znaša povprečna velikost obdelovalne zemlje
le 1,07 ha. V obdobju od 1961 do 1971 se je povprečno
velikost kmetijskega zemljišča na kmečko gospodarstvo
povečala za 5% in je leta 1971 znašala 5,1 ha, v obdobju 1971
do 1981 pa se je to povprečje zmanjšalo za 10%, tako da je v
letu 1981 povprečno velikost kmetijskega zemljišča na
kmečko gospodarstvo znašala le 4,62 ha. Podobna tendenca
je značilna tudi za povprečni obseg obdelovalnih kmetijskih
zemljišč na kmečko gospodarstvo, ki je v letu 1981 znašala le
še 3,4 ha. Zmanjševanje povprečne velikosti kmetijskih zemIji^p oziroma obdelovalnih zemljišč na kmečko gospodarstvo
je posledica povečevanja števila lastnikov zemljišč in zmanjševanja obsega zlasti najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč
zaradi urbanizacije, kar je bilo močno izraženo do leta 1982 to je v obdobju obsežne stanovanjske, industrijske in druge
gradnje.
Delež obdelovalnih zemljišč je bil v SR Sloveniji v letu 1981
po posameznih socio-ekonomskih tipih kmetij naslednji: čiste
kmetije cca 28%, mešane kmetije 57%, ostarele kmetije 5,5%
in kmetijsko neaktivne domačije 9,1% (zemljišča so v zakupu
ali pa so opuščena).
To stanje terja učinkovitejše preprečevanje nadaljnjega
drobljenja kmetij in povečevanja števila lastnikov - nekmetov. Pri tem bi morali upoštevati, da je dolgoročno potrebno
bistveno izboljšati sedanjo zemljiško strukturo: povečevati
obseg zemljišč v družbenem sektorju, delež čistih kmetij naj
bi se povečeval, postopno pa bi se naj zmanjševal delež
mešanih kmetij.
5. Komasacija kmetijskih zemljišč
Komasacija (zaokrožitev) kmetijskih zemljišč je eden od
temeljnih ukrepov za zmanjševanje razdrobljenosti zemljišč in
eden od pogojev za racionalnejšo in bolj ekonomično obdelavo kmetijskih površin, saj se s tem omogoči pridelava kmetijskih pridelkov, ki na majhnih parcelah, raztresenih na številnih območjih, sploh ni rentabilna ter so bila zato taka zemljišča delno tudi neobdelana.
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'• 'razredov. Praksa je pokazala, da ni mogoče izključna uporaba
V letu 1982 so bile uvedene komasacije na 3.500 ha, v letu
•teh dveh kriterijev za ovrednotenje zemljišč. Tak način vre1983 na 6.800 ha, program za leto 1984/85 predvideva komadnotenja je primeren le za zemljišča, ki so si po sestavi in legi
sacije na 10.000 ha, v naslednjem srednjeročnem programu
zelo podobna oziroma zemljišča, kjer ni večjih razlik v kako1986-90 pa celo na 60.000 ha.
vosti. Večinoma uporabljajo izvajalci metodo vrednotenja ob
Da bi se zaščitile pravice lastnikov in uporabnikov zemljišč,
upoštevanju proizvodne sposobnosti zemljišč. Ker predstavlja
istočasno pa omogočila izvedba ukrepov za dos^jgo ciljev
vrednotenje zemljišč precejšen problem v komasacijskem
komasacije, to je večja proizvodnja kmetijskih pridelkov, ki jih ,
in ker samo ena metoda vrednotenja zemljišč ni
družba nujno potrebuje za večjo proizvodnjo hrane, so z % postopku
primerna za vsa komasacijska območja v SR Sloveniji, naj bi
zakonom o kmetijskihzemljiščih določena v členih 78. do 96.
zakon pooblastil pristojni upravni organ, da predpiše
pravila za vodenje komasacijskega postopka. Zložbe razdrob■ ustrezna merila in metode vrednotenja.
ljenih zemljišč in ponovne razdelitve zemljišč ob upoštevanju
- Preveč ohlapni in obenem preozki so kriteriji glede nove
čim večje zaokroženosti ter usmerjene, planirane proizvodnje
razdelitve zemljišč. Po 88. členu zakona o kmetijskih zempa niso vedno v skladu z željami in načrti posameznih lastni- a
ljiščih naj bi vsak komasacijski udeleženec, ki je kmet, dobil iz
kov oziroma uporabnikov zemljišč. Dokaz temu je tudi relakomasacijskega, sklada zemljišče, ki ustreza zemljiš, vložetivno zelo veliko število pritožb in upravnih sporov.
nemu v komasacijski sklad. Dodeljeno zemljišče naj bi bilo, če
Kljub dobro zamišljenim rešitvam v zakonu je praksa
je le mogoče, enake katastrske kulture in približno enake
zadnjih petih let pokazala na številne težave v vodenju komaskupne vrednosti in približno enake lege. Uporaba teh kriterisacijskega postopka, ki izhajajo iz pomanjkljivosti in nedojev povzroča pri sami razdelitvi zemljišč nemalo težav. Praksa
rečenosti nekaterih določb zakona. Zaradi tega prihaja do
dokazuje, da si posamezne komasacijske komisije to določbo
neenotnih razlag in uporabe določb zakona, kar je pogosto
različno razlagajo, ene zelo široko, druge ozko. V zakonu ni
vzrok tudi razveljavitvam odločitev tako prvostopnega organa
določeno kolikšna razlika je dopustna v vrednosti in legi. Prav
v pritožbenem postopku kot drugostopnega organa v upravtako ni določeno, kolikšno odstopanje je dopustno v pogledu
nem sporu. Vsaka odpravljena odločba in vsako obnavljanje
površine. Zaradi teh nepopolnih določb zakona se v praksi
postopka pa znatno zavleče komasacijski postopek preko
pojavljajo težave pri razdelitvi zemljišč in tudi pri reševanju
predvidenega roka, kar povzroča težke gospodarske izugube.
pritožb. Nujna je podrobnejša opredelitev pogojev za novo
Urejanje kmetijskih zemljišč je splošnega pomena za
razdelitev zemljišč (kjer je dogovorjena skupna proizvodnja,
družbo, zato ne more biti samo stvar in interes posameznega
na namakalnih površinah), glede minimalnih parcel, lociranja
lastnika oziroma uporabnika zemljišča, pač pa se izvaja ob •
parcel v enem gospodinjstvu in podobno kot tudi določba, da
upoštevanju uskladitve interesov vseh, ki so zainteresirani na
se dodatni pogoji navedejo v odloku oziroma odločbi o
učinkih ureditve (prehrana) kot tudi za samo prostorsko razuvedbi komasacijskega postopka. Navedeni pogoji bi v veliki
poreditev. Ker je tudi komasacija ena izmed oblik ureditve
meri omogočili lažje opredelitve, hitrejše izvajanje in odločakmetijskih zemljišč oziroma kmetijskega prostora, mora biti
nje v postopku.
praviloma vnesena v dolgoročni plan občine in opredeljena s
-Mnogo težav povzroča prevzem zemljišč iz komasacijsvojimi mejami in ogrodjem v prostorskih sestavinah družbeskega sklada še pred pravnomočnostjo odločbe o novi razdenega plana občine. Ta samoupravno sprejeti družbeni akt naj
litvi zemljišč. Zakon o kmetijskih zemljišč tak prevzem omobi bil tudi podlaga za uvedbo komasacijskega postopka.
goča v 2. odstavku 93. člena, če je o tem dosežen sporazum
Glavne ovire pri izvajanju veljavnega zakona so se na podmed večino komasacijskih udeležencev. V tej določbi zakon
ročju komasacij pokazale zlasti v naslednjem:
ni dovolj natančen. Ne določa namreč, kaj je šteti za večino
— Komasacija se izvaja v upravnem postopku. Praksa je
udeležencev. Ali je to večina vseh komasacijskih udeležencev,
pokazala, da posamezne določbe zakona o splošnem uprav! ali pa zadošča večina tistih komasacijskih udeležencev, ki so
nem postopku niso primerne za komasacijski postopek.
v komasacijski sklad vložili večino zemljišč komasacijskega
- Posebne težave predstavlja komasacijsko območje, ki
območja, kot bi to bilo pričakovati v primerjavi z drugim
sega v več občin, predstavlja pa v naravi enotno območje. V
odstavkom 79. člena zakona o kmetijskih zemljiščih. Zakon
vsaki občini imenujejo posebno komasacijsko komisijo, ki pa
nadalje ne opredeljuje pravne narave sporazuma o začasnem
ima omejen krog delovanja zlasti glede nove razdelitve zemprevzemu zemljišč komasacijskega sklada. Odprto ostane
ljišč. Primernejša bi bila skupna komisija, ki bi lahko delovala
vprašanje, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi naj bi se
na celotnem komasacijskem območju.
realiziral tak sporazum v primeru nasprotovanja nekaterih
- Določba zakona glede prometa z zemljišči v času komakomasacijskih udeležencev. Sporazum sam po sebi nima
sacijskega postopka je povzročila precej neprijetnosti in
značaja upravnega akta ali izvršilnega naslova, na podlagi
zavlačevanja izvedbe, ker je pretoga in dopušča le prehod v
katerega bi komasacijska komisija lahko vodila izvršbo in
družbeno lastnino. Iz izkušenj je znano, da se v praksi te
prisilila komasacijske udeležence, ki se s komasacijo niso
določbe niso držali, zlasti ne tedaj, ko je šlo za dedovanje.
strinjali, da pred pravnomočnostjo odločbe o novi razdelitvi
— Komasacijski postopek zavlačuje in ovira sedanja uredizemljišč prevzamejo predvidena nova zemljišča. Ce se hoče
tev razgrnitve elaborata obstoječega stanja in vrednotenja
doseči namen, zaradi katerega je zakon predvidel začasni
zemljišč. Zoper razgrnjene podatke je dopusten ugovor, na
prevzem zemljišča, to je čimprej omogočiti intenzivnejšo in
ugovor izda komasacijska komisija odločbo, zoper to odločbo
donosnejšo obdelavo kmetijskih zemljišč, se mora tudi začaje dopustna pritožba, zoper odločbo na pritožbo pa je dopusni prevzem zemljišč obravnavati kot del komasacijskega
sten še upravni spor. Navedena možna pravna sredstva ozipostopka.
roma njihova uporaba občutno podaljšajo konjasacijski
postopek. Konkretno pa gre le za rešitev predhodnega vpra-v
6. Gorski in hriboviti predeli
šanja, ki ga je potrebno rešiti, predno se odloči o glavni stvari,
Po okvirnih merilih zavzema hribovito območje 41,7% vse
to je novi razdelitvi zemljišč, če se s posebno odločbo to '
površine v Sloveniji oziroma 31,6% vseh kmetijskih zemljišč.
predhodno vprašanje ne reši, ga je potrebno posebej obrazloTukaj živi 17,6% vseh slovenskih kmetijskih prebivalcev. Ta
žiti v odločbi o novi razdelitvi zemljišč. Reševanje predho• območja so z vidika kmetijstva pomembna predvsem za rejo
dnega vprašanja z odločbo o glavni stvari bi pomenilo
govedi. Tu redijo 24,3% vseh govedi, proizvedejo 28,6% vsega
občutno skrajšanje komasacijskega postopka.
mleka ter 22,3% vseh klavnih govedi. Za to območje je
- Vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada v zakonu
značilno odseljevanje prebivalcev in opuščanje kmetijske prosicer ni bilo opredeljeno v smislu samega izvajanja tega
izvodnje. Dosedanji splošni pospeševalni urepi niso mogli
opravila. Vendar pa je razvidno iz prakse, da bi morali pri
zaustaviti teh negativnih trendov.
vrednotenju sodelovati sami udeleženci, kar naj bi bilo
V bodoče je potrebno jasneje opredeliti cilje in naloge
določeno že v samem zakonu kot njihova obveznost. S tem bi
nosilcev plana na teh območjih, da bi zagotovili postopno in
se dodatno zmanjšale številne pritožbe glede vrednosti njihokontinuirano ukrepanje za ohranitev in pospeševanje razvoja
vih zemljišč in pospešil postopek zlasti v pritožbenem delu.
hribovitega kmetijstva v SR Sloveniji, uporaba diferenciranih
— Način in postopek vrednotenja zemljišč nista zadostno
ukrepov pa bo izvedljiva le po predhodni objektivni opredeliopredeljena ne v zakonu o kmetijskih zemljiščih, niti v navotvi hribovitega območja.
dilu za izvajanje komasacij. Po določbi 5. odstavka 88. člena
Opredelitev hribovitih območij mora biti takšna, da bo
zakona o kmetijskih zemljiščih naj bi se zemljišča vrednotila
lahko podlaga za izvajanje diferenciranih ukrepov vseh
le z upoštevanjem njihovih katastrskih kultur in katastrskih
poročevalec
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gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki se bodo morale
vključevati v oživljanje hribovitih območij. Ta opredelitev hribovitih območij mora biti enotna v vseh občinah in obvezna.
Zato bo potrebno to obveznost in merilo določiti z zakonom.
Upoštevati je namreč potrebno, da je za oživljanje kmetijske
dejavnosti na teh območjih nujno sočasno izvajanje ukrepov
tudi v nekaterih drugih gospodarskih in družbenih dejavnostih in ne samo v kmetijstvu.
V zakonu o kmetijskih zemljiščih je doslej določeno, da se
smatra za gorske in hribovite preddele tiste, ki ležijo nad 600
m nadmorske višine ter tiste zemljiške parcele pod 600 m
nadmorske višine, katerih večji del površine je nagnjen nad
25%. To merilo pa ne ustreza za načrtovanje in izvajanje
učinkovitih diferenciranih ukrepov. Opredelitev gorskih in
hribovitih predelov oziroma kmetij mora upoštevati naravne
pogoje za razvoj kmetijske proizvodnje, pogoje gospod^fjenja in stanje socialnega razvoja. Na tej podlagi bo mogoče ta
območja razvrstiti v različne težavnostne stopnje glede Via
gospodarsko razvitost in glede na nujnost izvajanja posebnih
ukrepov, ki bodo zagotavljali želeni razvoj na teh območjih.
7. Prehod presežka kmetijskih zemljišč in gozda
nad zemljiškim maksimumom v družbeno
lastnino
Že z zakonom o kmetijskih zemljiščih iz leta 1973 je bil
določen maksimum kmetijskih zemljišč in gozda na nekmete.
Nekmet ima lahko v lasti v ravninskih predelih največ 1 ha
kmetijskih zemljiš in gozda skupaj, od tega največ 0 5 ha
gozda in 0,5 ha vinograda, v gorskih in hribovitih predelih nad
600 m nadmorske višine pa največ 3 ha skupnih površin od
tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 ha vinograda.
Lastniki zemljišč, ki se ne štejejo za kmeta in prekoračujejo
zemljiški maksimum, bi morali prilagoditi obseg zemljišč
določbam zakona v petih letih od njegove uveljavitve To
pomeni, da je rok potekel 24. avgusta 1978. Po preteku tega
roka so bili dolžni na zahtevo; kmetijske zemljiške skupnosti
ali kmetijske organizacije vsak čas prodati po svoji izbiri višek
kmetijskega zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih iz leta 1979, za druge občane pa je bil v tem zakonu
predviden dveletni rok (do 12. februarja 1981) za prilagoditev
obsega kmetijskih zemljišč in gozda z zemljiškim'maksimumom.
Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč in gozdov določbam zakona se, razen v nekaj primerih, ne izvaja Vzrok temu
je zlasti v:
zaostajanju pri sprejemanju družbenih planov občin oziroma določitvi zemljišč, ki so trajno namenjena za kmetijsko
proizvodnjo (nekmetje pa na prvem območju ne morejo pridobiti oziroma imeti zemljišča);
- neizdelanih skupnih programih oziroma pristopnih kmetijskih in gozdarskih organizacij ter ustreznih upravnih organov in služb za načrtno izvajanje te naloge;
- pomanjkanju sredstev in ponekod interesa za odkuD
zemljišč;
- razdrobljenost teh zemljišč in težav pri vključevanju teh
zemljišč v družbeno organizirano proizvodjo;
- neizdelanih evidencah oziroma pregleda, za kakšen
obseg zemljišč gre.
Prilagajanje obsega kmetijskih zemljišlč v lastnini nedvomno pomeni izredno odgovorno in zahtevno nalogo. Pri
določitvi načinov izvajanja je potrebno upoštevati zlasti možnost nadaljnje drobitve kmetijskih zemljišč in gozda ter nevarnost, da takšna zemljišča ne bi bila ustrezno obdelana oziroma niti tako kot pred prenosom v družbeno lastnino. Pristop zato ne bi smel biti administrativen. Obseg zemljišč in
gozda bo treba prilagajati postopoma, upoštevajoč pogoje in
možnosti za smotrno vključevanje teh zemljišč in gozda v
družbeno in družbeno organizirano proizvodnjo.
8. Zagotavljanje sredstev za prostorsko ureditve
operacije
Sredstva
za izvajanje melioracij se v tem srednjeročnem
za
9°tay'jajo na podlagi zakona o kmetijskih zemlj išči h (odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč) in zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo (Uradni list SRS, št. 1/81). S tem

zakonom je določeno, da so kmetijske melioracije in z njimi
neposredno povezana ureditvena dela za usposobitev zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, posebnega družbenega pomena, predpisan je prispevek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in obrtnikov, ta prispevek se plačuje Zvezi vodnih skupnosti Slovenije V letu 1984
se iz obeh virov zagotavlja 80% od predračunske vrednosti,
^0% pa zagotavljajo banke. Enaka struktura virov sredstev je
za
nakup kmetijskih zemljišč. V tem srednjeročnem
obdobju se je iz sredstev, ki se zagotavljajo po obeh zakonih,
zagotavljal tudi delež republike pri financiranju komasacij. Ta
delež znaša 90% od predračunske vrednosti, 10% pa prispevajo komasacijski udeleženci. Izvajanje navedenih prostorsko
ureditvenih operacij ima taznačilnost, da pomeni šele ustvarjanje boljših pogojev za kmetijsko proizvodjo in je infrastrukturnega značaja, kar terja velik delež kvalitetnih nepovratih
sredstev; njihovo izVajanje pa traja več let, kar terja dolgoročnost v načrtovanju in tudi zagotavljanju materialnih sredstev
za izvedbo. Glede' na to, da, se sredstva odškodnin zaradi
spremembe namembnosti krnetijskih zemljišč sorazmerno
hitro zmanjšujejo (v letu 1983 predstavljalo le še nekaj mani
kot 5% vseh sredstev; ki so bila v letu 1983 potrebna za
izvedbo načrtovanih prostorsko ureditvenih operacij) bi bilo
potrebno v zakonu določiti trajen vir sredstev za izvajanje
zemljiških operacij. To tudi zaradi tega, ker veljavnost zakona
o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno oroganizirano kmetijsko proizvodnjo preneha veljati o,b koncu leta 1985 in upoštevajoč povečan planiran obseg urejanja zemljišč do leta 1985,.
'
9. Kmetijske zemljiške skupnosti
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila izvajanja
zakona s področja kmetijstva ugotovila, da je neizvajanje
zakonskih rešitev na področju kmetijske zemljiške politike
eden temeljnih problemov. Zato bi morala kmetijska zemljiška
skupnost kot nosilec kmetijske zemljiške politike v občini
prevzeti večjo odgovornost in skrb za spremljanje izvajanja
sprejete politike in ukrepanje zoper kršitelje sprejete politike.
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI
Spremembe in dopolnitve zakona 6 kmetijskih zemljiščih
temeljijo na naslednjih načelih in zasledujejo naslednje cilje:
- lastniki kmetijskih zemljišč morajo rabo kmetijskih zemljišč prilagoditi družbenemli interesu, to je gospodarski rabi
kmetijskih zemljišč;
- kmetijska zemljišča naj imajo v lasti občani, ki jih obdelujejo kot dobri gospodarji;
- kmetijska zemljišča je treba usmerjati v družbeno lastnino za družbeno in družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo in občanom, ki jim je kmetijstvo edina dejavnost ali pa
pomeni pomembno podlago njihove ekonomske varnosti;
- zagotoviti je potrebno, da bodo najboljša kmetijska zemljišča (po produkcijski možnosti in primernosti za kmetijsko
proizvodnjo) trajno namenjena kmetijski proizvodnji, sprememba namembnosti zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane,
v SR Sloveniji, pa naj bi bila možna le izjemoma, če za tO
obstoja širši družbeni interes;
- vsa kmetijska zemljišča morajo biti obdelana in to v
skladu z njihovimi produkcijskimi možnostmi;
- izvajanje komasacijh kmetijskih zemljišč,'kjer je to ekonomsko upravičeno;
- učinkovito izvajanje kmetijsko prostorsko-ureditvenih
operacij;
... ~ izenačevanje
pogojev
gospodarjenja
s kmetijskimi
zemljišči
m drugih pogojev
v hribovitih
in nižinskih
območjih;
- prilagajanje obsega kmetijskih zemljišč za nekmete naj
bi se izvajalo na kmetijskih zemljiščih, na katerih potekajo
arondacije in komasacije, na drugih zemljiščih pa v skladu s
programi kmetijskih organizacij združenega dela in kmetijskih zemljiških skupnosti za vljučevanje teh zemljišč v družbeno lastnino in s tem v družbeno oziroma družbeno-oraanizirano proizvodnje.
IV. POGLAVITNE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAKONA
Izhajajoč iz ocene stanja in razlogov za sprejem sprememb
in dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih in iz temeljnih
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načel in ciljev teh sprememb, predlagamo naslednje poglavitne spremembe in dopolnitve:
1. Status kmeta
a) Kmet naj bi bil tisti občan, ki z osebnim delom obdeluje
kmetijsko zemljišče, na katerem ima kdo lastninsko pravico in
je za to obdelovanje ustrezno usposobljen, ter mu kmetijska
dejavnost pomeni glavno dejavnost.
Ta rešitev nedvomno pomeni, da se bo moral občan odločiti
za kmetijsko ali drugo dejavnost.
Na ta način bi zajeli vse »čiste« kmetije, od mešanih kmetij
pa vse tiste, kjer vsaj eden od članov gospodinjstva stalno
dela na kmetiji, skupaj je teh kmetij cca 73.000, ki posedujejo
cca 610.000 ha kmetijskih zemljišč (od skupno 888.000 ha
oziroma 79% vseh kmetijskih zemljišč v Sloveniji). S to rešitvijo naj bi se dosegla boljša obdelanost kmetijskih zemljišč in
preprečilo njihovo nadaljnje drobljenje.
VARIANTNA REŠITEV:
b) Med sedaj veljavnimi pogoji za pridobitev statusa kmeta
naj bi se dopolnil kriterij, ali se kmetijska dejavnost šteje za
glavno ali dopolnilno dejavnost tako, da bi bila osnova za
ugotovitev, ali predstavlja kmetijska dejavnost glavno oziroma dopolnilno dejavnost vrednost proizvodnje, dosežena z
osebnim obdelovanjem kmetijskih zemljišč.
Višina vrednosti proizvodnje naj bi bila 1/2, po variantnem
predlogu pa 2/3 povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v občini.
Le v gorskih in hribovitih predelih naj bi se v vrednost
proizvodnje vštevala tudi vrednost gozdarske proizvodnje, če
občan z osebnim delom dela v gozdu, in vrednost drugih s
kmetijstvom povezanih dejavnosti (npr.: domača obrt, kmečki
turizem).
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2. Varstvo kmetijskih zemljišč
Posebno bodo v zakonu opredeljena kmetijska zemljišča
kot resus, ne glede na njihovo namembnost v planskih aktih
in posebej kmetijska zemljišča, ki so kot taka določena s
planskimi akti.V skladu s predpisi o urejanju prostora bodo z zakonom
določena kmetijska zemljišča, ki morajo biti trajno namenjena
kmetijski proizvodnji. To bodo zemljišča I. in II. kategorije,
zemljišča, ki jih je mogoče usposobiti z melioracijami za
intenzivno kmetijsko proizvodnjo ter druga zemljišča, na katerih je mogoče oblikovati komplekse za družbeno in družbeno
organizirano proizvodnjo in absolutna zemljišča za trajne
nasade.
Ta zemljišča naj bi predstavljala temelj proizvodnje hrane v
SR Sloveniji (takoimenovano 1. območje kmetijskih zemljišč).
Zemljišč, ki so sposobna oziroma primerna za razvrstitev v 1.
območje, praviloma ne bi smeli namenjati za nekmetijske
namene. Zakon bi naj določil, da se ta zemljišča izjemoma
smejo nameniti za:
- gradnjo objektov skupnega družbenega pomena,
določenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije in druge posege, za katere je ugotovljen širši družbeni
interes v dolgoročem planu SR Slovenije ali v dolgoročnem
planu občine, če je v skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije;
- gradnjo stanovanjskih in drugih objektov, ki neposredno
služijo primarni kmetijski proizvodnji;
- gradnjo objektov za potrebe oboroženih sil in za namene
v okviru programov splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite;
- gradnjo objektov za urejanje vodnega režima;
- širitev pokopališč.
S temi dopolnitvami bi zagotovili kontinuiteto ciljev zakon o
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti
oziroma kontinuiteto družbene opredelitve, da je potrebno
zagotoviti učinkovitejše varstvo kmetijskih zemljišč pred uporabo za nekmetijske namene.
b) Zakon o kmetijskih zemljiščih (10. člen) določa, da je
potrebno na podlagi razvrstitev kmetijskih zemljišč v družbenem planu občine, v okviru priprav na dolgoročni plan, izdelati agrokarto. Doslej ta naloga, razen v dveh občinah, še ni
opravljena. Na podlagi dosedanjih izkušenj pa smo ugotovili,
da je potrebno agrokarto natančneje opredeliti tudi v zakonu,
predvsem, kaj agrokarta je, njeno vsebino, njen namen oziporočevalec

roma funkcijo ter način njene izdelave. Ugotavljamo, da bo
agrokarta dosegla svoj cilj le v primeru, če bo izdelana v vseh
občinah enotno, v približno enakem času in da bodo med
seboj primerljive. Zakon o kmetijskih zemljiščih bi bilo
potrebno dopolniti v naslednjem:
- da je agrokarta ena od strokovnih podlag za pripravo
analize dolgoročnih razvojnih možnosti kmetijstva in planskih
aktov občine in kmetijskih organizacij združenega dela ter
kmetijskih zemljiških skupnosti;
- da se z agrokarto ugotavlja sedanja in možna produktivnost kmetijskih zemljišč ter možne dolgoročne usmeritve
rabe kmetijskih zemljišč v občini;
- da so v vseh občinah dolžni v dveh letih izdelati agrokarto;
- da podrobnejša navodila za izdelavo agrokarte izda
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v 3
mesecih po uveljavitvi zakona.
Cilj teh rešitev je enotno v vsej republiki strokovno izvrednotiti proizvodno sposobnost kmetijskih zemljišč, kar je
temelj načrtovanja smotrne rabe kmetijskih zemljišč in ima
trajnejši pomen.
c) Zaradi zagotovitve kvalitetne obdelave kmetijskih zemljišč naj bi se v zakonu skrajšal čas trajanja začasnega upravljanja s kmetijskimi zemljišči s strani kmetijske zemljiške
skupnosti na 5 let.
Cilj tč spremembe je hitrješe in učinkovitejše razreševanje
problemov v primerih neobdelanih in slabno obdelanih kmetijskih zemljišč.
3. Promet s kmetijskimi zemljišči
a) Slabosti pri določanju vrednosti kmetijskih zemljišč, ki
so v prometu, naj bi odpravili s tem, da bi na podlagi zakona
predpisali enotno strokovno metodologijo za določanje vrednosti zemljišč, ki bi jo uporabljali sodni cenilci.
b) Zaščitena kmetija se v prometu med živimi ne bi smela
deliti, razen v primeru, da se povečujejo in zaokrožujejo druga
kmečka gospodarstva oziroma kompleksi družbenih zemljišč
oziroma v razdružitvenih postopkih, če so izpolnjeni predpisani pogoji.
..
c) Določil naj bi se režim uporabe kmetijskih zemljišč, ki so
zaradi preseganja maksimuma odvzeta dedičem in režim uporabe nacionaliziranih zemljišč, ki po družbenem planu občine
niso namenjena za gradnjo oziroma druge nekmetijske namene.
č) Zaradi izigravanja nekaterih določb zakona naj bi se
posebej predpisal rok, v katerem je prodajalec zemljišča
vezan na ponudbo o prodaji kmetijskega zemljišča, rok za
tožbo v primeru neoveritve pogodbe o nakupu zemljišča ter
rok za tožbo na sklenitev pogodbe o prodaji zemljišča.
4. Komasacije
Zaradi poenostavitve in pospešitve komasacijskega
postopka naj bi sprejeli naslednje spremembe in dopolnitve
zakona:
- območja komasacij bi bila praviloma konkretno opredeljena v dolgoročnem planu občine;
- dovolil in olajšal bi se promet z zemljišči v vseh primerih,
ko gre v prid učinkovitejšemu združevanju zemljišč;
- poenostavil in skrajšal naj bi se postopek komasacije s
tem, da bi se vsi ugovori, pripombe in predlogi komasacijskih,
udeležencev, dani v teku postopka, reševali le s končno
odločitvijo o novi razdelitvi zemljišč;
- v postopku komasacije naj bi se omogočila smotrna
izvedba kasnejših posegov (npr. namakanje) in vrsta ter način
kmetijske proizvodnje, če je potrebno pa bi se lahko za vsako
komasacijsko območje ali samo za njegov del določila
osnovna velikost in oblika parcel kot podlaga za novo razdelitev zemljišč;
- predvidela naj bi se možnost vključitve posameznih stanovanjskih in drugih objektov v komasacijski sklad.
To bi bili objekti, ki bi bili predvideni za odstranitev, in bi se
zanje uvedel razlastitveni postopek.
Splošni interes se v takem primeru ne bi posebej ugotavljal,
ker bi bil že podan z odločbo o uvedbi komasacijskega postopka;
- podobno naj bi se opredelili kriteriji za novo razdelitev
zemljišč, metode vrednotenja zemljišč pa bi predpisal pristojni republiški upravni organ; opredelila se bi tudi obveznost sodelovanja udeležencev pri vrednotenju;
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Najuuwuniuyd UUjtJkia, ki bi bistveno spremenil pogoje kmetovanja, naj bi zagotovil sredstvas i A
izvedbo komasacije zemljišča;
- v zakonu naj bi se določil obvezen prevzem zemljišč v
začasno posest in obdelovanje in sicer takoj po seznanitvi
komasacijskih udeležencev z zemljišči, ki bodo predvidoma
njihova last in še pred vročitvijo pismenega odpravka odločbe
o novi razdelitvi zemljišč;
- ob reševanju pritožb naj bi imel občinski upravni organ,
pristojen za kmetijstvo, možnost spremeniti svojo odločitev o
novi razdelitvi zemljišč tudi pri tistih komasacijskih udeležencih, ki se niso pritožili, razlika se bi v tem primeru plačala v
denarju;
- občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, naj bi
imel možnost odrejati izvedbo potrebnih ukrepov (odstranitev
objektov, nasadov, grmičevja, sanacijo zemljišč in podobno)
ter v upravnem postopku sprejemati potrebne ukrepe za začasen prevzem in obdelavo zemljišč;
- reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v .zvezi s
komasacijskimi postopki naj bi se štelo kot nujno.
5. Gorski in hriboviti predeli
Pri določanju gorskih in hribovitih predelov naj bi se upoštevalo:
- nadmorska višina,
- dostopnost kmetije
- oddaljenost od vasi in bližnjih osrednjih krajev,
- delovno-tehnične obdelovalne razmere,
- klima in nadmorska višina.
Na podlagi ovrednotenja teh meril naj bi Skupščina SR
Slovenije z odlokom določila mejo gorskih in hribovitih predelov.
Tehnične strokovne elemente za razčlenitev kriterijev pa naj
bi sprejel Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
6. Prehod presežka kmetijskih zemljišč in
gozda nad zemljiškim maksimumom v družbeno
lastnino
Za prilagajanja obsega zemljišč in gozda nad zemljiškim
maksimumom naj zakon ne bi določal roka, do katerega bi bili
Ustniki - nekmetje dolžni prilagoditi obseg zemljišča.
Določiti bi bilo potrebno, da je prilagoditev obsega kmetijskih
zemljišč obvezna v primerih, ko se izvajajo komasacije ali
arondacije zemljišč. V teh primerih gre za celovito ureditev
območja kmetijskih zemljišč s ciljem ustvarjanja pogojev za
večjo in ekonomičnejšo« kmetijsko proizvodnjo. Zato v teh >
primerih ne nastopa problem drobitve parcel in njihove obdelave, do česar bi lahko prihajalo tam, kjer se komasacije
oziroma arondacjje ne bi izvajale. Najpomembnejše pri tem
pa je, da omogočimo čim bolj smortno obdelavo zemljišč z
vidika organizacije obdelave in vrste kmetijske proizvodnje.
Upoštevajoč načelo, da naj bi potekal proces prilagajanja
obsega kmetijskih zemljišč tam, kjer so pogoji in možnosti za
smotrno vključevanje teh zemljišč in gozda v družbeno in
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, naj bi se prilagajanje obsega zemljišč izvajalo postopoma, na podlagi
posebnih programov kmetijske zemljiške skupnosti oziroma
gozdnogospodarskih organizacij tudi na vseh drugih območjih. S predlagano
rešitvijo bi se izognili problemom, ki bi
lahko _nastali zaradi administrativnega prilagajanja obsega
zemljišč. Omogočena bi bila postopnost izvajanja te naloge
tam, kjer bi bilo z vidika razvoja kmetijstva (pa tudi drugega
gospodarstva) to primerno in smotrno.
Za odvzeta zemljišča naj bi se določila pravična odškodnina.
7. S posebnim zakonom naj bi bilo zagotovljeno združevanje sredstev za melioracije in z njimi neposredno povezana
ureditvena dela za usposobitev zemljišč za družbeno organi-
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zirano kmetijsko proizvodnjo, kar bo z zakonom opredeljeno
kot dejavnost posebenega družbenega pomena.
8. Učinkovito izvajanje kmetijske zemljiške politike naj bi
zagotovili tudi tako, da bi. imela kmetijska zemljiška skupnost
možnost, če posamezne organizacije združenega dela oziroma druge samoupravne organizacije in skupnosti ne izvajajo nalog kmetijske zemljjškp politike, da lahko predlaga
občinski skupščini in drugim, da zavzamejo o tem svoje
stališče in v skladu s svojimi pristojnostmijn odgovornostmi
tudi ukrepajo.
-1
9. Določbe o inšpekciji, kazenske m prehodne ter
končne določbe
/ '
treZI 0 te
nion
} m spremembam
dopolnitvam
bodokazenske
spremen/ene in dopolnjene
določbe o inkmetijski
inšpekciji^
ter prehodne in končne doioč.b,e. ;
10. Druge določbe
Poleg navedenih sprememb in dopolnitev bodo opravljene
se nekatere manjše spremembe in dopolnitve v posameznih
členih, ki so vsebinske ali pravne narave, pri nekaterih gre
zgolj za, uskladitev s pozneje^sprejetimi predpisi nekatere pax;
§o zgoli redakciiske narave,
t '
~

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Za uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona
ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti,, raken zajz.Ye.dbo opredelitve hribovitih
območij.
i
Posebna dodatna sredstva bodo poltrefona za izdelavo agrokarte (ki pa je predvidena že v veljavnem zakonu). Ta sredstva
naj bi zagotovili predvsem nosilci kmetijske proizvodnje.
Organizacije in kmetijske zemijiške skupnosti, ki bodo prevzemale presežke kmetijskih zemljišč v lastnini, bodo morale
zagotoviti sredsta za pravično odškodnino.
Dodatne naloge za organizacije združenega dela niso predvidene, razen v primeru izdelave agrokarte, katere nosilci naj
bi bili strokovnjaki iz kmetijskih organizacij združenega dela
in kmetijske zemljiške skupnosti v občini.
Predlagane rešitve v zvezi s kategorizacijo in razvrščanjem
kmetijskih zemljišč ne bodo zahtevale nobenih novih oziroma
dodatnih aktivnosti niti sredstev, saj ta zakon samo prevzema
rešitve iz zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanem namembnosti, s katerimi so bili v občinah dolžni
uskladiti svoje družbene plane za to srednjeročno obdobje
Obveznost torej ostaja le za tiste občine, ki doslej niso oziroma so neustrezno upoštevale veljavne zakonske rešitve,
oziroma za tiste občine, ki v družbenem planu za obdobje
1986-1990 ne bodo dosledno upoštevale veljavnih predpisov
s področja planiranja, urejanja prostora in kmetijskih zemljišč.
K razbremenitvam upravnih organov pa bodo prispevale
tudi predlagane poenostavitve v komasacijskem postopku. Te
bodo postopek tudi skrajšale in relativno pocenile.
Tudi predlagane spremembe in dopolnitve zakona v prometu kmetijskimi zemljišči bodo prispevale k usmerjanju
zemljišč v družbeno lastnino oziroma h kmetom. Bistveno bi
se
Postopek, če se bo določala vrednost kmetijskih
zemljišč po posebnih kriterijih.' ,
V spremembah in dopolitvah zakona sta predvidena le dva
nova podzakonska akta na republiški ravni, za izdelavo agrokarte jn za podrobnejše opredeljevanje kriterijev za hriboviti
svet. Ze sprejete podzakonske akte pa bo potrebno le uskladiti s sprejetimi spremembami in dopolnitvami zakona.
Nova opredelitev hribovitih območij bo imela lahko za
posledico spremembe v zemljiškem maksimumu pri nekaterih
lastnikih kmetijskih zemljišč v sedanjih hribovitih območjih,
drugih neposrednih posledic pa po tem zakonu ne bo.
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
g■■V V•■
zemljiščih

1. TEMELJNA NAČELA IN SPLOSNE DOLOČBE
1. teza
2. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/
79, 4/79 in 11/81) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmetijska zemljišča so njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča, travniki,
pašniki, brajanski travniki, plantaže gozdnega drevja, trstičje
in tudi zemljišča v zaraščanju ter neplodna zemljišča, ki jih je
možno usposobiti za kmetijsko proizvodnjo, ne glede na to,
kot kaj so vpisana v kataster.
(2) Območja kmetijskih zemljišč so posebej opredeljena v
dolgorpčnem planu in določena v srednjeročnem planu
občine.«
VARIANTA: Drugi odstavek se črta.
2. teza
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za kmeta po tem zakonu se šteje občan, ki z osebnim
delom obdeluje kmetijsko zemljišče, na katerem ima kdo
lastninsko pravico, je za to obdelovanje ustrezno usposobljen, ter mu kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost.
(2) Za kmeta po tem zakonu se šteje tudi občan:
— ki je izpolnjeval pogoje iz prejšnjega odstavka, vendar
zaradi starosti, delovne nezmožnosti ali zaradi začasnega
dela v tujini ne obdeluje kmetijskega zemljišča z osebnim
delom, če poskrbi za njegovo obdelavo;
- ki da izjavo na zapisnik pri občinskem upravnem organu,
pristojnem za kmetijstvo, da bo z osebnim delom obdeloval
kmetijsko zemljišče, ki ga namerava pridobiti, da mu bo
kmetijska dejavnost glavna dejavnost in da je za to dejavnost
ustrezno usposobljen.
(3) Če lastnik kme/ijskega zemljišča tega ne obdeluje z
osebnim delom kot glavno dejavnost, ker je v delovnem
razmerju ali je obrtnik in podobno, se poleg njega štejejo za
kmete tudi njegov zakonec ali oseba, ki je po predpisih o
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, njegovi potomci,
posvojenci in njihovi potomci, njegovi bratje in sestre ter
nečaki in nečakinje, ki to zemljišče obdelujejo z osebnim
delom kot glavno dejavnost. Ti iahko zahtevajo, da se to
dejstvo, da se štejejo za kmete, zaznamuje v zemljiški knjigi.
(4) Kmetijske organizacije so po tem zakonu organizacije
združenega dela, kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, ki so družbene pravne osebe, kazenski poboljševalni zavodi in njihove gospodarske enote ter šole, če se vse
te organizacije ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali če jim je
kmetijsko zemljišče sicer potrebno za opravljpnje njihove
dejavnosti ter pod pogoji, ki jih določa zakon,'tudi lovske
organizacije in društva, če jim kmetijsko zemljišče služi za
opravljanje namenov, zaradi katerih so bila ustanovljena.
(5) Ce nastane dvom, ali je občan kmet oziroma ali je
organizacija iz prejšnjega odstavka kmetijska organizacija in
v primeru iz druge alinee drugega odstavka tega člena,
odloča o tem, ko dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti,
v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo tiste občine, v kateri je pretežni del kmetijskega
zemljišča, ki ga občan obdeluje ali ga bo obdeloval oziroma
organizacija uporablja.
(6) Navodilo o tem, kdaj se šteje, da je občan ustrezno
uposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, izda republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
VARIANTA:
Tretji odstavek 4. člena se črta
Sedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, se spremenijo tako, da se
glasijo:
- »(4) Kot glavna oziroma dopolnilna dejavnost po prvem
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odstavku tega člena se šteje dejavnost, ki daje tako vrednost
proizvodnje, dosežene z osebnim obdelovanjem kmetijskih
zemljišč, ki dosega najmanj eno polovico (varianta: dve tretjini) povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v občini
ali pa tolikšna vlaganja v kmetijsko prizvodnjo. ki bodo omogočila doseganje take vrednosti proizvodnje. V gorskih in
hribovitih predelih se v vrednost proizvodnje občana všteva
tudi vrednost gozdarske proizvodnje ter vrednost, ustvarjena
v dejavnostih, ki so s kmetijstvom povezane (domača obrt,
kmečki turizem ipd.), če občan opravlja te dejavnosti z osebnim delom. Na 2. območju kmetijskih zemljišč lahko pristojni
organ v občini, glede na razvojne usmeritve posameznih ožjih
območij z odlokom določi tudi podrobnejša oziroma drugačna merila za vrednost proizvodnje in valganj.
(5) Kmetijske organizacije so po tem zakonu organizacije
združenega dela, kmetijske zadruge in druge oblike združevanja kmetov, ki so družbene pravne osebe, kazenski poboljševalni zavodi in njihove gospodarske enote ter šole, če se vse
te organizacije ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali če jim je
kmetijsko zemljišče sicer potrebno za opravljanje njihove
dejavnosti ter pod pogoji, ki jih določa zakon tudi lovske
organizacije in društva, če jim kmetijsko zemljišče služi za
opravljanje namenov, zaradi katerih so bila ustanovljena.
(6) Ce nastane dvom, ali je občan kmet oziromma ali je
organizacija iz prejšnjega odstavka kmetijska organizacija in
v primeru iz 2. alinee drugega odstavka tega člena, odloča o
tem, ko dobi mnenje kmetijske zemljiške skupnosti, v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, tiste občine, v kateri je pretežni del kmetijskega zemljišča, ki ga občan obdeluje ali ga bo obdeloval oziroma ga
organizacija uporablja.
(7) Navodilo o tem, kdaj se šteje, da je občan ustrezno
usposobljen za obdelovanje kmetijskih zemljišč, izda republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.«
3. teza
V 3. vrstici prvega odstavka 5. člena se pred besedo »krajevnih« vstavi še besedi »lovskih organizacij«.
4. teza
Za 6. alineo prvega odstavka 6. člena se dodata novi 7. in 8.
alinea, ki se glasita:
»- usklajuje interese med kmetijstvom ter lovstvom in gozdarstvom;
- daje mnenja o usklajenosti lovskogospodarskih načrtov
s kmetijsko proizvodnjo;«
Sednja 7. alinea postane 9. alinea.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
>•(2) 'V primerih, da posamezne organizacije združenegadela, druge samoupravne organizacije ali skupnosti oziroma
občinski upravni organi, ne izvajajo nalog kmetijske zemljiške
politike, lahko kmetijska zemljiška s.kupnost predlaga občinski skupščini in drugim pristojnim organom in organizacijam,
da zavzamejo o tem svoje stališče in v skladu s svojo pristojnostjo in odgovornostjo ustrezno ukrepajo.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. teza
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
..(1) Doiočbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, nadomestilu iz 13. čiena ter o odškodnini iz_14. člena
tega zakona se uporabljajo tudi za kmetijska zemljišča, ki so z
dolgoročnim planom občine opredeljena za nekmetijske
namene, dokler za njih ni v skladu s predpisi izdano lokacijsko dovoljenje.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na kmetijskih zemljiščih, ki so z dolgoročnim planom
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občine namenjena za nekmetijske namene, se ne sme napraviti trajnih nasadov oziroma kako drugače ovirati predvideno
namembnost kmetijskih zemljišč.«
Sedanji drugi odstavek postane,tretji odstavek.
II. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
6. teza
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glede na naravne danosti in primernost za proizvodnjo
hrane so kmetijska zemljišča po tem zakonu razvrščena v:
- kmetijska zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR
Sloveniji, 1. območje kmetijskih zemljišč;
- vsa druga kmetijska zemljišča, 2. območje kmetijskih
zemljišč.
(2) Kmetijska zemljšča, ki so temelj proizvodnje hrane, so:
- kmetijska zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe
tal, ki se kaže v možnosti gojenja vseh kmetijskih rastlin, ki
uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo vseh vrst
kmetijske mehanizacije - I. kategorija kmetijskih zemljišč;
- kmetijska zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje
možnost izbora gojenja kmetijskih rastlin - II. kategorija
kmetijskih zemljišč;
- zemljišča, ki jih je na podlagi proučitve naravnih danosti
mogoče usposobiti s prostorsko ureditvenimi operacijami
(hidromelioracije, agromelioracije, namakanje) za intenzivno
kmetijsko proizvodnjo;
- zemljišča, ki so že oblikovana (združena) v komplekse;
- zemljišča, ki so predvidena za povečanje in združevanje
površin pri kmetijskih organizacijah združenega dela;
- zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za
napravo intenzivnih trajnih nasadov (absolutne površine za
sadjarstvo in vinogradništvo);
- kompleksi zemljišč, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege
najprimernejši za vrtnarsko proizvodnjo.
(3) Strokovna podlaga za razvrščanje kmetijskih zemljišč v
območju po prvem odstavku tega člena je kategorizacija
zemljišč, ki mora biti v občini izdelana za vsa kmetijska
zemljišča.
(4) Podrobnejše predpise za razvrstitev zemljišč v kategorije
in za določitev zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR
Sloveniji, izda republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.«
(5) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali pristojni organ v
občini lahko z odlokom proglasi kmetijsko zemljišče za zemljišče s posebnim namenom. Z odlokom se določi tudi način
rabe kmetijskega zemljišča, in način plačevanja odškodnine
oškodovancu, če se zaradi posebnega načina rabe zmanjša
možnost pridobivanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na tem
zemljišču.

biti trajno namenjena kmetijski proizvodnji, je dolžan zagotoviti sredstva (v nadalnjem besedilu: nadomestilo), ki bodo
zadoščala za usposobitev drugih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v enakem obsegu.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka odmeri v upravnem
postopku občinski oziroma republiški upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve. Investitor plača sredstva nadomestila kmetijski zemljiški skupnost?.
(3) Investitorji infrastruktumih objektov, ki spremenijo
pogoje za ^kmetijsko proizvodnjo zaradi razdrobitve kmetijskih zemljišč, so dolžni zagotoviti sredstva
in izvesti komasaw
cijo takih zemljišč.«
9. teza
Za 11. a členom se doda nov 11. b člen, ki se glasi
11. b člen
(1) Za kmetijska zemljišča se v agrokarti ugotovijo njihova
sedanja in možne dolgoročne usmeritve njihove: rabe.
(2) Agrokarta je ena od strokovnih podlag za pripravo analize dolgoročnih razvojnih možnosti kmetijstva, in planskih
aktov občine, kmetijskih organizacij in kmetijskih zemljiških
skupnosti.
(3) Kmetijska zemljiška skupnost zagotovi pripravo agrokarte v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Podrobnejše predpise o izdelavi agrokarte izda, v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona republiški
upravni organ
J
pristojen za kmetijstvo.«
10. teza
2. stavek četrtega odstavka 18. člena se črta.
11. teza
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Odločbo o prenehanju začasnega upravljanja feda v
upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo.«
III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI
12. teza
Za drugim odstavkom 21. člena se dodajo novi tretji, četrti
in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3)_ Kmetija iz 3. člena zakona o dedovanju kmetijskih
zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (V
nadaljnjem besedilu: kmetija), se s pravnimi posli med živimi
ne smedeliti, razen v primeru, če se na ta način povečujejo in
zaokrožujejo druge kmetije oziroma kompleksi zemljišč v
družbeni lastnini, in v primerih iz tega zakona. V drugih
primerih se tako kmetijo lahko odtuji le kot celoto.
(4) Overitev pogodbe in zemljiškoknjižni prenos kmetijskega zemljišča oziroma kmetije, na kateri je lastninska pravica, je mogoča le na podlagi potrdila občinskega upravnega
organa, pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe
drugega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjimi odstavki,
nimajo pravnega učinka.«

7. teza
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji, so trajno namenjena kmetijski proizvodnji. Le izjemoma
se za ta zemljišča v dolgoročnem planu občine lahko določi,
da se namenijo za nekmetijsko rabo, in sicer, če gre za:
- gradnjo objektov skupnega družbenega pomena,
določenih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije in druge posege, za katere je ugotovljen širši družbeni
interes v dolgoročnem planu SR Slovenije ali v dolgoročnem
planu občine, če je v skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije;
- gradnjo stanovanjskih in'drugih objektov, ki neposredno
služijo primarni kmetijski proizvodnji;
- gradnjo objektov za potrebe oboroženih sil in za namene
v okviru splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- gradnjo objektov za urejanje vodnega režima;
- širitev pokopališč.
V prvi vrstici drugega odstavka se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.

»21. a člen
Enote temeljnih sodišč so dolžne sklep o dedovanju, po
katerem je kdo pridobil v last kmetijsko ali gozdno zemljišče,
ter zemljiškoknjižni sklep o dovolitvi vpisa lastninske pravice
glede kmetijskega ali gozdnega zemljišča, dostaviti kmetijski
zemljiški skupnosti v občini, kjer zemljišče leži. Kmetijska
zemljiška skupnost je dolžna preveriti pri pristojnih organih,
ali je novi lastnik presegel z zakonom določeni maksimum
zemljišč, na katerem je lahko lastninska pravica in ukrepati v
skladu s tem zakonom.«

8. teza
11. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Investitor, ki spremeni namembnost kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji in bi morala

14. teza
Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Presežek kmetijskega zemljišča nad z zakonom določenim maksimumom preide po izbiri lastnika v družbeno lastnino in se prenese v kmetijski zemljiški sklad. Če lastnik

13. teza
Za 21. členom se doda nov 21. a člen, ki se glasi:

zemljišča ne izbere, določi občinski upravni organ, pristojen
za premoženjsko-pravne zadeve, katero zemljišče iz presežka
postane družbena lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški
sklad ter rok, v katerem je prejšnji lastnik zemljišča dolžan to
zemljišče prenesti v upravljanje in razpolaganje kmetijski
zemljiški skupnosti. Za presežek, ki je pridobljen s pravnimi
posli med živimi, se ne plača odškodnina.«
15. teza
Šesti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se dediču izplača,
ko mora le-ta prenesti kmetijsko ali gozdno zemljišče oziroma
gozd v razpolaganje kmetijski zemljiški skupnosti oziroma z
njenim soglasjem kmetijski oziroma gozdno gospodarski
organizaciji združenega dela, do izročitve pa obdrži dedič na
zemljišču pravico uporabe. Odločbo o izročitvi zemljišča izda
občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne
zadeve, na predlog navedenih upravičencev, ki morajo svojemu predlogu priložiti dokaz o zagotovljenih sredstvih za
plačilo odškodnine in cenilni zapisnik sodno zapriseženega
cenilca za prizadeto zemljišče.
16. teza
Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi:
»(1) Imetnik pravice uporabe kmetijskega zemljišča, ki je
družbena lastnina, ne sme menjati oblike in svojstva zemljišča. To zemljišče lahko prenese s pravnim poslom na osebe,
ki so po predpisih o dedovanju njegovi zakoniti dediči. Pravico uporabe na zemljišču lahko zakoniti dediči podedujejo.
(2) O uvedbi postopka po drugem oziroma tretjem odstavku
prejšnjega člen poda pristojni upravni organ po uradni dolžnosti predlog zemljiški knjigi za zaznambo uvedbe postopka
za prehod kmetijskega zemljišča v družbeno lastnino. Odtujitev zemljišča, glede katerega je vpisana zaznamba tega
postopka, nima pravnega učinka nasproti upravljalcu podružbljenega zemljišča.
(3) Imetnik pravice uporabe mora izročiti podružbljeno
zemljišče z dnem, ko postane odločba iz šestega odstavka
prejšnjega člena pravnomočna, če ni v odločbi določen drugačen rok.
(4) Za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče, ki
postane družbena lastnina po prejšnjem členu, plodove,
posevke, pomožne objekte in druga vlaganja, se smiselno
uporabljajo določbe predpisov o razlastitvi.
(5) Določbe šestega odstavka prejšnjega člena in prvega do
četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
izročitev zemljišča, ki je prešlo v družbeno lastnino po predpisih o nacionalizaciji in kompleksni razlastitvi, če je zemljišče z
dolgoročnim planom namenjeno za kmetijstvo, pa doslej ni
bila izdana določba o izročitvi zemljišča drugemu upravičencu in ima imetnik pravice uporabe tako zemljišče še v
uporabi.«
17. teza
V 25. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka se lahko kmetijsko zemljišče ali gozd v nadaljnjih tridesetih dneh prosto
proda nekmetu.«
18. teza
V drugem odstavku 26. člena se izrazi »tržna vrednost«
nadomestijo z izrazi »vrednost«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Enotno metodologijo za ugotavljanje vrednosti zemljišča ali gozda predpiše v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo oziroma gozdarstvo.«
19. teza
Pika na koncu drugega odstavka 28. člena se spremeni v
vejico in se doda še naslednje besedilo: »če pa pogodba ni
bila overjena, v treh letih od dneva, ko je bila sklenjena.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Če prodajalec kmetijskega zemljšča noče skleniti

pogodbe o prodaji zemljišča z upravičencem iz 24. člena tega
zakona, ki je pravočasno uveljavljal prednostno pravico do
nakupa, lahko le-ta v tridesetih dneh po izteku roka iz tretjega
odstavka 25. člena tega zakona, vloži tožbo na sklenitev
pogodbe pri pristojnem temeljnem sodišču.«
20. teza
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
(3) Overitev darilne pogodbe in zemljiškoknjižni prenos
kmetijskih zemljišč in gozda, na katerem je lastninska pravica,
je mogoča samo na podlagi potrdila občinskega upravnega
organa, pristojnega za kmetijstvo, (da so upoštevane določbe
prejšnih odstavkov oziroma, da ne gre za daritev po tem
členu.«
21. teza
Za 29. členom se doda nov 29. a člen, ki se glasi:
29. a člen
(1) V razdružitvenem postopku se lahko kmetija, ki je v
skupni lastnini ali solastnini razvezanih zakoncev, razdeli med
razvezana zakonca po fizičnih delih le, če sta kmeta po tem
zakonu in če z razdelitvijo kmetije pridobita vsak vsaj toliko
zemljišča, da bo tudi v bodoče lahko kmetijsko dejavnost
opravljal kot glavno oziroma dopolnilno dejavnost. Če samo
eden od razvezanih zakoncev izpolnjuje navedeni pogoj, se
mu lahko dodeli kmetija v celoti, drugemu zakoncu pa je
dolžan izplačati njegov delež v denarju v roku, ki ga v skladu s
predpisi o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev določi sodišče. Če nobeden od razvezanih
zakoncev ne izpolnjuje navedenih pogojev, se kmetija proda,
razvezana zakonca pa se poplačata iz kupnine v mejah svojih
deležev.
(2) V razdružitvenem postopku se lahko kmetija, ki je v
solastnini, razdeli po fizičnih delih med tiste solastnike, ki so
kmetje po tem zakonu ali občanom, ki z razdelitvijo kmetije
pridobijo vsaj toliko zemljišča, da lahko kmetijsko dejavnost
opravljajo kot glavno oziroma dopolnilno dejavnost in izpolnjujejo pogoje za kmeta po tem zakonu. Druge solastnike pa
so dolžni poplačati v denarju v roku, ki ga v skladu s predpisi
o dedovanju kmetijskih zemljišč in kmetij določi sodišče, če
nobeden od solastnikov ne izpolnjuje navedenih pogojev, se
kmetija proda, solastniki pa se poplačajo iz kupnine v mejah
svojih deležev.
(3) Pri prodaji solastninskega deleža kmetijskih zemljišč
oziroma kmetij imajo drugi solastniki predkupno pravico.«
22. teza
Drugi stavek prvega odstavka 33. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Družbena lastnina postane tudi kmetijsko zemljišče, ki je
bilo v skladu z 18. členom tega zakona pet let v začasnem
upravljanju pa lastnik ne izpolni pogojev iz 20. člena tega
zakona, razen če gre za zemljišče, ki je v lastnini kmeta, ki
zaradi starosti ali delovne nezmožnosti ne mora obdelovati
kmetijskega zemljišča z osebnim delom.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi, v
čigavo upravljanje se prenaša odvzeto kmetijsko zemljišče in
pravična odškodnina za to zemljišče.«
V. ZEMLJIŠKI MAKSIMUM
23. teza
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Gorski in hriboviti predeli po tem zakonu se določijo
glede na dostopnost zemljišč, oddaljenost od vasi in mest,
tehnične, obdelovalne in klimatske razmere ter nadmorsko
višino.
(2) Meje gorskih in hribovitih predelov določi na podlagi
ovrednotenih meril iz prejšnjega odstavka Skupščine SR Slovenije z odlokom.
(3) Gorske in hribovite predele določi pristojni organ v
občini z odlokom.
(4) Tehnične strokovne elemente za razčlenitev kriterijev iz
prvega odstavka tega člena predpiše v treh mesecih po uvelja41
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vitvi tega zakona republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
24. teza
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne
zadeve, ugotovi na zahtevo kmeta v upravnem postopku, za
koliko lahko lastnika pravica kmeta na obdelovalnih zemljiščih presega zemljiški maksimum, določen v prvem
odstavku 51. člena tega zakona.«
25. teza
Tretji odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ne more razpolagati s
kmetijskim zemljiščem ali gozdom po prvem odstavku tega
člena, lahko tako zemljišče proda ali zamenja. Če se tako
zemljišče ne da prodati oziroma zamenjati, ga da v zakup
občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta. Pri prodaji
oziroma zamenjavi zemljišča ima prednost kmet po tem
zakonu. Ce kmetijska zemljiška skupnost proda ali da zemljišče v zakup občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta,
lahko obenem poda zahtevo tudi o načinu uporabe zemljišča
in o drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča. V primeru
prodaje zemljišča se smiselno uporabljajo predpisi o prometu
z nepremičninami, ki urejajo dražbo.
VII. KMETIJSKE PROSTORSKO-UREDITVENE
OPERACIJE
4. Komasacija kmetijskih zemljišč
26. teza
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na območju občine se lahko zložijo kmetijska zemljišča in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike oziroma
uporabnike tako, da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča
(v nadaljnjem besedilu, komasacija).
(2) Komasacija se lahko izvede v enem komasacijskem
postopku na celotnem območju občine, ali ločeno po posameznih območjih. Komasacijsko območje lahko zajema tudi
zemljišča v dveh ali več občinah.
(3) Občine opredelijo zasnovo komasaciskih območij v dolgoročnem planu, meje komasacijskega območjja ter materialno podlago za izvedbo komasacije pa v dogovoru o temeljih družbenega plana ter v družbe.nem planu občine.
(4) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (v nadaljnjem
besedilu: komasacijski sklad). Če se izkaže za potrebno
zaradi učinkovitejše izvedbe komasacije, se lahko v komasacijski sklad vključijo tudi druga zemljišča.
27. teza
Za 78. členom se doda nov 78. a člen, ki se glasi:
»78. a člen
v
Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, je dolžan
do uvedbe komasacijskega postopka po uradni dolžnosti za
vsakega komasacijskega udeleženca ugotoviti, ali se šteje za
kmeta po tem zakonu.«
28. teza
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uvedbo komasacijskega postopka lahko predlagajo
kmetijska zemljiška skupnost kmetijske organizacije ali
kmetje.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri
občinskem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo, če je
izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega območja.
(3) Komasacija se uvede z odločbo občinske skupščine.
(4) Na komasacijskih območjih, kjer se izvajajo tudi druge
agrarne operacije, mora biti idejna zasnova ureditve komasacijskega območja predhodno usklajena.«
29. teza
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvedbo komasacijskega postopka imenuje pristojni
organ v občini komisijo za izvedbo komasacijskega postopka

(komasacijska komisija), ki vodi komasacijski postopek do
izdaje odločbe o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč iz komasacijskega sklada. Če se na območju občine istočasno izvajajo
komasacije na več območij, se za vodenje postopkov imenuje
praviloma ena komasacijska komisija. Delovanje komasacijske komisije in njeno financiranje mora biti urejeno v ustreznem občinskem aktu.
(2) Komasacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov in
sicer predvsem strokovnjaki s pravnega, agronomskega in
geodetskega področja ter po en komasacijski udeleženec iz
posameznega komasacijskega območja.
Pristojni organ v občini imenuje predsednika komasacijske
komisije, ki je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim
izpitom in njegovega namestnika.
>
30. teza
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V komasacijskem postopku pripravlja komasacijska
komisija za občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo,
zlasti naslednje naloge:
- predlaga predsednika in člane podkomisije za vrednotenje zemljišč komasacijskega sklada; predsednik podkomisije
je agronom, najmanj dva člana podkomisije pa morata biti
komasacijska udeleženca;
- predlaga začasne zastopnike komasacijskih udeležencev, ki ne živijo v SR Sloveniji oziroma so nedosegljivi zaradi
drugih vzrokov;
- predlaga člane komasacijskega odbora, če ga udeleženci ne izvolijo;
„ - obravnava elaborat vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada;
- predlaga razgrnitev elaborata vrednotenja in idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja;
- predlaga razgrnitev elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega sklada;
i
- obravnava pripo.mbe in predloge na idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja;
- obravnava in pripravi predlog odločitev o ugovorih zoper
elaborat vrednotenja in elaborat obstoječega stanja zemljišč
komasacijskega sklada;
- predlaga odločitve o manjših spremembah mej komasacijskega območja, če gre za povečanje do 5% oziroma za
zmanjšanje do 20% površine komasacijskega območja;
- predlaga uradne cenilce za cenitev gozdov, trajnih nasadov in objektov na komasacijskem skladu;
- usklajuje in nadzira potek komasacijskih operativnih dei
in predlaga ukrepe v zvezi s tem;
- predlaga razgrnitev predloga načrta nove razdelitve
zemljišč;
- obravnava pripombe in predloge na predlog načrta nove
razdelitve zemljišč in pripravi predlog o razdelitvi zemljišč iz
komasacijskega sklada;
- predlaga ukrepe za izvedbo postopkov za pravilni potek
komasacije (odstranitev objektov, nasadov, grmičevja, sanacija zemljišč);
- predlaga razdelitev stroškov v zvezi s komasacijo in
način poravnave stroškov, ki so jih dolžni trpeti udeleženci;
- predlaga način poravnavanja razlik pri razdelitvi zemljišč;
- pripravi predlog vpisov sprememb na komasacijskem
območju za pristojno sodišče in za občinski upravni organ,
pristojen za geodetske zadeve;
- skrbi za tekoče in pravočasno izvajanje postopka komasacije in pomaga pri koordiniranju dela vseh organov in
organizacij, ki so odgovorne za izvedbo agrotehničnih in
drugih ukrepov v zvezi z urejanjem zemljišč na komasacijskem območju.
31.teza
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, razen v primeru, če gre za zmanjšanje števila lastnikov in solastniških
deležev ali če postane zemljišče družbena lastnina.
O spremembah lastništva med postopkom je sodišče
dolžno obveščati komasacijsko komisijo. Ta promet je možen
le do konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč
komasacijskega sklada. Prepovedano je tudi parceliranje

zemljišč, graditev in sajenje trajnih nasadov in gozdnega
drevja.
(2) Potrdilo o tem, da so upoštevane določbe prejšnjega
odstavka, izda občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
(3) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega
člena je nična. Lastnik oziroma uporabnik tudi nima pravice
do odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo in spremembo
kulture v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Posledice uvedbe komasacijskega postopka po prvem
odstavku tega člena prenehajo s ponovno razdelitvijo zemljišč. Prav tako prenehajo te posledice v primeru, če se komasacija ne začne izvajati v dveh letih po pravnomočnosti
odločbe o uvedbi komasacije.«
32. teza
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V odločbi o uvedbi komasacijskega postopka se lahko
določi:
- da se v komasacijski sklad vključijo tudi posamezni
stanovanjski in drugi objekti, ki so predvideni za odstranitev,
uvede razlastitveni postopek. Splošni interes se pri tem ne
ugotavlja posebej;
- da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi, vodotoki in druga zemljišča, ki leže znotraj komasacijskega
območja oziroma segajo vanj;
- da se v komasacijski sklad ne vključijo posamezni vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in druga zemljišča, ali skupine
takih zemljišč, če bi vključitev teh ovirala ali zadrževala smotrno in hitro izvedbo komasacije.«
33. teza
V 84. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, imenuje zastopnike komasacijskim udeležncem, ki ne živijo v SR
Sloveniji ali so nedosegljivi zaradi drugih vzrokov. Zastopnik
je lahko eden od solastnikov, oseba, ki je član gospodinjstva,
oseba, ki zemljišče obdeluje ali druga oseba.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
34. teza
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komasacijski udeleženci izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese in pripravlja predloae, ki jih posreduje občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo, oziroma komasacijski komisiji.
(2) Če komasacijski udeleženci do uvedbe komasacijskega
postopka ne izvolijo komasacijskega odbora ali ne predlagajo
članov podkomisije za vrednotenje zemljišč, jih imenuje
občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, na podlagi
mnenja kmetijske zemljiške skupnosti.
(3) Komasacijski odbor ne more odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.«
35. teza
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva
glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški
knjigi; glede lege, površine, katastrske kulturne in katastrskega razreda podatki zemljiškega katastra; glede drugih
podatkov pa dejansko stanje.
(2) Če se dejansko stanje glede lastninske pravice in drugih
stvarnih pravic na zemljiščih, ki se vlagajo v komasacijski
sklad, ne ujema s stanjem po zemljiški knjigi, se upošteva
dejansko stanje, če to ni sporno ali je dokazljivo z ustrezno
listino. S tem pa niso prizadete pravice, ki jih ima kdo na
takem kmetijskem zemljišču.«
36. teza
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V postopku komasacije se razgrnejo naslednji elaborati :
- idejna zasnova ureditve komasacijskega območja;
- elaborat obstoječega stanja zemljišč komasacijskega območja;
- elaborat vrednotenja zemljišč komasacijskega območja;
poročevalec

- predlog nove razdelitve zemljišč komasacijskega območja.
(2) Rok in način razgrnitve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja določi občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo. Komasacijski udeleženci lahko podajo na ta elaborat pripombe in predloge.
(3) Glede načina in postopka razgrnitve elaborata obstoječega stanja in vrednotenja zemljišč komasacijskega
območja se smiselno uporabljajo ustrezne določbe zakona o
zemljiškem katastru. Zoper razgrnjene podatke teh dveh elaboratov lahko komasacijski udeleženci podajo ugovore, ki jih
rešuje občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, kot
predhodno vprašanje. Odločitvi o predhodnem vprašanju
lahko komasacijski udeležneci ugovarjajo šele v pritožbi
zoper odločbo o novi razdelitvi zemljišč.
37. teza
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada dobi
komasacijski udeleženec čimbolj zaokroženo zemljišče v
skladu z načrtovano proizvodnjo usmeritvijo.
(2) Na območjih, ki so predvidena za trajne nasade, namakalne in druge naprave, se dodelijo zemljišča tudi v skladu s
tehničnimi pogoji take ureditve zemljišč.
(3) Komasacijski udeleženec, ki je kmet, dobi iz komasacijskega sklada zemljišče približno enako skupne vrednosti.
Razlika med skupno vrednostjo vloženih in dobljenih zemljišč
praviloma ne sme presegati 5% vrednosti, pri tem pa ni všteto
zmanjšanje površin po 90. členu tega zakona. Razlika pa je
lahko izjemoma do 15%, če je nova razdelitev pogojena z
ureditvijo po posebnih tehničnih pogojih.
(4) Udeležencem, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete,
se dodelijo iz komasacijskega sklada zemljišča na območjih,
ki so za to opredeljena v idejni zasnov: ureditve komasacijskega območja. Pri dodelitvi se zlasti upošteva, da so zemljišča manj primerna za kmetijsko proizvodnjo. Če ustreznih
zemljišč ni, se lahko zemljišča zamenjajo za zemljišča izven
komasacijskega območja, ali se lastnikom da denarna odškodnina v skladu s predpisi o razglasitvi.
(5) Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega
sklada zemljišče, ki je več vredno kot zemljišče, ki ga je vložil,
mora v denarju plačati komasacijskemu skladu razliko; če
dobi zemljišče manjše vrednosti, pa se mu v denarju izplača
razlika v skladu z vrednostjo kot je navedena v elaboratu
vrednotenja zemljišč.
(6) Pri vrednotenju zemljišč se zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede. Metode in načine vrednotenja ter postopek
poravnave razlik predpiše republiški upravni organ, pristojen
za geodetske zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
zakona.
(7) Pri novi razdelitvi zemljišč se mora poleg navedenih
pogojev upoštevati še naslednje:
- na območju komasacije, kjer je predvidena in dogovorjena skupna proizvodnja, se ne izvede zamejničenje novih
parcel, ali pa se izvede tako, da ne ovira skupne obdelave;
- na območjih, ki so predvidena za ureditev po prvem in
drugem odstavku tega člena, se udeležencem, ki se ne
vključijo v tako proizvodnjo, dodelijo zemljišča na drugih
delih komasacijskega območja. Če takih zemljišč ni, se lahko
zamenjajo za zemljišča izven komasacijskega sklada, ali se
prenesejo v družbeno lastnino, odškodnina pa se določi v
skladu s predpisi o razlastitvi;
- udeležencem, ki vlagajo v komasacijski sklad zemljišča v
skupni površini manjši kot 1000 m2, se praviloma ne dodelijo
nova zemljišča na strnjenem komasacijskem območju. Ce ni
na razpolago zemljišč izven strnjenega komasacijskega
območja in ni drugih zemljišč za zamenjavo, se vloženo zemljišče prenese v družbeno lastnino, pri čemer se odškodnina
določi v skladu s predpisi o razlastitvi;
- zemljišča v skupni lastnini ali solastnini članov enega
gospodinjstva se obravnavajo kot ena sama proizvodna
enota;
- na zemljiščih, na katerih so bile izvedene agromelioracije in drugi ukrepi za izboljšanje kvalitete zemljišč in pogojev
obdelave, se upošteva povečana vrednost;
- drugi pogoji in opredelitve za razdelitev, ki se določijo v
odločbi o uvedbi komasacijskega postopka.«
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30. teza
89. člen se črta
39. teza
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se na komasacijskem območju zaradi celovite ureditve zemljišča zgradijo poti, melioracijski jarki, vetrobranski
pasovi ali drugi javni objekti, ki so potrebni za izvedbo komasacije in se zaradi tega zmajša skupna površina zemljišč, ali
se iz drugih vzrokov poveča skupna površina zemljišč, ki naj
se razdelijo med udeležence, se dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vloženim zemljiščem
manjša oziroma večja površina zemljišč.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi, če se zmanjša oziroma poveča skupna površina
zemljišč v komasacijskem skladu zaradi višje sile med komasacijskim postopkom (odnašanje, nasipanjei zemlje zaradi
spremembe rečnega toka itd.).«
.
. . ■'*.
40. teza
Za 90. členom se doda nov 90. a člen, ki se glasi:
»90. a člen
(1) Na podlagi idejne zasnove ureditve komasacijskega
območja, elaborata o obstoječem stanju, elaborata vrednotenja komasacijskega sklada, predlogov komasacijskih udeležencev in mnenja komasacijskega odbora se izdela predlog
načrta nove razdelitve zemljišč.
(2) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odredi
razgrnitev predloga načrta nove razdelitve zemljišč za najmanj 15 dni na krajevno običajen način. Odredba vsebuje čas
mesto in rok razgrnitve. Predlog načrta nove razdelitve zemljišč obravnavajo v času razgrnitve tudi krajevne skupnosti in
kmetijska zemljiška skupnost. Če le-ti v roku 15 dni od konca
razgrnitve ne podajo mnenja, se smatra, da se s predlogom
načrta strinjajo.
(3) V času razgrnitve predloga načrta nove razdelitve zemljišč lahko komasacijski udeleženci oddajo pripombe in predloge ter ugovore na vrednotenje njim predvidenih zemljišč.«
41.teza
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Po končani obravnavi ugovorov, predlogov in pripomb
na predlog načrta nove razdelitve zemljišč odloči občinski
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, o novi razdelitvi zemljišč ter seznani komasacijske udeležence z njim dodeljenimi
zemljišči v naravi.
(2) Komasacijski udeleženci so dolžni prevzeti njim dodeljena in pokazana zemljišča iz komasacijskega sklada v začasno posest in obdelavo takoj po seznanitvi z dodeljenimi
zemljišči, še preden jim je bil vročen odpravek odločbe. Rok
prevzema v začasno posest določi občinski upravni organ,
pristojen za kmetijstvo. Komasacijski udeleženci se morajo
odzvati vabilu na seznanitev z dodeljenim zemljiščem.
(3) Nenavzočnost pravilno vabljenih komasacijskih udeležencev ali odklonitev podpisa zapisnika o seznanitvi z novimi
parcelnimi mejami ne zadrži prevzema zemljišča v začasno
posest in ne oprosti dolžnosti, da obdeluje dodeljeno zemljišče, kot tudi dolžnosti, da ne ovira drugih udeležencev pri
prevzemu in obdelavi začasno dodeljenih zemljišč.
(4) Ce v roku, ki ga določi občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo, udeleženci dodeljenih zemljišč ne prično obdelovati, določi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo,
v upravnem postopku začasnega obdelovalca teh zemljišč do
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč.
(5) Komasacijski udeleženci niso upravičeni zahtevati odškodnine zaradi izpada dohodka zaradi začasno prevzetih
zemljišč po prejšnjem odstavku.«
42. teza
Za 93. členom se doda nov 93. a člen, ki s#gtasi:
»93. a člen
(1) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, izda
najpozneje v roku treh mesecev od svoje odločitve pismeni
odpravek odločbe o novi razdelitvi zemljišč, zoper katero je
dopustna pritožba v roku 15 dni.
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(2) Odločba o novi razdelitvi zemljišč se v primeru velikega
števila udeležencev lahko vroči posameznemu komasacijskemu udeležencu tako, da izrek odločbe vsebuje le tisti del,
ki se nanaša na njega. Komasacijski udeleženec se lahko
pritoži le na tisti del izreka odločbe o novi razdelitvi zemljišč,
ki se nanaša nanj in njemu dodeljeno zemljišče.
(3) Komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišč po
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč. Razlike, ki
nastanejo z novo razdelitvijo zemljišč, se poravnajo v denarju
in ne z zemljišči.«
43.teza
Za 93. a členom se doda nov 93. b člen, ki se glasi:
»93. b člen
(1) O pritožbah na odločbo o novi razdelitvi zemljišč in o
pritožbah na ukrepe občinskega upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, v komasacijskem postopku odloča republiški upravni organ, pristojen za geodetske zadele.
(2) Reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi s
komasacijskim postopkom se šteje za nujno.«
44. teza
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva za izdelavo projekta komasacije, izvedbo operativnih del, prestavitev osnovnih geodetskih točk ter sredstva
za izvedence in cenilce zemljišč, objektov in naslovov v komasacijskem skladu zagotavlja SR Slovenija.
(2) Občina, na območju katere se izvaja komasacija, krije
stroške priprave seznamov lastnikov in zemljišč ter drugih
podatkov, stroške potrebnih upravnih postopkov, kot so razgrnitve, zaslišanja strank, reševanje ugovorov in pritožb,
izdaja odločb itd., ter stroške uvedbe novega parcelnega
stanja v zemljiško knjigo in zemljiški kataster. Občina krije
tudi stroške naknadne prerazporeditve zemljišč in s tem povezanih operativnih del ob reševanju pritožb zoper odločbo o
novi razdelitvi zemljišč.
(3) Komasacijski udeleženci krijejo stroške prenosa načrta
nove razdelitve zemljišč v naravo.
(4) Operativna dela za izvedbo komasacije opravljajo geodetske organizacije združenega dela in sicer tisti delavci teh
organizacij, ki so usposobljeni za vodenje upravnih postopkov in so v skladu s predpisi opravili preizkus znanja pri
republiškem upravnem organu, pristojnem za geodetske zadeve.
(5) Investitor, ki sklepa pogodbo za izvajanje komasacij tudi
za udeležence, ima proti njim regresno pravico.
(6) Komasacijski udeleženci poravnajo stroške v zvezi s
komasacijo v denarju ali z odstopom zemljišča v isti denarni
vrednosti. Ce lastnik ne poravna komasacijskih stroškov, se
mu v izvršilnem postopku odvzame del zemljišča, ki je po
vrednosti enak njegovemu deležu za stroške komasacije.«
45. teza
96. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški upravni organ, pristojen za geodetske zadeve,
izda v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim
za kmetijstvo, izvršilni predpis o izvajanju komasacije v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.«
6. Združevanje zemljišč in drugi posegi v urejanje in rabo
kmetijskih zemljišč.
46. teza
V 3. vrstid prvega odstavka 119. člena se za besedo »nasadov« vstavi še besede »ali skupnih pašnikov«.
V 4. vrsticj tretjega odstavka se za vejico za besedo »nasadov« vstavi še besedi »skupnih pašnikov«.
47. teza
Za 119. členom se doda novo podpoglavje z naslovom »7.,..
Zagotavljanje in usmerjanje sredstev za usposabljanje zemljišč«, za njim pa nova 119. a in 119. b člena, ki se glasita:
»119. a člen
Na področju usposabljanja zemljišč so po tem zakonu
posebnega družbenega pomena kmetijske melioracije ter z
n imi
j
neposredno povezana ureditvena dela za usposobitev
zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo.
poročevalec

119. b člen
(1) Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena se s posebnim
zakonom zagotavljajo potrebna sredstva na podlagi sr,ednjeročneaa družbenega plana SR Slovenije.«
X. INŠPEKCIJA (te določbe bodo vsebovane v
osnutku zakona)
XI. KAZENSKE DOLOČBE (te določbe bodo
vsebovane v osnutku zakona)
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. teza
141. čleri se črta.
49. teza
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopki za pridobitev statusa kmeta, ki do uveljavitve
tega zakona niso končani na prvi stopnji, se končajo po tem
zakonu.
(2) V postopkih za odvzem statusa kmeta, ki je bil strankam
dodeljen po zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 26/73, 24/75, 23/77, 1/79 in 11/81) se upoštevajo kriteriji, ki
jih določa ta zakon.«
50. teza
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občani, ki po tem zakonu niso kmetje, morajo prilagoditi obseg kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti,
določbam tega zakona.
(2) Če so površine kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti
občanov, presegle s tem zakonom predpisani maksimum
zemljišč, na katerem je lahko lastninska pravica, zgolj zaradi
uveljavitve zakona o kmetijskih zemljiščih 24. avgusta 1973
(zatečeni presežek), je lastnik lahko prosto razpolagal s temi
nepremičninami do 12. februarja 1981.
(3) Če so površine kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti
občanov, presegle s tem zakonom predpisani maksimum
zemljišč, na katerem je lahko lastninska pravica, po uveljavitvi
zakona o kmetijskih zemljiščih iz leta 1973 (24. avgust 1973)
zaradi dedovanja (presežek pridobljen z dedovanjem) ali s
sklenitvijo pravnega posla (presežek pridobljen s pravnim
poslom), mora lastnik uskladiti površine svojih zemljišč z
določbami tega zakona na način iz 22. oziroma iz 23. člena
tega zakona.
(4) Občani iz drugega in tretjega odstavka lahko prosto
razpolagajo s presežkom kmetijskih zemljišč ali gozda le, če
presežek prodajo ali kako drugače prenesejo kmetijski oziroma gozdnogospodarski organizaciji ali kmetijski zemljiški
skupnosti (VARIANTNI DODATEK: ali kmetu).
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se občanom
odvzame presežek kmetijskih zemljišč oziroma gozda:
- na podlagi zahteve kmetijske zemljiške skupnosti, kmetijske oziroma gozdarske organizacije;
- če se na območju, kjer ima kmetijska zemljišča oziroma
gozd, izvede komasacija ali arondacija;
- na podlagi programa o prevzemu presežkov zemljišč
oziroma gozda, ki ga pripravi kmetijska zemljiška skupnost
oziroma gozdnogospodarska organizacija.
(6) Za izdelavo programa o prevzemu presežkov kmetijskih
zemljišč oziroma gozda po 3. alinei prejšnjega odstavka mora
kmetijska zemljiška skupnost oziroma gozdnogospodarska
organizacija ugotoviti presežke kmetijskih zemljišč oziroma
gozda na svojem območju. V programu pa morata opredeliti
način vključevanja presežkov v družbeno oziroma družbenoorganizirano proizvodnjo in ukrepe (komasacija, arondacije ipci.ffki so za to potrebni.
(7) Kmetijska zemljiška skupnost, kmetijska oziroma gozdnogospodarska organizacija, ki* ugotovi presežek kmetijskih
zemljišč oziroma gozda v lastnini občanov, predlaga občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjskopravne zadeve, da z odločbo v upravnem postopku odloči o
tem, katero zemljišče postane družbena lastnina, kateri kmetijski zemljiški skupnosti, kmetijski oziroma gozdnogospodarporočevalec

ski organizaciji se prenese v upravljanje in razpolaganje ter o
odškodnini za odvzeto zemljišče. Pri odločanju o presežku po
tretjem odstavku tega člena upošteva organ določbe 22. oziroma 23. člena tega zakona. Pri odločanju o presežku po
drugem odstavku tega člena se za odločitev o odškodnini
smiselno uporabljajo določbe predpisov o razlastitvi.
(8) Če je bila potrebna geodetska odmera kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je kot presežek nad z zakonom določenim
maksimumom prešlo v družbeno lastnino, bremene stroški
odmere prejšnjega lastnika zemljišča, če lastnik površin svojih zemljišč ni uskladil z določbami tega zakona v predpisanih
rokih (2. in 3. odstavek tega člena ), razen - če dokaže, da ga
je brez uspeha ponudil v prednostni nakup kmetijski zemljiški
skupnosti ali drugim prednostnim upravičencem.
(9) Imetnik pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča, ki je kot presežek prešlo v družbeno lastnino, ostalo pa
je začasno v uporabi prejšnjega lastnika ali njegovega pravnega naslednika, lahko vsak čas zahteva pri občinskem
upravnem organu, pristojnem za premoženjsko pravne
zadeve uvedbo postopka, da kmetijska zemljiška skupnost
proti plačilu odškodnine po predpisih o razlastitvi prevzame
podružbljeno zemljišče.
(10) Kmetijska zemljiška skupnost, kmetijska oziroma gozdnogospodarska organizacija podajo predlog za uvedbo
postopka po sedmem odstavku tega člena na podlagi podatov
iz posestnih listov in seznamov davčnih zavezancev davka iz
kmetijske dejavnosti ter po poizvedbah pri občinskih upravnih organih, pristojnih za kmetijstvo. Posestne liste za lastnike kmetijskih zemljišč za območje posamezne občine ter
zavezancev davka od kmetijstva pripravijo in dostavijo pristojni organi kmetijski zemljiški skupnosti na njeno zahtevo.
(11) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v
postopkih prevzema kmetijskih zemljišč 1. območja (trajno
namenjena za kmetijsko proizvodnjo) od občanov, ki se po
tem zakonu ne štejejo za kmeta, v družbeno lastnino. Ti
občani so lahko prosto razpolagali s kmetijskimi zemljišči 1.
območja do 12. 2. 1984.
51.teza
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Družbene pravne osebe, ki niso kmetijske organizacije
po tem zakonu in ki upravljajo ter razpolagajo s kmetijskim
zemljiščem v družbeni lastnini, morajo ta zemljišča v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona v skladu z 59. členom tega
zakona prenesti v kmetijski zemljiški sklad. Za ta prenos se
uporablja navodilo o izvedbi prenosa kmetijskih zemljišč od
družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v
kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79).
(2) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem določb prejšnjega
odstavka rešuje pristojno temeljno sodišče.«
52. teza
146. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dokler ne bodo v skladu z 52. členom tega zakona gorski
in hriboviti predeli določeni z odlokom pristojnega organa v
občini, se za gorske in hribovite predele po tem zakonu
štejejo predeli, ki so nad 600 metrov nadmorske višine in tudi
zemljiške parcele pod 600 metrov nadmorske višine, katerih
večji del površine je nagnjen nad 25%.
53. teza
Prvi odstavek 147. člena se spremeni tako, da se glasi:
(1) Postopki o arondacijah in komasacijah, ki so v teku, pa
do dneva uveljavitve tega zakona niso bili pravnomočno končani, se nadaljujejo po določbah, ki so veljale do uveljavitve
tega zakona. Ne glede na to:
- so komasacijski udeleženci dolžni prevzeti dodeljena
kmetijska zemljišča iz komasacijskega sklada v začasno
posest in obdelavo v skladu z drugim ostavkom 93. člena tega
zakona;
- se določbe tega zakona uporabljajo v vsakem primeru,
ko je odločba o arondaciji dokončna, ni pa ta končana v
smislu tretjega odstavka 75. člena tega zakona.«
54. teza
V vseh členih zakona se »prostorski plan« nadomesti z
izrazom »prostorske sestavine družbenega plana«, besedilo
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»zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega
zakona« pa z besedilom »zemljišča ,1. obrrldčja kmetijskih
zemljišč.«
55. teza
Z dnem uveljavitve tega zatona, preneha veljati 13. člen
zakona o spremembah in dopolnitvah zakorfa o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 11/81).

PREDLOG

ZA

kmetijskih

57. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
oRS.

IZDAJO ZAKONA

o spremembah
dedovanju

56. teza
Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo tega zakona.

in

dopolnitvah

kmetijskih

zemljišč

zakona o
in zasebnih

gospodarstev (kmetij)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 14 2
1985 določil besedilo:
_ PREDLOGA za izdajo zakona o spremembah in
DOPOLNITVAH ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (KMETIJ)
S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
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Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
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dedovanja kmetijskih
zemljišč
zasebnih
kmetijskih
gospodarstev
(kmetij) z zakonom je podana v 102. in 103. členu ter v 10. točki prveaa
odstavka 321. člena ustave SR Slovenije.
Veljavni zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in
zasebnih kmetijskih gopodarstev (kmetij - Uradni list
SRS, št. 26/73 in 29/73) določa poseben režim za dedovanje kmetijskih zemljišč in kmetij, po katerem se omejuje
prehod kmetijskih zemljišč v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo, preprečuje se drobitev zaščitenih kmetij in omogoča prevzem kmetij pod pogoji, ki dediča preveč ne
obremenjujejo.
Razlogi, ki narekujejo spremembe in dopolnitve so
predvsem:
- različni kriteriji za določanje »zaščitenih« kmetij;
- zagotovitev pravnega varstva lastnikom kmetijskih
zemljišč, ki se jih predlaga za »zaščitene« kmetije;
- zaostriti pogoje pri dedovanju in prometu »zaščitenih« kmetij, da se prepreči drobljenje »zaščitenih« kmetij;
Zato so predvidene naslednje poglavitne spremembe in
dopolnitve:
- »zaščitena kmetija« naj bi bila tista kmetijska in gozdnogospodarska celota, ki glede na svoje proizvodne
zmogljivosti zagotavlja ali bi lahko zagotavljala primerno
ekonomsko varnost vsaj enemu občanu, izpolnjevala pa
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naj bi še druge predpisane pogoje;
- »zaščitene« kmetije bi določala občinska skupščina z
odločbo;
- pojem »kmet« po tem zakonu se naj izenači s pojmom »kmet« po zakonu o kmetijskih zemljiščih;
- dedovali bi lahko tudi dediči iz dednega reda, ki sicer
ne bi bil pozvan k dedovanju, če bi bolje izpolnjevali
pogoje za prevzem »zaščitene« kmetije;
- solastnik naj bi imel prednost pri dedovanju solastniškega deleža »zaščitene kmetije«;
7 izdatki- potrebni za usposobitev dedičev, naj bi se
valorizirali v skladu s splošnim gibanjem cen;
- oporočitelj bi lahko z oporoko namenil »zaščiteno«
kmetijo tudi osebi, ki ni zakonit dedič, če bi le-ta izpolnjevala s tem zakonom predpisane pogoje za prevzem kmetije.
Z uveljavitvijo predvidenih sprememb in dopolnitev ne
bodo nastale finančne obveznosti, nova opravila aH
postopki za organe družbenopolitičnih skupnosti, za organizacije združenega dela ali druge samoupravne skupnosti. »Zaščitene« kmetije naj bi se v bodoče določale z
odločbo, posebna revizija že sprejetih odlokov pa ni predvidena. Nova je lahko le obveznost za občinske skupščine,
ki lahko z odlokom predpišejo podrobnejše kriterije za
»zaščitene« kmetije.

poročevalec

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij)
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za urejanje dedovanja kmetijskih zemljišč
in zasebnih kmetijskih gospodarstev z zakonom je podana v:
- v 102. in 103. členu ustave SRS, po katerih so zemljišča
in gozdovi kot dobrina splošnega pomena pod posebnim
varstvom in se uporabljajo pod pogoji in na način kot to
odloča zakon. Ti pogoji morajo zagotavljati smotrno izkoriščanje zemljišč in gozdov in druge splošne interese;
- 10. točki prvega odstavka 321. člena ustave, po kateri
Skupščina SR Slovenije ureia z zakonom dedovanje.
•I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Dedovanje določenih kmetij je urejeno z zakonom o dedo/anju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73 in 29/73). S tem zakonom je določen poseben dedni režim (za kmetijska zemljišča
in posebej določene kmetije), po katerem se omejuje prehod
kmetijskih zemljišč v last tistih, ki zemlje ne obdelujejo, preprečuje drobitev določenih kmetij in omogoča prevzem kmetij
pod pogoji, ki dediča preveč ne obremenjujejo.
Ta zakon ščiti pred drobitvijo v primeru dedovanja le tiste
kmetije, ki jih kot zaščitene z odlokom določi občinska skupščina na predlog kmetijske zemljiške in krajevne skupnosti.
V zakonu je kmetija tista kmetijska in gozdnogospodarska
enota, ki zagotavlja lastniku s kmetijsko in drugo z njo povezano dejavnostjo primerno preživljanje, izpolnjeni pa morajo
biti tudi drugi v zakonu navedeni pogoji. Zakon določa tudi
pogoje, ob katerih se lahko ob dedovanju tudi zaščitena
kmetija razdeli med dediče. Za druga kmetijska zemljišča
velja splošni sistem dedovanja, to pa pomeni, da zapuščina, ki
jo sestavljajo le kmetijska zemljišča nezaščitenih kmetijskih
gospodarstev, lahko razdelijo med dediče.
Po podatkih sodišč je delitev kmetijskih zemljišč, ki niso v
sestavi zaščitenih kmetij, ob dedovanju v posameznih občinah precej različna. Kmetijska zemljišča so se v naravi razdelila med dediče v Celju v 42%, v Veienju 38%, Žalec 11%,
Koper in Sežana 50%, Postojna, Ilirska Bistrica in Piran 20%,
Kočevje 92%, Ljubljana 60%, Trbovlje 33% itd.
Zapuščino, ki jo sestavljajo kmetijska zemljišča v obsegu do
1 ha, se skoraj vedno deli v naravi, še zlasti, če so zemljišča
primerna za gradnjo počitniških hiš ali pa da se predvideva
zazidalno območje. Manj pa se delijo večje nezaščitene kmetije v bolj odročnih krajih
Doslej je v Sloveniji zaščitenih okoli 40.000 kmetij s povprečno površino 5,91 ha, kar predstavlja skupaj približno
236.000 ha kmetijskih zemljišč in gozda. To pomeni, da je v tej
zaščiti le okoli 17% vseh kmetijskih obdelovalnih zemljišč in
gozda.
Delež kmetijskih zemljišč zaščitenih kmetij v vseh kmetijskih površinah v Sloveniji v lastnini se giblje okrog 25%.
Očitno je premalo zaščitenih kmetij, njihova sestava tudi ni
najbolj ustrezna, saj je po popisu prebivalstva v letu 1981
73.000 kmečkih gospodarstev, ki imajo vsaj enega kmeta, in
obsegajo 701.000 ha kmetijskih zemljišč; 55.000 kmečkih"
gospodarstev, ki so večja od 2 ha kmetijskih zemljišč ima
skupaj 690.000 ha zemljišč, od tega 37.000 kmečkih gospodarstev večjih od 6 ha skupaj 587.000 ha kmetijskih zemljišč.
Pri dosedanjem izvajanju zakona nastopajo naslednji problemi:
V občinah si različno razlagajo z zakonom določena merila
za določitev zaščitenih kmetij in zato določajo za zaščitene
kmetije ponekod tudi kmetije, ki teh meril ne izpolnjujejo; v
večini primerov pa zaradi nerazumevanja ali celo namenporočevalec

skega neizvajanja zakona ne proglasijo za zaščitene kmetije
tiste kmetije, ki izpolnjujejo za to vse zakonske pogoje, in celo
njihovi lastniki želijo, da se njihove kmetije proglasijo za
„ zaščitene.
Tako na primer v občinah Kranj in Tržič zaščitijo vse kmetije, kjer je več kot 8 ha obdelovalne zemlje, tudi v Mariboru so
z odlokom zaščitene že večje parcele, v Trebnjem in Novem
mestu je zaščita široka zlasti v hribovitih predelih. Nasprotno
pa je v občini Nova Gorica, zlasti v bližini državne meje, malo
zaščitenih kmetij. Na nekaterih območjih kot na primer Trbovlje in Koper skupščine občin ne usklajujejo odlokov, čeprav bi
bilo to po zakonu potrebno najmanj na 5 let.
Ponekod so bili odloki sprejeti že po izvedenem dedovanju,
na podlagi katerega je bila kmetija že razdeljena med dediče.
V teh primerih kmetijske zemljiške skupnosti niso odigrale
svoje vloge po 28. členu veljavnega zakona.
Na podlagi te ocene je treba zlasti zagotoviti, da bodo
prisotjni organi objektivneje vrednotili merila, po katerih
odločajo, katere kmetije se zaščitijo, ter da se čim bolj odpravijo razlike, ki sedaj obstoje po posameznih občinah glede
zaščite kmetij.
Merila za določitev zaščitenih kmetij izražajo družbeni interes za zaščito kmečkih gospodarstev - kmetij in morajo biti
objektivno ugotovljena brez možnosti vpliva posameznika.
Posebej je v nasprotju z družbenim interesom interes posameznika-proti zaščiti kmetije zaradi bojazni pred izgubo lastništva na zemljišču tako samega lastnika, kot tudi potencialnih dedičev-nekmetov.
Zaščitene kmetije se za časa življenja lastnikov drobijo, ker
so z zakonom o kmetijskih zemljiščih v prometu med živimi
premalo varovane.
Od 3. člena zakona, po katerem se zaščitene kmetije
določajo z odlokom občinske skupščine, je v teku postopek
za oceno ustavnosti in zakonitosti ker lastniki kmetijskih
zemljišč, ki se razglasijo za zaščitene kmetije, po veljavnem
zakonu niso posebej obveščeni o sprejemanju odloka o
zaščiti njihove kmetije, oziroma po zakonu nimajo posebne
pravice predlagati zaščito svojih kmetijskih zemljišč. Lastniki
kmetijskih zemljišč bi morali biti vključeni v postopek razglasitve že pred oblikovanjem predloga za zaščito, pozvani bi
morali biti na razgrnitev predloga zaščitenih kmetij in bi smeli
dajati ugovore, predloge itd., poleg tega pa imajo tudi zagotovljeno pravno varstvo v upravnem sporu (vendar v roku 30
dni od objave odloka v uradnem glasilu). Ker občani v predhodne faze doslej v praksi niso vključeni, tudi ne morejo uveljavljati svojih pravic.
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAKONA
Temeljna načela in cilji zakona so;
- zagotoviti smotrno uporabljanje kmetijskih zemljišč in
ustvarjati možnosti za krepitev proizvodnega sodelovanja
med kmeti in organizacijami združenega dela;
-■ zaščitene kmetije lahko tako ob dedovanju pridobijo v
lastnino le kmetje, sicer postane taka kmetija družbena lastnina;
- dediču zaščitene kmetije je treba kolikor mogoče olajšati
breme ob izplačilu nujnih deležev drugim dedičem;
- povečati število kmečkih gospodarstev (kmetij) oziroma
obseg kmetijskih zemljšč, ki bi naj bila nedeljiva ob dedovanju, zaščititi je potrebno predvsem vse večje kmetije;
- preprečiti drobljenja kmetij, ker je to v širšem družbenem interesu, kateremu se morajo interesi lastnikov in
dedičev ustrezno podrediti
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IV. POGLAVITNE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAKONA
1) Zaščitena kmetija naj bi bila tisto kmetijsko in gozdno
gospodarstvo, ki glede na svoje proizvodne sposobnosti
zagotalja ali bi lahko zagotavljala primerno ekonomsko varnost vsaj enemu občanu, izpolnjeni pa bi morali biti tudi drugi
pogoji. Temeljni kriterij naj bi bil torej gospodarska enota, ki
omogoča doseganje tolikšne vrednosti kmetijske proizvodnje, ki zagotavlja ekonomsko varnost vsaj eriemu občanu. Na
ta način bi zaščitili pred nadaljnjim drobljenjem cca 55.000
kmetij, v velikosti od 2 do 3 ha naprej oziroma v skupni
površini cca 650.000 ha kmetijskih zemljišč.
2) Zaščitene kmetije naj bi se določale z odločbo občinske
skupščine; v postopku pred izdajo odločbe bi moral sodelovati tudi lastnik kmetijskih zemljišč.
3) Pojem kmeta po tem zakonu naj bi se izenačil s pojmom
kmeta po zakonu o kmetijskih zemljiščih.
4) Omogočilo naj bi se dedovanje dedičev iz dednega reda,
ki sicer ni pozvan k zakonitemu dedovanju, če je dedič kmet
in je posebej izkazal namen obdelovati kmetijo bodisi s tem,
da je na kmetiji delal oziroma se je usposobil za obdelovanje
kmetijskih zemljišč, bodisi je s svojim trudom, zaslužkom ali
kako drugače prispeval k ohranitvi oziroma zboljšanju proizvodnih zmogljivosti kmetije.
5) V primeru, ko je predmet dedovanja solastniški delež,
naj bi imel prednost pri dedovanju solastniškega deleža ob
enakih pogojih solastnik.
6) Izdatki, ki so potrebni za usposobitev dedičev, naj bi se
po novem valorizirali v skladu s splošnim gibanjem cen, od
nastopa dedovanja pa do razdelitve zapuščine. Iz prevzemnika kmetije je izplačilo v višini nujnega deleža lahko veliko
breme, zato je treba v nujni delež všteti valorizirano vrednost
izdatkov za usposabljanje drugih dediče.
7) V primeru izigravanja tega zakona in dedičev je treba
poleg prodaje kmetije oziroma njenega znatnega dela pred

iztekom 10 let po dedovanju, vključiti tudi zakup in druge
primere, v katerih dedič, ki je podedoval kmetijo, izigra druge
dediče in seveda ta zakon.
8) Tudi krog dedičev na podlagi oporoke je treba razširiti
na druge osebe in ne samo na zakonite dediče. Nova določba
pomeni, da oporočitelj lahko z oporoko zapusti kmetijo kateri
koli osebi, ki je kmet po zakonu o kmetijskih zemljiščih in je
na kmetiji delala, ali se je usposobila za delo na kmetiji, ali pa
je vlagala sredstva v to kmetijo.
9) 27. člen veljavnega zakona je treba črtati, ker je v zakonu
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in v zakonu o temeljnih lastninskopravnih razmerjih razdružitev skupne lastnine
oziroma solastnine zakoncev na splošno že urejena, posebnosti pa bodo urejene v zakonu o kmetijskih zemljiščih.
10) Glede na to, da se po veljavnem zakonu kmetije
določajo z odlokom občinske skupščine in ker je nesmotrno
predpisati poseben rok za ponovno preverjanje statusa vseh
kmetij, naj bi se zaščitene kmetije določale z določbo občinske skupščine le od uveljavitve tega zakona dalje.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona ne bodo
nastale nobene finančne posledice za proračune družbenopolitičnih skupnosti.
Tudi za organizacije združenega dela ne bo,do z uveljavitvijo zakona nastale nobene finančne in tudi ne druge obveznosti.
Predvidene spremembe glede akta, s katerim se zaščiti
kmetija, bi veljale samo za naprej. Za doslej zaščitene kmetije
bi ostali v veljavi sprejeti odloki. Te spremembe ne nalagajo
novega dela občinskim in republiškim upravnim organom,
razen priprave odloka o podrobnejših kriterijih za določitev
kmetij, ki ga lahko predpiše občinska skupščina.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij)
1. teza
2. člen zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, št. 26/73 in
29/73) se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijska zemljišča po tem zakonu so vsa obdelovalna in
neobdelovalna zemljišča po predpisih o kmetijskih zemljiščih
ter gozdovi po predpisih o gozdovih.«
2. teza
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetija po tem zakonu je tista kmetijska in gozdnogospodarska enota, ki zagotavlja ali bi lahko zagotavljala primerno
ekonomsko varnost vsaj enemu občanu in ki jo na podlagi
lastnika, kmetijske zemljiške skupnosti, krajevne skupnosti ali
po uradni dolžnosti ob upoštevanju pogojev iz tega zakona z
odločbo določi občinska skupščina.
Pri določanju kmetij je treba poleg pogoja iz prejšnjega
odstavka upoštevati zlasti:
- ogroženost smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč in
gozdov, ki bi nastalo zaradi drobitve kmetije;
- družbeni interes za ohranitev določenih kmetijskih in
gozdnogospodarskih enot, zlasti glede varstva krajine,
pomembnosti kmetije za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ali varstva naravne in kulturne dediščine;
- če je potrebno preprečevati drobitev kmetij iz drugih
pomembnih razlogov.
Upravni postopek do izdaje odločbe iz prvega odstavka
tega člena vodi občinski upravni organ, pristojen za kmetij48

stvo, po zakonu o splošnem upravnem postopku. Lastnik
kmetijskih zemljišč in gozda, za katere je uveden postopek za
zaščito, mora biti o uvedbi postopka obveščen in ima pravico
v njem sodelovati.
Ce se uvede postopek za zaščito kmetije na predlog lastnika, krajevne skupnosti ali če se postopek uvede po uradni
dolžnosti, mora pred izdajo odločbe o zaščiti kmetije dati o
tem mnenje kmetijska zemljiška skupnost.
Odločbo iz prejšnjega odstavka mora občinska skupščina
na predlog predlagateljev iz prvega odstavka tega člena,
pregledati in uskladiti s tem zakonom.
Kmetija se zaznamuje v zemljiški knjigi.
Podrobnejše kriterije za določitev kmetij lahko predpiše
občinska skupščina z odlokom.«
3. teza
V 9. vrstici drugega odstavka 4. člena se besedilo »kmečke
skupnosti (36. člen zakona o združevanju kmetov, Uradni list
SRS, št. 22/72)« nadomesti z besedilom »skupnosti na podlagi
pogodbe po predpisih o združevanju kmetov«.
4. teza
V 4. vrstici prvega odstavka 6. člena se besedilo »53. člena«
nadomesti z besedilom »60. člena«.
5. teza
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijo deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o
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dedovanju, ki je kmet po predpisih o kmetijskih zemljiščih, pri
tem ima prednost tisti, ki ima namen obdelovati kmetijo z
osebnim delom in je ta namen izkazal tako, da je bodisi na
kmetiji delal oziroma se usposobil za obdelovanje kmetijskih
zemljišč, bodisi je s svojim trudom, zaslužkom ali kako drugače prispeval k ohranitvi oziroma zboljšanju proizvodnih
zmogljivosti kmetije.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če noben od zakonitih dedičev iz dednega reda, ki je po
splošnih predpisih o dedovanju pozvan k dedovanju, ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, lahko deduje kmetijo
dedič iz dednega reda, ki sicer ne bi bil pozvan k dedovanju,
če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.«
VARIANTNI DODATEK:
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če dedič ni ustrezno usposobljen za obdelovanje kmetijskih zemljišč, izpolnjuje pa druge pogoje za pridobitev lastnosti kmeta, se mu lahko pogojno prizna lastnost kmeta za dobo
dveh let. Če v roku dveh let dedič ne dokaže ustrezne usposobljenosti za obdelavo kmetijskih zemljišč, se mu lastnost
kmeta odvzame.«
6. teza
V drugi vrstici prvega odstavka 12. člena se besedilo »prejšnjem členu« nadomesti z besedilom »prvem odstavku prejšnjega člena«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Če je predmet dedovanja solastniški delež kmetije, dedujejo dediči v skladu s tem zakonom, pri tem ima prednost tisti
dedič, ki je solastnik kmetije.«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.

ZA

9. teza
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oporočitelj lahko z oporoko zapusti kmetijo le dediču, ki
izpolnjuje pogoje za dedovanje po tem zakonu.«
10. teza
27. člen se črta
11.teza
28. člen se črta
12. teza
Kmetije, ki so bile določene z odloki občinskih skupščin,
ohranijo ta status ne glede na določbe tega zakona.

IZDAJO ZAKONA

o spremembah
združevanju

8. teza
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če dedič prostovoljno odtuji podedovano kmetijo ali njen
znatni del v desetih letih potem, ko je kmetijo prevzel ter ne
pridobi drugega kmetijskega zemljišča najpozneje v enem
ietu od odtujitve podedovane kmetije ali njenega znatnega
dela, mora na njihovo zahtevo izplačati vse zakonite sodediče
oziroma jim doplačati razliko tako, da niso prikrajšani glede
dednih deležev, ki bi jih dobili po splošnih predpisih o dedovanju. Enake obveznosti ime na zahtevo zakonitih sodedičev
tudi dedič, ki podedovano kmetijo ali njen znatni del odda v
zakup ali jo kako drugače preneha namensko uporabljati v
desetih letih potem, ko je kmetijo prevzel, razen če gre za
zakup med kmeti, ki se sklene zaradi posebnih razlogov v
skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih.

13. teza
Ta zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu SRS.

7. teza
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

PREDLOG

»Izdatki iz prejšnjega člena se valorizirajo vsako leto glede
na splošno gibanje cen.«

in

dopolnitvah

zakona o

kmetov (ESA-660)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 14. _
februarja 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KMETOV S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve elinee 210.
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na~

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGACNIK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega komi:
teja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POVZETEK
Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom
je podana v 76. in 77. členu ter v 1. točki prvega odstavka
321. člena ustave SR Slovenije.
Veljavni zakon o združevanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 1/79) sistemsko ureja družbenoekonomski položaj in
poročevalec

temeljne pravice ter obveznosti kmetov v različnih oblikah
združevanja dela, sredstev in zemlje.
Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o združevanju kmetov so potrebne zaradi poenostavitve in bolj
jasne opredelitve združenega kmeta, to je člana oziroma
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kooperanta, ter zaradi uskladitve tega zakona s pozneje
sprejetimi sistemskimi predpisi kot na primer s predpisi, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in s predpisi, ki urejajo sanacijo in prenehanje organizacij združenega dela.
V predlogu za izdajo obravnavanega zakona so predvidene naslednje spremembe in dopolnitve:
- združeni kmet bi bil vsak kmet, ki bi sklenil samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev in na tej
podlagi pisno pogodbo o skupni proizvodnji, s tem, da bi
bil član tisti združeni kmet, ki proizvodno sodeluje s kmetijsko zadrugo ali temeljno zadružno organizacijo, kooperant pa tisti združeni kmet, ki proizvodno sodeluje s
temeljno oziroma delovno organizacijo kooperantov oziroma z drugo organizacijo združenega dela, ki ni kmetijska zadruga. V zvezi s tem je potrebno v vsem zakonu
dosledno izpeljati to poimenovanje združenih kmetov.
- zaradi utrditve samoupravnega položaja združenih

kmetov, ki se ne združujejo v organizacijah združenih
kmetov, naj bi določili zadeve, o katerih odločajo združeni
kmetje enakopravno z delavci in se zato posebej opredeljujejo zadeve, o katerih odločajo samo delavci;
- združeni kmet naj bi imel enak obseg pravic do
zdravstvenega varstva kot delavec v organizaciji združenega dela, če bi plačeval prispevek za zdravstveno varstvo
od osnove, ki ni nižja od zajamčenega osebnega dohodka
delavca;
.
— združhi kmet naj bi jamčil za obveznosti svoje organizacije le v primeru stečaja te organizacije.
Sprerpembe in dopolnitve zakona ne uvajajo novih pravic oziroma obveznosti za združene kmete in njihove organizacije; potrebno bo le uskladiti določbe samoupravnih
splošnih aktov. Predvidene spremembe tudi ne nalagajo
nobenih administrativnih al: materialnih obveznosti za
družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona io združevanju
kmetov
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za zakonsko urejanje združevanja kmetov
je podana v naslednjih določbah ustave SR Slovenije:
- v 76. členu, po katerem je kmetu in članu njegovega
gospodarstva, ki se ukvarja s kmetovanjem in dela s sredstvi,
na katerih ima kdo lastninsko pravico, zajamčena pravica, da
uresničuje z ustavo določen samoupravni položaj v socialističnih družbenoekonomskih odnosih;
- v prvem odstavku 77. člena, po katerem kmetje lahko
združujejo svoje delo in delovna sredstva v kmetijskih zadrugah, skupnostih na podlagi pogodbe in drugih oblikah združevanja kmetov ali pa jih lahko združujejo z organizacijamizdruženega dela:
v 1. točki prvega odstavka 321. člena, po kateri se z zakonom uredi zagotavljanje ustavno določenega družbenoekonomskega ooložaia in pravic delovnih liudi v združenem delu.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
1. Sedanji zakon o združevanju kmetov je bil sprejet pred
več kot petimi leti (Uradni list SRS, št. 1/79). Z njim se v skladu
z ustavo iz leta 1974 ter zakonom o združenem delu iz leta
1976 sistemsko ureja družbenoekonomski položaj ter
temeljne pravice in obveznosti kmetov v različnih oblikah
združevanja dela in sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma (organizacije združenih kmetov, trajnejše sodelovanje
z organizacijami združenega dela oziroma skupnosti na podlagi pogodbe).
Po podatkih Zadružne zveze Slovenije je bilo v začetku leta
1984 v organizacijah združenih kmetov s področja kmetijstva
združenih 87.080 kmetov, v gozdarskih temeljnih organizacijah kooperantov pa 17.534 kmetov - lastnikov gozdov.
V pretežni večini so organizacije združenih kmetov oblikovane po teritorialnem načelu (izjemo predstavlja le nekaj
specializiranih - npr. perutninarskih organizacij) jn pokrivajo
celotno območje republike. Trenutno je v SR Sloveniji 22
enovitih kmetijskih zadrug, 20 kmetijskih zadrug s 60 temeljnimi zadružnimi organizacijami in 33 temeljnimi organizacijami združenega dela ter 20 kmetijskih in 41 gozdarskih
temeljnih organizacij kooperantov. Čeprav v zadnjih treh letih
ni opaziti bistvenih sprememb glede zadružne organiziranosti, pa število združenih kmetov še vedno narašča. Tako se je
število članov in kooperantov v organizacijah združenih kmetov s področja kmetijstva v preteklem letu povečalo za 10%,
predlani pa kar za 41%. Večji obseg združevanja se odraža
tudi v porastu družbeno organizirane kmetijske proizvodnje.
Doseženi rezultati na področju združevanja kmetov dokazu50

jejo, da veljavni zakon pomeni ustrezno sistemsko podlago za
•uresničfvaje, sprejete kmetijske politike, kar je bilo tudi ugotovljeno ob obravnavi izvajanja zakonov s področja kmetijstva
|V.Skupščini SR Slovenije konec 1981. in v začetku 1982. leta.
2. Spremeniti oziroma dopolniti bi bilo treba posamezne
zakonske določbe in to iz dveh razlogov:
1) zaradi poenostavitve določb o združenem kmetu, ki so
se v praksi izkazale za preveč zapletene in se zato nedosledno
oziroma nepopolno izvajajo:
2) Zaradi uskladitve s pozneje sprejetimi predpisi, ki urejajo posamezne pravice in obveznosti združenih kmetov oziroma njihovih organizacij (npr. na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja); pri čemer naj bi z dopolnitvami
zakona podrobneje razdeiali tudi nekatere že obstoječe določbe.
3. Po 8. členu veljavnega zakona je združeni kmet lahko
član ali kooperant organizacije združenih kmetov oziroma
kooperant druge organizacije združenega dela. Za oba, tako
člana kot kooperanta. veljajo isti pogoji glede predmeta,
obsega, načina in trajanja združevanja dela in sredstev. Kot
združena kmeta imata član in kooperant enak položaj pri
udeležbi vskupaj doseženem dohodku oziroma riziku-iz
skupne proizvodnje, enake pravice do določenih ugodnosti, s
katerimi se vzpodbuja in usmerja združevanje kmetov (premije, regresi, davčne olajšave ipd.), oba sta obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana itd.
Zakon diferencira pravice in obveznosti člana in kooperanta le v naslednjiH elementih njunega statusa:
a) članstvo je institucionalna oblika združevanja, zato
lahko obstoji samo v organizacijah združenih kmetov, medtem ko se kooperant lahko združuje tako v teh, kakor tudi v
drugih organizacijah združenega dela, kjer organizacija združenih kmetov ni organizirana;
'
b) član odloča o vseh zadevah organizacije, kooperant pa
le v zadevah svojega pogodbenega sodelovanja, na podlagi
samoupravnega sporazuma o združevanju;
c) član jamči za obveznosti organizacije združenih kmetov,
.kooperant pa ne jamči.
Dvojni status združenega kmeta v organizaciji združenih
kmetov (v obliki članstva in kooperantskega razmerja), predvsem pa dejstvo, da se lahko v isti organizaciji kmetje združujejo kot člani pa tudi kot kooperanti, povzroča tudi še po
petletni veljavnosti zakona vrsto praktičnih težav. Glede na to,
da gre za statusno vprašanje, omejene težave bistveno vplivajo na uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov pri združevanju kmetov na področju kmetijstva in
gozdarstva.
V posameznih organizacijah se različno opredeljuje pojem
poročevalec

oziroma obseg »skupnih zadev«, v kateri enakopravno soodločajo kooperanti. Različno je tudi urejen način odločanja
kooperantov (skupno odločanje vseh združenih kmetov,
posebni organi kooperantov ipd.).
4. Z novim republiškim zakonom o pokojninskem in inva: lidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83) je od 1. 7.
1983 uvedeno obvezno zavarovanje vseh združenih kmetov, ki
v SR Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali
glavni poklic. Po 117. členu navedenega zakona organizacija
združenih kmetov oziroma druga organizacija združenega
dela, s katero združeni kmet trajneje proizvodno sodeluje,
prispeva del sredstev za njegovo pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, odvisno od dohodka, ki ga združeni kmet
dosega v proizvodnem sodelovanju in v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev.
Zaradi uskladitve z novimi predpisi na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi bilo treba zakon o združevanju kmetov spremeniti oziroma dopolniti:
- 9. člen, ki ureja prostovoljno zdravstveno, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje združenih kmetov, in je, kolikor se
nanaša na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, že izrecno
razveljavljena z določbo 3. odstavka 175. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- v določbah o razporejanju dohodka v organizacijah združenih kmetov in drugih organizacijah združenega dela, ki v
svoje poslovanje vključujejo združene kmete;
- v določbah o nastanku oziroma prenehanju lastnosti
združenega kmeta, kar je pomembno zaradi ugotavljanja
zavarovalne dobe.
5. Po 92. členu zakona o sanaciji in prenehanju organizacij
.združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 25/81, 66/81, 28/
83 in 20/84) upnik lahko vloži predlog za uvedbo stečajnega
postopka samo v primeru, če plačila svoje denarne terjatve ni
mogel doseči niti s prisilno izvršbo proti dolžniku, kakor tudi
drugim osebam, ki odgovarjajo za obveznosti dolžnika. V
zvezi s tem bi bilo treba zakon o združevanju kmetov dopolniti
v določbah, ki! se nanašajo na jamstvo združenih kmetov.
Zaradi varstva družbenoekonomskega položaja združenih
kmetov in nemotenega poteka skupne proizvodnje naj bi
zakon izrecno določil, da se to jamstvo lahko realizira le v
stečaju organizaciie združenih kmetov.
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI
Temeljna načela in cilj zakona so:
- spodbujanje svobodnega združevanja kmetov v zadruge
in, druge oblike združevanja kmetov zaradi izboljševanja
pogojev njihovega dela in življenjskih razmer;
- spodbujanje organiziranega vključevanja kmetov v samoupravne socialistične družbenoekonomske odnose;
- pospeševanje kmetijske proizvodnje z združevanjem dela
sredstev in zemlje kmetov v organizacijah združenih kmetov
in delavcev v organizacijah združenega dela po načelih prostovoljnosti in enakopravnosti;
- preprečevanje kakršnekoli oblike odtujevanja dohodka in
sredstev, ki nastanejo z združevanjem dela, sredstev in zemlje
kmetov in delavcev.
IV. POGLAVITNE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAKONA
Izhajajoč iz ocene stanja in razlogov za izdajo zakona predlagamo naslednje rešitve:
1. Zakon naj bi jasno razmejil pojma »član« in »kooperant«.
2. Zaradi utrditve samoupravnega položaja združenih kmetov, ki se ne združujejo v institucionalnih oblikah združevanja
(organizacije združenih kmetov), pač pa trajneje proizvodno

sodelujejo z organizacijami združenega dela, kjer ni organizirana temeljna organizacija kooperantov, naj bi zakon okvirno
določil krog »skupnih zadev«, o katerih ti združeni kmetje
enakopravno odločajo skupaj z delavci te organizacije združenega dela.
Predmet skupnega in enakopravnega odločanja naj bi bile
vse zadeve organizacije združenega dela, razen zadev, o
katerih odločajo samo delavci, in so zlasti naslednje:
- sprejemanje samoupravnega splošnega akta o delovnih
razmerjih, izvzemši določbe o razvidu del in nalog, o katerih
odločajo tudi združeni kmetje;
- osnove in merila o delitvi sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev.
S tem bi omogočili, da bi se samoupravni položaj združenih
kmetov, ki trajneje sodelujejo z organizacijo združenega dela,
približal položaju združenih kmetov v organizacijah združenih
kmetov, kolikor je to možno in utemeljeno glede na posebnosti obeh oblik združevanja.
3. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predpisuje obvezno zavarovanje tudi združenih kmetov ne glede
na višino dohodka, ki ga dosegajo z združevanjem dela in
sredstev ter iz drugih virov. Glede na to naj bi bil tudi za
prostovoljno zdravstveno zavarovanje združenega kmeta s
pravicami do socialne varnosti (nadomestila osebnega
dohodka zaradi bolezni ali poškodbe, posmrtnina in pogrebnina) v bodoče predpisan le pogoj, da združeni kmet za to
zavarovanje plačuje prispevek od osnove, ki ni nižja od z
zakonom določenega zajamčenega osebnega dohodka
delavca v združenem delu.
4. Kot splošno, statusno-pravno odgovornost za obveznosti
organizacije združenih kmetov naj bi zakon določneje opredelil jamstvo združenih kmetov. Poleg tega, da združeni
kmetje jamčijo samo v stečaju organizacije, naj bi bilo zaradi zagotovitve enakopravnega položaja stečajnih upnikov
- tudi posebej predpisano, da so terjatve proti združenim
kmetom iz naslova njihovega jamstva sestavni del stečajne
mase.
5. Po prvem odstavku 12. člena zakona o združevanju
kmetov so poleg kmetijskih zadrug, temeljnih organizacij
združenega dela in temeljnih zadružnih organizacij v sestavi
kmetijskih zadrug ter temeljnih organizacij kooperantov
članice Zadružne zveze Slovenije tudi delovne organizacije
kooperantov, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih zadruženih
organizacij. Določbo bi bilo potrebno redigirati tako, da so
članice Zadružne zveze Slovenije vse delovne organizacije
kooperantov, to je tako enovite, kakor one s temeljnimi organizacijami kooperantov v svoji sestavi. Trenutno pa v SR
Sloveniji ne deluje nobena kmetijska delovna organizacija
kooperantov.
Določbo prvega odstavka 79. člena zakona bi bilo treba
dopolniti tako, da imenik združenih kmetov vodijo ne samo
organizacije združenih kmetov, temveč tudi druge organizacije združenega dela, s katerimi združeni kmetje trajneje proizvodno sodelujejo.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Za izvedbo zakona ne bi bila potrebna nikakršna posebna
finančna sredstva in ne bi nastale nove materialne obveznosti
za družbenopolitične skupnosti. Prav tako ne bodo nastale
finančne obveznosti za organizacije združenega dela, organizacije združenih kmetov in druge organizacije združenega
dela pa bodo morale uskladiti svoje samoupravne splošne
akte s tem zakonom.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju
kmetov
1.teza
Drugi odstavek 6. člena zakona o združevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79) se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetje, ki so združeni v enoviti kmetijski zadrugi ali v
poročevalec

.
temeljni zadružni organizaciji, se lahko združujejo tudi v
temeljni ali delovni organizaciji kooperantov oziroma v drugi
organizaciji združenega dela.
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2. teza
f
8. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmet postane združeni kmet, če sklene oziroma pristopi k samoupravnemu sporazumu o združevanju dela in
sredstev in se s tem zaveže, da bo:
1. trajneje združil za potrebe skupne proizvodnje svoje delo,
kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva oziroma
le svoje delo, če je član kmečkega gospodrstva ter živi in dela
na njem;
2. ustvarjal v organizaciji združenih kmetov dohodek,, ga
razporejal in delil po določbah tega zakona:
3. prevzemal rizik po določbah tega zakona;
ter sklene pisno pogodbo, s katero se z organizacijo združenih kmetov dogovori za določeno skupno proizvodnjo.
(2) Združeni kmet je tudi kmet, ki na način iz prejšnjega
odstavka proizvodno sodeluje z organizacijo združenega
dela, v kateri ni organizirana organizacija združenih kmetov.
(3) Združeni kmetje v kmetijskih zadrugah oziroma v temeljnih zadružnih organizacijah so člani, združeni kmetje v
temeljnih oziroma delovnih organizacijah kooperantov in v ,
drugih organizacijah združenega dela pa so kooperanti.
(4) Kmetje, ki začasno in brez skupnega rizika sodelujejo s
kmetijsko zadrugo oziroma temeljno ali drugo organizacijo
združenega dela, niso združeni kmetje in uveljavljajo svoje
pravice v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi
kmetov v kmetijsko zadrugo in z njenim statutom oziroma
samoupravnim sporazumom in statutom temeljne ali druge
organizacije združenega dela.
3. teza
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Združeni kmet ima pravico do zdravstvenega zavarovanja
v obsegu kot delavec v organizaciji združenega dela, če
plačuje za to zavarovanje prispevek od osnove, ki ni nižja od z
zakonom zajamčenega osebnega dohodka delavcev v združenem delu.«
4. teza
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
>»(1) V organizaciji združenih kmetov združeni kmetje
odločajo skupaj in enakopravno z delavci o delu in poslovanju
te organizacije, urejajo medsebojna razmerja pri delu, pri
pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohocjka ter
druga medsebojna razmerja v organizaciji, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Združeni kmetje, ki trajneje proizvodno sodelujejo z
organizacijo združenega dela, v kateri ni organizirana organizacija združenih kmetov, z delavci te organizacije enakopravno odločajo o skupnih zadevah, o skupaj ustvarjenem
dohodku in so pri njem udeleženi glede na to, koliko so k
njemu prispevali.«
5. teza
V 4. vrstici prvega odstavka 12. člena se za besedami;
»delovne organizacije kooperantov« črta vejica in besedilo
»ki nimajo v svoji sestavi temeljnih zadružnih organizacij«.
6. teza
V 3. vrstici 18. člena se za besedo »sredstev« doda'beseda
»kmetov«.
7. teza
Zadnja alinea prvega odstavka 20. člena se črta.
8. teza
21. člen se črta.
9. teza
V 1. vrstici 4. točke prvega odstavka 24. člena se črta
beseda »in«.
10. teza
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za kmeta, ki je lastnik gozda, pa ne izkoristi pravice, da
postane kooperant temeljne organizacije kooperantov na
področju gozdarstva, veljajo sklepi te organizacije in gozdnogospodarske delovne organizacije«.
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11.teza
V 3. vrstici 59, člena s§ črta besedilo »104. in«.
12. teza
V 7. vrstici 60. člena se beseda »njihovo« nadomesti z
besedo »njegovo«. Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Združeni kmetje in delavci opredelijo v statutu zadeve
oziroma posamezne samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti, o katerih lahko odločajo v delovnih oziroma zadruž
nih enotah.«
13. teža
V IV. poglavju se podnaslov »2. Članska razmerja a) Nastanek in prenehanje članstva« nadomestiz novim podnaslovom
»2. Nastanek in prenehanje lastnosti združenega kmeta«, pod
njim pa se spremeni 74. člen tako, da se glasi:
»Na podlagi prostovoljne osebne odločitve lahko postane
združeni kmet vsak kmet, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem
zakonom in samoupravnim sporazumom iz 70 člena.«
14. težja
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
V
»V kmetijski zadrugi oziroma delovni organizaciji kooperantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije, postane
kmet združeni kmet v temeljni z&dr.užni organizaciji oziroma
temeljni organizaciji kooperantov, zd/uženi kmet pa odloča
enakopravno z združenimi kmeti in delavci v drugih temeljnih
organizacijah tudi o delu in poslovanju kmetijske zadruge
oziroma delovne organizacije kooperantov.«
15. teza
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Vsak kmet ima pravico pri pristojnem organu v organizaciji združenih kmetov oziroma drugi organizaciji združenega
dela podati zahtevo, da postane združen kmet.
(2) Če pristojni organ zavrne kmetovorShtevo iz prejšnjega
odstavka, mora zavrnitev obrazložiti.
(3) Zoper sklep p zavrnitvi vloge lahko kmet v tridesetih
dneh vloži zatitevo za varstvo pravic pri pristojnem organu
organizacije združenih kmetov oziroma druge organizacije
združenega dela.
(4) O zahtevi iz drugega oziroma tretjega odstavka tega
člena mora pristojni organ odločiti v tridesetih dneh od njene
vložitv,e.
(5) Kandidat, kateremu je tudi organ upravljanja organizacije združenih kmetov ali druge organizacije združenega dela
zavrnil sprejem, lahko v tridesetih dneh od dneva vročitve
sklepa vloži zahtevo za varstvo pravic na sodišče združenega
dela, ki je pristojno po sedežu organizacije.
(6) Določbe samoupravnih splošnih aktov, ki onemogočajo
ali neopravičeno omejujejo sprejem združenih kmetov,
nimajo pravnega učinka.«
16. teza
Prvi odstavek 78. člena se ^premeni,tako, da se glasi:
»(1) Kmet preneha biti združeni kmet z izstopom, z izključi• tvijo ali smrtjo ter v primeru prenehanja organizacije združenih kmetov oziroma druge organizacije združenega dela.«
17..1eza
Prvi odstavek 79. člena.se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Organizacija združenih kmetov-oziroma druga organizacija združenega dela vodi imenik združenih kmetov in
podatke o njihovem ekonomskem tersociplnem položaju.«
18. teza
V IV. poglavju se podnaslov »b) Delež in jamstvo članov«
nadomesti z novim podnaslovom »3. Delež i-n jamstvo v organizacijah združenih kmetov«, za: 81. členom pa se vstavi nov,
81. a člen, ki se glasi:
»81. a člen
(1) Šteje se, da obveznosti organizacije združenih kmetov ni
bilo mogoče poravnati iz družbenih isredstev, s katerimi razpolaga, če je nad organizacijo združenih" kmetov uveden
stečaj.
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(2) Poleg družbenih sredstev, ki gredo v stečajno maso po
splošnih predpisih, sestavljajo stečajno maso organizacije
združenih kmetov tudi terjatve proti združenim kmetom iz
naslova njihovega jamstva,«
19. teza
Pred 83. členom se označba podnaslova spremeni tako, da
se glasi: »4. Storitve drugim«.
20. teza
Pred 84. členom se podnaslov »3, Medsebojna razmerja
kooperantov« nadomesti z novim podnaslovom »5. Medsebojna razmerja združenih kmetov in delavcev v organizaciji
združenega dela«.
21.teza
V 84. členu se za drugim odstavkom vstavi nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kot skupne zadeve, o katerih združeni kmetje enakopravno odločajo z delavci organizacije združenega dela, se
štejejo vse zadeve te organizacije, razen tistih, o katerih
nesporno odločajo samo delavci in to so zlasti:
1. sprejemanja samoupravnega splošnega akta o delovnih
razmerjih, izvzemši določbe o razvidu del in nalog:
2. določanja osnov in meril za delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev.
V 1. vrstici sedanjega tretjega odstavka, ki postane četrti
odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom
»drugega odstavka tega člena«.
22. teza
Pred 86. členom se številka »4« pred podnaslovom nadomesti s številko »6«.
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24. teza
Tretji odstavek 90. člena se črta.
25. tfeza
V 5. in 6. vrstici prvega odstavka 106. člena se besedilo
»dela in sredstev« nadomesti z besedilom »temeljnih organiV 3. vrstici 116. člena se za besedami »v skladu z določbami
tega zakona« postavi vejica in vstavi besedilo »z določbo 117.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, št. 27/83)«.
27. teza
Združeni kmetje in delavci v organizacijah združenih kmetov in drugih organizacijah združenega dela morajo uskladiti
samoupravne splošne akte in urediti medsebojna razmerja v
skladu z določbami tega zakona v dveh letih po njegovi
uveljavitvi.
28. teza
V vseh določbah zakona se izraza »član« oziroma »kooperant« smiselno nadomestita z besedama »združeni kmet«.
29. teza
Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo zakona o združevanju kmetov.
30. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

IZDAJO ZAKONA

o spremembah
preživninskem

23. teza
V 4. vrstici prvega odstavka 86. člena se za besedo »sredstev« vstavi besedilo »v družbeni lastnini z delom in sredstvi«.

in

dopolnitvah

varstvu

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 14. 2.
1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJ© ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU
KMETOV S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

zakona o

kmetov (ESA-659)
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prahrano.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POVZETEK
ostarelih oziroma za delo nezmožnih kmetov, družbi pa
Ustavna podlaga za urejanje preživninskega varstva
podružbljena kmetijska zemljišča oziroma gozdove.
kmetov z zakonom je podana v temeljnih načelih Ustave
Predvidene spremembe in dopolnitve zakona o preživSR Slovenije (II. in VII. poglavje), v 76. členu in v 1. ter 15.
ninskem varstvu kmetov so potrebne zaradi uskladitve z
točki prvega odstavka 321. člena ustave SRS.
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in
Veljavni zakon o preživninskem varstvu kmetov (Uradni
zakonom o zdravstvenem varstvu, zato da se odpravi
list SRS, št. 1/79) zagotavlja kmetom, ki oddajo svoja
pravne praznine in da se, kolikor je to mogoče, poenostavi
kmetijska zemljišča in gozdove družbeni pravni osebi
vsa opravila in postopke, ki so predvideni.
(organizaciji združenega dela ali kmetijski zemljiški skupPredlagane so naslednje pomembnejše spremembe in
nosti), preživnino, to je dodatno obliko socialne varnosti
poročevalec
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dopolnitve:
- črta se 4. člen, ker to vsebino že ureja zakon o zdravstvenem varstvu;
- kmetu, ki zaradi preživnine odda vsa svoja zemljišča
in gozdove, ostane pravica do starostnega zavarovanja;
- nujnim dedičem, ki bi se jih v primeru dedovanja
lahko proglasilo za dedno nevredne, se odvzame v predpisanem postopku pravica do soodločanja o oddaji zemljišč
in gozda po tem zakonu;
- v primerih, ko zemljišča oziroma gozd prevzame kmetijska zemljiška skupnost (7. člen zakona) so predvidene
spremembe v dveh smereh:
a) da bi tudi v tem primeru zemljišča in gozdovi takoj
prešli v družbeno lastnino (in ne več začasno do smrti
upravičenca) ali,
b) da ostane režim nespremenjen, le da se valorizira
preživnina, ki jo morajo vračati dediči, ki prevzamejo zemljišča, za katere je njihov prednik prejemal preživnino;
- valorizacija preživnin se veže na valorizacijo osebnih
dohodkov;
- izenačuje se upravičence do družinske preživnine po
umrlemu upravičencu, ki je že prejemal preživnino, in po
umrlem upravičencu, ki preživnine še ni prejemal;
- določa se organ, ki odloča o pridobitvi družinske
preživnine, zagotavlja se sodno varstvo pravic upravičencev;
- ta zakon izvaja Skupnost pokonjninskega in invalid-

skega zavarovanja v SR Sloveniji, saj je bila Skupnost
starostnega zavarovanja kmetov ukinjena z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zato se tudi
preživnine vključujejo v enoten sistem zagotavljanja solidanorstnih sredstev, varstvo prvič pa upravičenci uveljavljajo pri posebnem sodišču združenega dela pri tej skupnosti;
- predpisuje se obrestna mera, če se kupnina za
oddana zemljišča in gozdove izplačuje po obrokih;
- poenostavlja se postopek za uveljavljanje pravic do
preživnine.
Uveljavitev predvidenih sprememb in dopolnitev ne bo
zahtevala:
- novih opravil ali administrativnih postopkov, ta se
celo malo poenostavlja, razen za posebno sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer
se bo zagotavljalo varstvo pravic do preživnine;
- novih finančnih obveznosti za proračune, organizacije združenega dela in skupnosti; v primeru, da bo sprejeta osnovna rešitev glede prevzema kmetijskih zemljišč
oziroma gozda s strani kmetijske zemljiške skupnosti, pa
bi se morala povečati solidarnostna udeležba za zagotovitev sredstev za odkup tudi teh zemljišč;
- novih podzakonskih aktov, ustrezno predvidenim
spremembah in dopolnitvam bo potrebno spremeniti le
navodilo o načinu in postopku za pridobitev pravice kmeta
do preživninskega varstva (Uradni list SRS, št. 20/80)

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem
varstvu kmetov
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za urejanje preživninskega varstva kmetov
z zakonom je podana v
- temeljnih načelih^ ustave SR Slovenije, kjer je v II.
poglavju določeno, da so nedotakljiva podlaga človekovega
položaja in njegove vloge tudi ekonomska, socialna in osebna
varnost, v VII. poglavju pa, da si delovni ljudje zagotavljajo
ekonomsko oziroma socialno varnost na temelju solidarnosti
in vzajemnosti;
- v 76. členu ustave SR Slovenije, po katerem imajo kmete
na podlagi osebnega dela v načelu enak položaj in v osnovi
enake pravice kot delavci v združenem delu z družbenimi
sredstvi;
- v 1. in 15. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR
Slovenije, po katerih Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom
zagotavljanje z ustavo določenega družbenoekonomskega
položaja in pravic delovnih ljudi v združenem delu ter izenačevanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi
na podlagi vzajemnosti in solidarnosti ter sistem zdravstvenega varstva ter zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Decembra 1978 je Skupščina SR Slovenije sprejala zakon o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79), ki je
pričel veljati dne 21. 1. 1979. Zakon je bil sprejet z namenom,
da zagotovi dodatno obliko reševanja socialnih problemov
ostarelih in za delo nezmožnih kmetov, obenem pa naj bi
zakon s podružbljanjem kmetijskih zemljišč prispeval tudi k
racionalizaciji kmetijske proizvodnje. Preživninsko varstvo
kmetov ima torej socialni in ekonomski pomen.
V letu 1980 je Republiški komite za delo v soglasju z
Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
izdal izvedbeni predpis »navodilo o načinu in postopku za
pridobitev pravice kmeta do preživninskega varstva« (Uradni
list SRS, št. 20/80).
Ureditev preživninskega varstva kmetov v zakonu temelji na
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načelih prostovoljnosti, enakopravnosti ter vzajemnosti in
solidarnosti. Načelo prostovoljnosti pomeni, da je pridobitev
pravice do preživninskega varstva in s tem pravica do preživnine odvisna od kmetove prostovoljne odločitve. Podlaga za
pridobitev pravice je pogodba, s katero kmet odda svoje
zemljišče družbeno-pravni osebi - prevzemniku. Načelo prostovoljnosti velja tudi za prevzem zemljišč. S tem, da je zakon
enotno uredil pogoje in postopek za pridobitev pravice do
preživninskega varstva, je zagotovljena enakopravnost kmetov pri uveljavljanju in uresničevanju njihovih pravic.
Sredstva za preživninsko varstvo kmetov se zagotavljajo iz
sredstev plačanih kupnin za oddana zemljišča in iz sredstev
solidarnostne udeležbe združenega dela. Iz takega načina
zagotavljanja sredstev za preživninsko varstvo kmetov je
razvidna uresničitev načela vzajemnosti in solidarnosti.
Zakon daje ostarelim in za delo nezmožnim kmetom, ki so
dopolnili predpisano starost (65 let moški in 60 let ženska)
oziroma pred dopolnitvijo predpisane starosti, če so
nezmožni opravljati kmetijsko dejavnost, možnost, da oddajo
svoja kmetijska zemljišča ali gozdne površine zainteresiranim
družbeno pravnim osebam, v zameno pa pridobijo pravico do
preživnine in do zdravstvenega varstva, če tega nimajo zagotovljenega po drugih predpisih.
V zakonu je tudi določba, ki predstavlja izjemo od siceršnjega prevzema in omogoča pridobitev pravice do preživnine
tudi tistim kmetom, ki jim družbeno-pravne osebe ne prevzamejo zemljišč, ker za prevzem niso zainteresirane. Ugotovljeno je bilo namreč, da se večji in številnejši socialni problemi
kmetov brez takšne določbe ne bodo mogli reševati, saj je
prav tam, kjer obstajajo taki socialni problemi, zemlja slabše
kvalitete in interes družbeno-pravnih oseb za prevzem minimalen ali pa ga sploh ni. V takem primeru, ko torej interesa za
prevzem zemljišča ni, socialno ogroženi kmet pa namerava
oddati svoja zemljišča, pri čemer izpolnjuje vse predpisane
zakonske pogoje, je kmetijska zemljiška skupnost dolžna
sprožiti pobudo za zagotovitev socialne varnosti in stabilnosti
takega kmeta oziroma za prevzem zemlje ter za obdelavo lete. V takem primeru gre le za začasen prevzem kmetovega
zemljišča, preživnine pa se krijejo iz solidarnostnih sredstev.
Preživninsko varstvo kmetov uvaja tudi pravico do družinporočevalec

ske preživnine, ki se glede načina odmere, delno pa tudi glede
upravičencev in pogojev, sklicuje na določbe o družinski
pokojnini v pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Od začetka veljavnosti zakona do konca leta 1983 je bilo
realiziranih 100 pogodb, od teh le tri na podlagi 7. člena
zakona (zemljišča je prevzela kmetijska zemljišča skupnost).
V 35 primerih nastopata na strani oddajalca zemljišča 2
osebi, v večini primerov oba zakonca kot idealna solastnika
oddanega zemljišča. V 17 primerih od navedenih sta se
oddajalca zemljišča sporazumela, da si preživnino delita, v
drugih primerih pa prejema celotno preživnino le eden od
oddajalcev. Tako je v mesecu decembru 1983 skupno število
uživalcev preživnin, vključno tistih, ki si delijo eno preživnino, znašalo 110.
Od uvedbe zakona do konca decembra 1983 se je preživnina prenehala izplačevati 7 uživalcem preživnin zaradi
smrti. Od skupnega števila sklenjenih pogodb je bilo izračunanih 17 takoimenovanih predčasnih preživnin, ko je oddajalec zemljišča lahko sklenil pogodbo pred dopolnitvijo predpisane starosti, zaradi nesposobnosti opravljanja kmetijske
dejavnosti. Izplačanih je bilo tudi 6 družinskih preživnin.
Višina preživnine in število uživalcev preživnine v letu 1983
je razvidno iz naslednje tabele:
Preživnina v din
Oblika
Povpr.
preživnine
najnižja najvišja
povpr. število
uživalcev
Preživnina po pogodbi 3.642 27.308
9.674
86
Preživnina po
številu uživalcev
2.257 27.308
8.231
101
Na podlagi zakona o preživninskem varstvu kmetov je bilo
do konca leta 1983 oddanih skupno 388,6542 ha kmetijskih
zemljišč.
Iz naslova kupnin je bilo do konca leta 1983 vplačano na
poseben račun pri Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov skupaj 44;080.403 din, izplačano pa 17,296.411 din. Preživnine so se povečevale v skladu z odstotkom povečanja
kmečke starostne pokojnine enkrat letno in sicer v letu 1980
za 52,4% , v letu 1981 za 50,8%, v letu 1982 za 32,1%, v letu
1983 za 40,8% in v letu 1984 za 17%.
Zaradi sprememb in dopolnitev nekaterih sistemskih zakonov in zaradi problemov pri izvajanju veljavnega zakona, bo
potrebno spremeniti in dopolniti nekatere določbe zakona,
in sicer:
1. Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
je prenehala obstajati Skupnost starostnega zavarovanja
kmetov, ki je izvajalec zakona o preživninskem varstvu kmetov. Vse njene pravice, obveznosti in odgovornosti je prevzela Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji.
2. Poglavje o financiranju ne ustreza novi organiziranosti v
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji:
- ovira za bolj racionalno poslovanje je poseben račun za
izplačevanje preživnin, ki bo odpravljen;
- valorizacijo preživnin, ki je sedaj vezana na valorizacijo
pokojnin po starostnem zavarovanju kmetov, bo treba spremeniti glede na novi zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
- zaradi opredelitve splošne solidarnosti in vzajemnosti
med zavarovanci in 'uživalci pravic v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ni več
potrebno konkretizirati načina solidarnosti in vzajemnosti
med delavskim zavarovanjem in preživninskim varstvom
kmetov;
- zaradi jasnosti je treba konkretizirati obresti v 16. členu
zakona.
3. V zakonu o preživninskem varstvu kmetov ni rešeno
vprašanje starostnega zavarovanja kmeta, ki zaradi pridobitve pravic do preživnine v celoti prenese svoja zemljišča v
družbeno lastnino tako, da se ob sklenitvi pogodbe odpove
lastninski pravici v korist družbene pravne osebe (2. člen
zakona).
Gre za primere, če na primer ženska, stara 60 let, odda
zemljišče po zakonu o preživninskem varstvu, oziroma oseba
ne glede na starost, če je pri njej ugotovljena invalidnost, in
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izgubi lastnost zavarovanca starostnega zavarovanja kmetov,
ker ni več lastnik (17. člen), in tako ne more več pridobiti
pravice do starostne pokojnine. Čakalna doba pa taki osebi
ni zagotovljena niti po zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov niti po 155. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Izguba pravice do starostne pokojnine bi bila zaradi tega
družbeno neprimerna, utegnila pa bi oteževati tudi prevzem
vseh kmetovih zemljišč tako, da že ob sklenitvi pogodbe
preidejo v družbeno lastnino, kar je gotovo interes vsake
družbene pravne osebe kot prevzemnika.
4. Iz poročila o dosedanjem izvajanju zakona izhaja, da se
možnost oddaje zemljišča po 7. členu zakona v praksi ni
posebno uveljavila, saj so po omenjenen členu preživnino
uveljavili samo trije upravičenci.
Gre namreč za primer, ko kmet glede na svojo starost
(oziroma delovno nezmožnost) ter površino zemljišč, ki jih
namerava oddati, izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do
preživninskega varstva, družbene pravne osebe pa za prevzem njegovih zemljišč niso zainteresirane. Kolikor bi zaradi
neprevzema ponujenih zemljišč bila ogrožena socialna varnost in stabilnost kmeta, mora kmetijska zemljiška skupnost
sprožiti postopek za zagotovitev njegove socialne varnosti in
prevzem njegovih zemljišč.
Vzroki za takšno stanje so predvsem v tem, ker je ta
določba začela veljati šele po letu 1980, ker je bilo delovanje
kmetijskih zemljiških skupnosti, organov socialnega skrbstva
in kmetijskih organizacij združenega dela premalo usklajeno
in ker se zaradi hitrega povečanja interesa za zemljišča nasploh ostareli lastniki kmetijskih zemljišč ne zanimajo za preživninsko varstvo.
V zvezi z izvajanjem določb 7. člena zakona se v praksi
zastavlja več vprašanj.
Tako se je zastavljalo vprašanje, ali oziroma koliko je
občinska kmetijska zemljiška skupnost glede na svoje siceršnje delovno področje (kmetijska zemljiška politika) sposobna
ažurno, strokovno in objektivno oceniti socialni položaj
posameznega kmeta, od česar zavisi sprožitev postopka za
prevzem njegovih zemljišč. Že v tej fazi je nujno sodelovanje
s pristojnim organom občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki pa ni podano v vseh primerih. Da bi lahko uspešno
realizirali to določbo, bo morala občinska skupnost socialnega skrbstva predati kmetijski zemljiški skupnosti sezname
vseh lastnikov kmetijskih zemljišč ali gozda, ki so socialno
ogroženi. Gre torej le za način izvajanja zakona, in za to ni
potrebno spreminjati njegovih določb.
Prav tako kot v drugih primerih, je tudi po 7. členu zakona
pogoj za pridobitev kmetove pravice do preživnine predhodno soglasje njegovega zakonca in nujnih dedičev - kmetov.
Družbena utemeljenost tega pogoja pa se zdi vprašljiva v
tistih primerih, ko omenjene osebe odklonijo svoje soglasje,
za socialno varnost kmeta pa ne poskrbijo. Pooblastilo, ki ga
zakon sicer daje pristojnemu skrbstvenemu organu za dejanja v pravdnem in izvršilnem postopku, samo po sebi namreč
še ne pomeni dejanske zagotovitve ustrezne socialne varnosti kmeta. Ob tem velja pripomniti, da se dolžnost preživljanja po splošnih predpisih določa ne samo glede potrebe
upravičenca, temveč prav tako glede na zmožnosti zavezanca. Zato so bili dani predlogi, da v tistih primerih, ko so
svojci ostarelega oziroma delovno nezmožnega kmeta odklonili svoje soglasje k oddaji zemljišč, ne morejo ali nočejo pa
poskrbeti za socialno varnost tega kmeta najmanj v takem
obsegu, kot bi mu bila zagotovljena s preživninskimi prejemki na podlagi oddaje zemljišč, ta pogoj odpadel.
V razpravah je bilo tudi opozorjeno, da režim začasnega
upravljanja zemljišča, ki traja do smrti upravičenca do preživnine, zmanjšuje interes obdelovalca za vlaganje v izboljšavo
oziroma ohranjevaje rodovitnosti oddanega zemljišča. Prav
tako bi lahko po smrti upravičenca do preživnine po 7. členu
zakona nastali spori med kmetovimi svojci kot zainteresiranimi dediči na eni in potencialnimi upravičenci do družinske
preživnine na drugi strani. Nejasnost sedanje ureditve pa je,
ali je v primerih iz 7. člena sploh možno uveljavljati družinsko preživnino glede na to, da tu ne gre za takojšen prenos
zemljišča (oddajo zemljišča v družbeno lastnino), temveč le
za začasen prevzem.
5. Iz določb 6. člena zakona ni povsem jasno razvidna
oblika soglasja kmetovih svojcev k oddaji zemljišča oziroma
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sporazuma zakoncev o razpolaganju s preživnino. Tako na
primer ni določeno, ali je omenjeno soglasje enostranski
pravni akt ali dejansko sporazum, ki ga kmet sklene s svojimi
svojci. Zakon se sicer sklicuje na splošne predpise o dedovanju, kateri pa urejajo tako dvostranske (pogodba o izročitvi
in razdelitvi premoženja med živimi, pogodba o dosmrtnem
preživljanju, sporazum med prednikom in potomcem o odpovedi neuvedenemu dedovanju) kot tudi enostranske pravne
posle (sodna oporoka).
6. Iz prvega odstavka 18. člena zakona izhaja, da lahko kmet
svoje zemljišče odda še pred dopolnitvijo predpisane starosti
tako, da se mu preživnina prične izplačevati s prvim naslednjim mesecem potem, ko je dopolnil to starost.
V tem primeru gre za pogojno pridobitev pravice do preživnine (pod pogojem, da kmet doživi določeno starost) oziroma
za povsem tvegano (aleatorno) razmerjfe.
Čeprav bodo predčasne oddaje zemljišča v praksi gotovo
redke, bi zakon zaradi pravne varnosti vendarle moral urediti
vprašanje, ali imajo kmetovi nepreskrbljeni svojci v primeru
njegove smrti pred dopolnitvijo predpisane starosti pravico
do družinske preživnine. Po 13. členu zakona namreč pravico
do družinske preživnine pridobijo samo družinski člani upravičenca, ki že uživa preživnino.
7. Zakon o preživninskem varstvu kmetov nikjer ne določa
postopka za ugotavljanje pogojev za pridobitev pravice do
družinske preživnine.
8. Po 4. členu zakona se kmetu zagotavlja zdravstveno
varstvo kot upravičencu do preživnine, če nima zagotovljenega zdravstvenega varstva po drugih predpisih. Določba
tega člena je postala nepotrebna glede na pozneje sprejeti
zakon o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80 in 45/
82), ki je pravico ostareli'h kmetov - uživalcev starostne pokojnine ali preživnine ter njegovih zakoncev do zdravstvenih
storitev uvrstil v minimalni, obvezni obseg zdravstvenega varstva. Enako je urejeno tudi zdravstveno varstvo invalidnih
oseb ter mladine, kar je pomembno v primeru, ko kmet uveljavlja pravico do preživnine kot invalid, oziroma v primeru
družinske preživnine.
III. TEMELJNA NAČELA ZAKONA
Temeljna načela, na katerih bodo slonele zakonske rešitve,
ostanejo nespremenjena, in so naslednja:
- kmetom naj se zagotovi pravica do preživnine v zameno
za prostovoljno oddano kmetijsko zemljišče v družbeno lastnino;
- višina preživnine je odvisna od površine in kvalitete oddanega zemljišča;
- poleg aktuarskega računa (načelo samofinanciranja) je
delno uveljavljeno tudi načelo vzajemnosti in solidarnosti
med zavarovanci in uživalci pravic v Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji;
- uživalec preživnine obdrži pravico do pokojnine in drugih
prejemkov po drugih predpisih.
Tudi temeljni cilji zakona ostanejo nespremenjeni, in so:
- zagotoviti ostarelemu ali za delo nezmožnemu kmetu
ekonomsko in socialno varnost na račun oddanih zemljišč;
- obdelati vsa kmetijska zemljišča, tudi zemljišča ostarelih
in za delo nezmožnih kmetov;
- čim več kmetijskih zemljišč in gozdov pridobiti v družbeno lastnino.
IV. POGLAVITNE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
ZAKONA
1. Črtal naj bi se 4. člen zakona, ker je ta vsebina že zajeta v
zakonu o zdravstvenem varstvu.
2. Glede na novi zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju naj bi dopolnili 5. člen zakona z določbo, ki bi
preprečila izgubo lastnosti zavarovanca starostnega zavarovanja kmetov v primerih, če bo kmet oddal zemljišča družbeni
pravni osebi po tem zakonu.
Prispevke za starostno zavarovanje pa bi tak kmet plačeval
bodisi iz dohodka od preostalih zemljišč (če bi jih še imel), ali
iz kupnine za oddano zemljišče, v skrajnem primeru pa bi jih
plačevali iz solidarnostnega prispevka delavcev v združenem
delu. Povedati je treba, da je ta določba le prehodnega
značaja, saj bo veljala le največ do leta 1988, ko bodo vsi
upravičenci do starostnega zavarovanja kmetov že dosegli
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pogoj za starostno pokojnino, drugi zavarovanci pa se bodo
(ali pa so se že) vključili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
3. Nujnim dedičem — kmetom, ki se bi v primeru dedovanja
lahko proglasili za dedno nevredne, naj bi odvzeli možnost
vplivanja na oddajo kmetjjskih zemljišč oziroma gozda v
zamenjavo za preživnino. Če takšni dediči ne dajo soglasja,
lastnik ne more oddati zemljišča in ne pridobiti preživnine, s
tem pa je njegova socialna varnost ogrožena. V takih primerih
bi moralo pristojno temeljno sodišče v napravdnenem
postopku na predlog lastnika zemljišča oziroma občinskega
organa socialnega skrbstva ugotoviti dedno nevrednost v
skladu s predpisi o dedovanju. Soglasje takšnega dediča k
oddaji zemljišča v zameno za preživnino ne bi bilo potrebno.
4. Spremembe 7. člena so pripravljene v dveh variantah, in
sicer:
- zemljišče upravičenca, za katero se ne zanimajo druge
družbene pravne osebe, naj bi postalo družbena lastnina v
upravljanju kmetijske zemljiške skupnosti in bi zanj veljal
enak režim kot za zemljišča, ki jih prevzamejo druge zainteresirane družbene pravne osebe. V tem primeru bi morala biti
solidarnostna sredstva združenega dela zagotovljena v
večjem obsegu, če kmetijska zemljiška skupnost ne bi našla
prevzemnika.
če bo sprejeta ta rešitev, bo treba ustrezno spremeniti tudi
2. in 18. člen zakona.
- vsebina člena naj bi ostala v bistvu nespremenjena, zagotoviti bi morali le valorizacijo preživnine, ki bi jo dediči vračali
v primeru, ko bi lahko dedovali vse zemljišče. Valorizacija
preživnine, ki se vrača, naj bi bila enaka kot pri izplačevanju
preživnine.
5. Glede na rešitve v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi bilo treba tudi valorizapijo preživnine
vezati na porast osebnih dohodkov delavcev v združenem
delu.
6. Izenačiti bi bilo potrebno upravičence do družinske preživnine po umrlem upravičencu, ki je že prejemal preživnino,
in po umrlem upravičencu, ki preživnine še ni Dreiemal.
7. Določili naj bi organ, ki bo odločal o pridobitvi družinske
preživnine, in zagotovili sodno varstvo pravic upravičencev.
8. Glede na to, da je za izvajanje tega zakona sedaj zadolžena Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji, je potrebno to v ustreznih členih v zakonu tudi
spremeniti.
9. Iz istega razloga tudi ni več potrebno podrobnejše
določanje o zagotavljanju solidarnostnih sredstev združenega dela za preživninsko varstvo kmetov, zato bo ustrezno
spremenjen tudi 15. člen zakona.
10. V 16. členu zakona naj bi se natančneje opredelila
obrestna mera za primere, ko bo prevzemnik plačeval kupnino v obrokih oziroma v določenem roku. Veljala naj bi
enaka obrestna mera kot za kratkoročne in selektivne kredite
(kratkoročni krediti po splošni obrestni meri).
11. Zaradi poenostavitve postopka uveljavljanja preživnine
naj bi se dopolnil 17. člen in sicer tako, da bo sporazum med
upravičencem, njegovim zakoncem in drugimi nujnimi dediči
glede preživninskega varstva in sporazum z zakoncem glede
delitve preživnine kar sestavni del pogodbe o oddaji zemljišč
oziroma gozda v zameno za preživnino. To pogodbo bodo
morale skleniti tudi navedene osebe. Sklenitev pogodbe se bo
overila na sodišču. S tem se bomo izognili dvema doslej
predpisanima izjavama oziroma sporazumoma, ki morata biti
tudi sodno overjena in predložena še pred sklenitvijo pogodbe.
12. Glede na to, da je pri Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Sloveniji ustanovljeno posebno
sodišče združenega dela, naj bi to sodišče reševalo tudi vse
spore, ki nastanejo iz pogodbe po tem zakonu.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o preživninskem varstvu ne bodo nastale nobene finančne obveznosti za
proračune družbenopolitičnih skupnosti.
Kolikor bo sprejeta variantna rešitev k 7. členu zakona, se
bodo povečale finančne obveznosti delavcev v združenem
delu, ki so po načelu vzajemnosti in solidarnosti že sedaj
dolžni zagotavljati dodatna sredstva za preživninsko varstvo
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kmetov. Kolikšna bi<b|la ta povečana obveznost, pa je težko
oceniti (od leta 19?9'pa do sed^j so le 3 kmetje predali
kmetijska zemljišča po tem členu zakona).
2 uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona tudi ne bodo
dane nove naloge republiškim in občinskim upravnim organom, pa tudi ne samoupravnim organizacijam in skupnostim,
razen odboru za varstvo pravic pri Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja' v SR Sloveniji, ki bo odločal o
pravicah do družinske preživnine in posebnemu sodišču
združenega dela pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji, pri katerem bo zagotovljeno
sodno varstvo pravic po tem zakonu.

Pbeniostavljen bo postopek do sklenitve pogodbe o oddaji
zemljišč za preživnino, ker bo sestavni del te pogodbe tudi
sporazum med upravičencem, njegovim zakoncem in nujnimi
dediči glede oddaje zemlje ter sporazum med upravičencem
in njegovim zakoncem glede delitve preživnine. Upravičencem tako ne bo treba posebej sklepati in overjati teh sporazumov, ker bodo pogodbo podpisale tudi te osebe in bo
potrebno overiti le njihove podpise na tej pogodbi.
Ustrezno spremembam in dopolnitvam zakona bo potrebno
spremeniti tudi navodilo o načinu in postopku za pridobitev
pravic kmeta do preživninskega varstva. Drugi izvršilni predpisi pa niso predvideni.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem
varstvu kmetov
1.teza
4. člen zakona: o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79) se črta.
2. teza
V 5. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Kmet, ki odda kmetijsko zemljišče družbeno pravni
osebi po tem zakonu, ne izgubi lastnosti zavarovanca starostnega zavarovanja kmetov. V tem primeru plača prispevek za
starostno zavarovanje kmetov iz dohodka iz zemljišč, ki ostanejo v njegovi lasti, ali iz kupnine za oddano zemljišče.«
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.
3. teza
Na koncu 3. alinee prvega odstavka 6. člena se podpičje
spremeni v vejico in se doda naslednje besedilo: »razen, če je
za navedene osebe v nepravdnem postopku na predlog upravičenca oziroma pristojnega organa občinske skupnosti za
socialno skrbstvo ugotovljena dedna nevrednost po predpisih
o dedovanju;«.
4. teza
V 4. in 7. vrstici tretjega odstavka 7. člena se črta besedilo
»v začasno upravljanje«.
Črta se četrti in peti odstavek.
Če je sprejeta ta rešitev, bo treba ustrezno spremeniti tudi
drugi odstavek 18. člena.
VARIANTA:
Zadnji stavek petega odstavka 7. člena se spremeni tako, da
se gjasi:
»Ce se dediči obvežejo povrniti po tem zakonu valorizirano
izplačano preživnino in s tem soglaša kmetijska zemljiška
skupnost, dedujejo vse zemljišče.«
5. teza
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če upravičenec to želi, se iz kupnine najprej poravnajo
obveznosti, ki izvirajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nato pa se izračuna znesek mesečne preživnine po
tem členu.«
6. teza
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu tega zakona, se uskladi na začetku naslednjega leta
glede na porast nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev,
zaposlenih na območju republike v predhodnem letu, ki se
ugotovi po uradnih statističnih podatkih.«
7. teza
V 13. členu se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se
glasijo:
»(3) Enake pravice imajo osebe iz prvega odstavka tega
člena: tudi v primeru smrti upravičenca, ki ob overitvi
pogodbe še ni dopolnil predpisane starosti in je umrl, preden
je dosegel predpisano starost.
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(4) O pravici do preživnine po prvem in drugem odstavku
tega člena odloča odbor za varstvo pravic pri Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji.
(5) Kolikor osebe iz prvega odstavka tega člena menijo, da
so prikrajšane za pravico do preživnine, lahko v roku 30 dni
od prejema odločitve po prejšnjem odstavku, vložijo zahtevo
za varstvo pravic pri pristojnem posebnem sodišču združenega dela.«
8. teza
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izplačevanje preživnine po tem zakonu se pri Skupnosti
invalidskega in pokojninskega zavarovanja v SR Sloveniji
oblikuje poseben vplačilni račun.«
9. teza
V 15. členu se črtajo sedanji drugi, četrti in peti odstavek.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, ki se spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Sredstva za solidarnostno udeležbo združenega dela
zagotavljajo delavci in drugi delovni ljudje na podlagi posebnega programa s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana Skupnosti pokojninskega zavarovanja v SR Sloveniji.«
10. teza
V 16. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za računanje obresti po prejšnjem odstavku se uporablja splošna obrestna mera, ki velja za kratkoročne kredite.«
11.teza
V 3. vrstici tretjega odstavka 17. člena se besedilo »Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov« nadomesti s »Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sestavna dela pogodbe iz drugega odstavka tega člena
sta tudi sporazuma iz 3. in 4. alinee prvega odstavka 6. člena
tega zakona.«
12. teza
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vse spore, ki nastanejo iz pogodbe po tem zakonu, rešuje
pristojno posebno sodišče združenega dela.«
13. teza
22. člen se črta.
14. teza
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, sprejme v
soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za kmetijstvo, izvršilne predpise za izvajanje tega
zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.«
15. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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PREDLOG
o

ZAKONA

gozdovih (ESA-357)

Z dopisom št. 321-01/82 z dne 27. 7. 1984 smo vam
poslali v obravnavo predlog zakona o gozdovih, ki je bil
objavljen v Poročevalcu št. 24/84. Izvršni svet je nato z
dopisom z dne 12. 10. 1984 predlagal, da se za nedoločen
čas odloži obravnava predloga zakona o gozdovih, ker je
bil v postopku sprejemanja zvezni zakon o amortizaciji
sredstev uporabnikov družbenih sredstev, od katerega je
bila odvisna ureditev tudi v republiškem zakonu.
, Ker je prišlo do precejšnjih sprememb predloga zakona
v zvezi z amortizacijo, varovanjem gozdov, gob in drugih

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1)_ Gozdovi so zaradi splošno koristnih funkcij dobrina
splošnega pomena in so pod posebnim, s tem zakonom
določenim varstvom.
(2) Splošno koristne funkcije gozdov po tem zakonu so
lesno-proizvodne, varovalne, hidrološke, klimatološke
higiensko-zdravstvene, estetske, turistično-rekreativne,'
poučne, raziskovalne in obrambne.
2. člen
(1) Gozd po tem zakonu je zemljišče, ki je poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja, ne glede na to, kot kaj je
vpisano v zemljiškem" katastru, in drugo zemljišče, ki je z
dolgoročnim planom občine namenjeno za gozd.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za gozd ne
štejejo skupine gozdnega drevja na površini do petih arov ter
drevoredi, parki in plantaže gozdnega drevja. Zanje veljajo
samo tiste določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih
predpisov, kjer je to izrecno navedeno.
(3) Območja gozdov so posebej opredeljena v dolgoročnem planu občine.
3. člen
(1) Gozdove je treba uporabljati in z njimi gospodariti pod
pogoji, ki zagotavljajo njihovo smotrno izkoriščanje ter ohranitev in krepitev njihovih splošno koristnih funkcij. Ti pogoji
so:
- trajnost gozdov in njihovih funkcij,
- naračšanje prirastka in donosov,
- medsebojna usklajenost gojenja in izkoriščanja,
- trajna in racionalna regeneracija gozdov,
- najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč
v okviru naravnega razvoja gozdnih združb.
(2) Uresničevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se zagotavlja po posameznih gozdnogospodarskih območjih in strokovno usmerja z gozdnogospodarskimi načrti.
4. člen
(1) Gozdnogospodarsko območje zajema vse gozdove, ki
predstavljajo širšo geografsko in gozdnogospodarsko celoto,
v kateri so dani naravni in ekonomski pogoji za uresničevanje
pogojev iz prejšnjega člena, ter se v njem lahko trajno zagotavlja:
- prostorska in časovna usklajenost izkoriščanja in regeneracije gozdov;
- neprekinjen proces gozdne reprodukcije z ustvarjanjem
potrebnih sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo in izbolj58

gozdnih sadežev pred prekomernim izkoriščanjem ter
vrste drugih vprašanj, ki so bila sprožena v številnih predlogih in pripombah k predlogu zakona, je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na seji dne 14. 2. 1985 sprejel
vrsto sprememb in dopolnitev k predlogu zakona in sklenil, da zaradi preglednosti pripravi novo besedilo predloga zakona o gozdovih namesto dosedanjega. Predlagamo, da v nadaljnji obravnavi predloga zakona uporabljate novo besedilo.

šanje izkoriščanja donosnih sposobnosti rastišč;
- usmerjanje sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo po
enotnih vidikih;
- oblikovanje in usmerjanje sredstev za načrtno in usklajeno odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami.
(2) Gozdnogospodarska območja določa in spreminja
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije potem, ko dobi mnenja
zainteresiranih samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo, občinskih skupščin in gozdnogospodarskih organizacij.
5. člen
Z gozdovi se gospodari na podlagi plankih aktov, upoštevajoč določbe tega zakona in strokovne možnosti za zagotavljanje pogojev iz 3. člena tega zakona, ki so opredeljeni v
gozdnogospodarskih načrtih. V planskih aktih se določijo
organizacijski, kadrovski, tehnološki in ekonomski pogoji ter
ob upoštevanju tržnih zakonitosti časovno in prostorsko optimalno gospodarjenje z gozdovi.
6. čien
(1) Po tem zakonu se za gospodarjenje z gozdovi šteje
varstvo, gojenje (nega, obnova, melioracije, pogozdovanje,
semenarstvo, drevesničarstvo in odkazovanje drevja za
posek), urejanje gozdov, odpiranje gozdov z gozdnimi
cestami, gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic, izkoriščanje gozdov, izkoriščanje drugih gozdnih proizvodov in dajanje gozdnih lesnih sortimentov ter drugih gozdnih proizvodov
v promet.
(2) Varstvo, gojenje in urejanje gozdov ter odpiranje gozdov z gozdnimi cestami so dejavnosti posebnega družbenega
pomena.
(3) Za opravljanje in razvoj dejavnosti iz prejšnjega
odstavka skrbijo v mejah svojih pravic in dolžnosti ter tega
zakona samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, gozdnogospodarske organizacije, občine in SR Slovenija.
7. člen
Gospodarjenje z gozdovi, ki so družbena lastnina in z gozdovi, na katerih je lastninska pravica, je skupno.
8. člen
(1) Z gozdovi gospodarjijo delavci in združeni kmetje v
gozdnogospodarskih organizacijah združenega dela (v
nadaljnjem besedilu: gozdnogospodarske organizacije).
(2) Kmet po tem zakonu je občan, ki je kmet po predpisih o
kmetijskih zemljiščih, in je lastnik gozda.
9. člen
(1) Zaradi posebnega družbenega interesa za smotrno
poročevalec

izkoriščanje gozdov tdr za ohranitev in g*>jtfev gozdov ne
glede n.a lastništvo in gdspodarsko zmogfjivost gozdov, se
delavci in kmetje, organizirani v gozdnogospodarskih organizacijah in delavci organizirani v organizacijah združenega
dela s podfcočja primarne mehanične, kemične ali druge predelave gozdnih lesnih sortimentov ter v organizacijah združenega dela, ki gozdne lesne sortimente neposredno uporabljajo v zvezi s svojo,dejavnostjo in v organizacijah združenega
dela s področja prometa z gozdnimi lesnimi sortimenti (v
nadaljnjem besedilu: organizacije - porabniki gozdni lesnih
sortimentov) ter delavci, delovni ljudje in občani, organizirani
v krajevnih skupnostih in drugih zainteresiranih samoupravnih organizacijah in skupnostih s področja kmetijstva, lovstva, turizma, vodnega gospodarstva in varstva okolja, združujejo v samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo.
(2) V samoupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo
zagotavljajo delavci, delovni ljudje m občani ohranitev in
gojitev gozdov, skrbijo za biološko ravnotežje v gozdovih in v
ta namen usklajujejo interese med gozdarstvom, kmetijstvom,
predelavo lesa, lovstvom in turizmom ter urejajo vprašanja, ki
so pomembna za varovanje gozdov ter druga vprašanja skupnega pomena, določena s tem zakonom in samoupravnim
sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti
za gozdarstvo.
'
(3) Za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 6. člena
tega zakona se s tem zakonom določa obveznost oblikovanja
sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo.
10. člen
V gozdnogospodarskem območju so delavci oziroma
delavci in združeni kmetje, organizirani v temeljnih organizacijah združenega dela oziroma temeljnih organizacijah kooperantov, povezani s skupnimi interesi pri delu v gozdnogospodarski delovni organizaciji ter z delom, ki ga opravljajo v
njej, zagotavljajo skupno gospodarjenje z gozdovi.
11. člen
(1) Da bi zagotovili pogoje za razvoj gozdnogospodarskega
območja kot gospodarske celote in skupnega gospodarjenja
z vsemi gozdovi, delavci v temeljnih organizacijah združenega dela ter delavci in združeni kmetje v temeljnih organizacijah kooperantov v sestavi ene gozdnogospodarske delovne
organizacije pridobivajo dohodek kot delež.pri skupnem prihodku, če so prihodki, ustvarjeni s prodajo gozdnih lesnih
sortimentov in storitev, rezultat proizvodnega sodelovanja.
(2) Da bi v gozdnogospodarskem območju zagotovili
pogoje za optimalno gospodarjenje z vsemi gozdovi, ki so v
družbeni lastnini, ne glede na naravne razmere in stanje
gozdov, delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v
sestavi ene gozdnogospodarske delovne organizacije pridobivajo dohodek kot delež pri skupnem prihodku, ustvarjenem
s prodajo gozdnih lesnih sortimentov ali storitev, ki je rezultat
skupnegž dela delavcev.
(3) Delavci in združeni kmetje v gozdnogospodarskih organizacijah tahko pridobivajo dohodek z udeležbo na skupaj
ustvarjenem dohodku, ki je rezultat proizvodnega ^delovanja tudi z drugimi organizacijami združenega dela.
12. člen
(1) Lastninska pravica na gozdovih je omejena z zakonom.
(2) Lastnik gozda uresničuje pravice in dolžnosti pri gospodarjenju z gozdovi samo v mejah tega zakona.
' 1
13. člen
(1) Gozdne lese sortimente sme dajati v promet le gozdnogospodarska organizacija. Ta določba ne velja za hlodovino
in obli tehnični les, za katerega ima lastnik potrdilo, da ni
pridobljen v gozdu in za druge gozdne lesne sortimente, ki
niso.pridobljeni v gozdu.
(2) Prevoz gozdnih lesnih sortimentov, ki jih ne da v promet
gozdno-gospodarska organizacija, je prepovedan. Ta
določba ne velja za gozdne lesne sortimente, ki jih lastnik
gozda pridobi na podlagi točke a) 45. člena tega zakona
oziroma za hlodovino in obli tehnični les, za katerega ima
lastnik potrdilo, da ni pridobljen v gozdu in za druge gozdne
lesne sortimente, ki niso pridobljeni v gozdu.
poročevalec

(3) Potrdilo iz prvega in drugega odstavka tega člena izda
gozdnogospodarska organizacija z območja, kjer je to drevje
posekano.
II. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
14. člen
Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo so samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo za gozdnogospodarska območja (v nadaljnjem besedilu: območne skupnosti)
, in samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: republiška skupnost).
15. člen
Samoupravni sporazum o ustanovitvi republiške skupnosti
potrdi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravni sporazum o ustanovitvi območnih skupnosti pa potrdijo izvršni
sveti skupščin občin s posameznega gozdnogospodarskega
območja.
•
'
16. člen
(1) Območno skupnost ustanovijo delavci in združeni
kmetje po gozdnogospodarskih organizacijah (izvajalci),
(jelavci po organizacijah - porabnikih gozdnih lesnih sortimentov, občani in delovni ljudje po krajevnih skupnostih,
delavci, delovni ljudje in občani po organizacijah združenega
dela ter po drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih
s področja kmetijstva, lovstva, turizma, vodnega gospodarstva in varstva okolja ter po drugih zainteresiranih samoupravnih organizacijah in skupnostih (uporabniki).
(2) Skupščina območne skupnosti ima dva zbora, in sicer:
- zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo: delegati delavcev
temeljnih organizacij združenega dela s področja gozdarstva
in delegati kmetov in delavcev, združenih v temeljne organizacije kooperantov s področja gozdarstva;
- zbor uporabnikov, ki ga sestavljajo: delegati organizacij
- porabnikov gozdnih lesnih sortimentov, krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela ter samoupravnih organizacij in skupnosti s področja kmetijstva, lovstva, turizma,
vodnega gospodarstva in varstva okolja ter drugih zainteresiranih samoupravnih organizacij in skupnosti.
17. člen
(1) Delavci, delovni ljudje in občani v območni skupnosti
zagotavljajo ohranitev, gojitev in varstvo gozdov in skrbijo za
biološko ravnotežje v gozdovih gozdnogospodarskega
območja. V ta namen opravljajo zlasti naslednje naloge:
- usklajujejo interese med kmetijstvom in gozdarstvom in
drugimi porabniki zemljišč pri določanju namenske rabe zemljišč in skrbijo za ohranitev vloge gozdov kot sestavine kulturne krajini;
- usklajujejo interese pri sočasni rabi gozdov za potrebe
kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, turizma in rekreacije;
- spremljajo medsebojno usklajenost gozdnogospodarskih in lovsko-gospodarskih tnačrtov in dajejo pobude za
spremembe teh načrtov;
- usklajujejo interese pri varovanju gozdov s potrebami
odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami;
- usklajujejo interese med porabniki gozdnih lesnih sortimentov ter stranskih gozdnih proizvodov in gozdarstvom
zaradi smotrnega izkoriščanja gozdov;
- usmerjajo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo;
' — zagotavljajo in usmerjajo sredstva za odpiranje gozdov z
gozdnimi cestami;
- določajo osnove in merila za cene storitev v zvezi s 6. in
7. alineo tega člena in oblikujejo cene za te storitve;
- dajejo pobude in predloge za razglasitev gozdov in
trajno varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim namenom;
- ugotavljajo vpliv imisije škodljivih snovi v gozdove in
predlagajo ukrepe za odpravo posledic imisije v gozdove;
- .dajejo mnenje h gozdnogospodarskim načrtom;
- dajejo mnenje k lovskogospodarskim načrtom;
- dajejo soglasje k izbiri trase za gradnjo gozdih cest.
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18. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena delavci, delovni ljudje in
občani območni skupnosti na kraškem gozdnogospodarskem
območju še posebej skrbijo za varsto gozdov pred požari. V ta
namen v skladu s predpisi o požarni varnosti na podlagi
samoupravnega sporazuma zagotavljajo sredstva območna
skupnost s kraškega območja, Zavod za melioracijo in pogozdovanje Krasa, samoupravne interesne skupnosti za varstvo
pred požari s kraškega območja in občine s kraškega območja.
19. člen
(1) Območne skupnosti ustanovijo s samoupravnim sporazumom republiško skupnost.
(2) V vsak zbor skupščine republiške skupnosti delegirajo
delegate ustrezni zbori območnih skupnosti v skladu s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi republiške skupnosti.
(3) V republiški skupnosti sodelujejo tudi Zadružna zveza
Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije,
Zveza vodnih skupnosti Slovenije, splošna združenja za gozdarstvo, za lesarstvo ter za celulozno, papirno in papirnopredelovalno industrijo, Turistična zveza Slovenije, Lovska
zveza Slovenije, Skupnost organizacij združenega dela za
lovstvo in ribištvo Slovenije in Zveza društev za varstvo okolja
Slovenije. Te samoupravne organizacije in skupnosti sodelujejo v republiški skupnosti tako, da obravnavajo zadeve iz
delovnega področja republiške skupnosti in sodelujejo pri
njihovem reševanju ter vzpostavljajo druge oblike sodelovanja, določene s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi
republiške skupnosti oziroma z njenim statutom.
20. člen
(1) V republiški skupnosti se delavci, delovni ljudje in
občani sporazumevajo o zadevah, ki se nanašajo na skladnejši razvoj in optimalno izkoriščanje gozdov v SR Sloveniji, pri
čemer zlasti:
- sprejemajo enotno metodologijo za oblikovanje elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana
samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo;
- sprejemajo za področje gospodarjenja z gozdovi dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije;
- usmerjajo sredstva za melioracije gozdov in pogozdovanje;
- za varovalne in lesno-proizvodno manj pomembne gozdove na kraškem gozdnogospodarskem območju zagotavljajo sredstva za varstvo gozdov pred boleznimi in škodljivci,
gradnjo in vzdrževanje protipožarnih zidov in presek, obnovo
gozdov na pogoriščih ter za odkazilo drevja;
- zagotavljajo sredstva za urejanje gozdov na kraškem
gozdnogospodarskem območju;
- določajo osnove in merila za cene storitev v zvezi z 3., 4.
in 5. alineo tega odstavka in oblikujejo cene za te storitve;
- usmerjajo sredstva za odpiranje gozdov z gozdnimi
cestami, ki se zbirajo pri republiški skupnosti;
- ugotavljajo vpliv imisije škodljivih snovi v gozdove in
predlagajo ukrepe za odpravo posledic imisije v gozdovih;
- obravnavajo utemeljenost novih gradenj, rekonstrukcij
oziroma razširitev obstoječih kapacitet za primarno predelavo
lesa in dajejo soglasje glede usklajenosti teh investicij z lesno
surovinskim zaledjem.
(2) Soglasje iz zadnje alinee prejšnjega odstavka je obvezni
sestavni del investicijskega programa za predvideno gradnjo,
rekonstrukcijo oziroma razširitev obstoječih kapacitet. Brez
tega soglasja ni mogoče izdati lokacijskega dovoljenja oziroma drugih dovoljenj, na podlagi katerih se lahko začne
qradnia oziroma rekonstrukcija.

22. člen
(1) Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo določijo predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana teh skupnosti na podlagi elementov, ki jih uskladijo
uporabiki in izvajalci.
(2) Uporabniki oblikujejo ziasti naslednje elemente:
- obseg potreb po gozdnih lesnih sortimentih;
- obseg in vrsto storitev za zagotavljanje ohranitve in
gojitve gozdov za potebe kmetijstva, vodnega gospodarstva,
lovstva, turizma, rekreacije in varstva okolja;
- sredstva, ki naj bi jih zagotavljali za uresničevanje svojih
potreb.
(3) Izvajalci oblikujejo zlasti naslednje elemente:
- možni posek in strukturo gozdnih lesnih sortimentov in s
tem povezani obseg in vrsto gozdnogojitvenih in varstvenih
del ter obseg gradnje gozdnih cest;
- predloge za normative in standarde za storitve v dejavnostih posebnega družbenega pomena;
- sredstva za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega
pomena;
- osnove in merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih posebnega družbenega pomena iz tega zakona.
23. člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana območne skupnosti vsebuje zlasti:
- obseg, dinamiko, strukturo poseka drevja usklajeno s
stanjem gozdov in postavljenimi cilji ter s pogoji za realizacijo
poseka;
- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del za varstvo, gojenje in urejanje gozdov ter za odpiranje gozdov z gozdnimi
cestami;
- standarde in normative za opravljanje del za varstvo,
gojenje in urejanje gozdov ter za odpiranje gozdov z gozdnimi
» , cestami;
- osnove in merila za oblikovanje cen storitev v dejavnostih iz prejšnje alinee;
- obseg in način zadovoljevanja potreb porabnikov po
gozdnih lesnih sortimentih;
- obseg potrebnih sredstev za izvajanje dejavnosti posebnega družbenega pomena ter obveznosti udeležencev;
- obseg sredstev za gradnjo gozdnih cest, ki ga območne
skupnosti združujejo pri republiški skupnosti;
- obseg in vrsto storitev ter obseg združevanja sredstev za
potrebe kmetijstva, vodnega gospodarstva, lovstva, turizma,
rekreacije in varstva okolja;
- obseg in vrsto ukrepov za zagotavljanje biološkega ravnotežja v gozdovih;
- kriterije in merila za ugotavljanje usklajenosti gozdnega
in lovnega gospodarjanja;
- način nadzora nad izvajanjem sporazuma.

1. Planski akti *

24. člen
Samoupravni sporazum o temeljih plana republiške skupnosti vsebuje zlasti:
- obseg, dinamiko in strukturo poseka drevja, usklajeno z
vlaganji v gozdove po gozdnogospodarskih območjih in za
SR Slovenijo;
- obseg in način pokrivanja potreb po gozdnih lesnih
sortimentih iz gozdov v SR Sloveniji;
- obseg, dinamiko, vrsto in strukturo del v dejavnostih
posebnega družbenega pomena, za katere se zagotavljajo
sredstva pri republiški skupnosti;
- standarde in normative za opravljanje del v dejavnostih
posebnega družbenega pomena, za katere se zagotavljajo
sredstva pri republiški skupnosti;
- osnove in merila za oblikovanje cen za dela iz prejšnje
alinee;
- obseg potrebnih sredstev za opravljanje dejavnosti
posebnega družbenega pomena, za katere se zagotajvljajo
sredstva pri republiški skupnosti ter obveznosti udeležencev;
- način nadzora nad izvajanjem sporazuma.

21. člen
Planiranje v gozdnogospodarskih organizacijah in samoupravnih interesnih skupnostih za gospodarstvo se izvaja po
predpisih o družbenem planiranju in tem zakonu.

25. člen
(1) Za določanje dolgoročnih ciljev razvoja dejavnosti
posebnega družbenega pomena iz tega zakona sprejemajo
samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo dolgoročne
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poročevalec

plane v skladu z dolgoročnim planom družbenopolitičnih
skupnosti.
(2) Z dolgoročnim planom iz prejšnjega odstavka se
določijo tudi obvezna izhodišča in družbena usmeritev za
pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov samoupravnih
interesnih skupnosti za gozdarstvo.
26. člen
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev srednjeročnih
planov sprejemajo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo letne planske akte.
2. Gozdnogospodarski načrti
27. člen
(1) Z gozdnogospodarskimi načrti se ugotavlja stanje gozdov fer na podlagi bioloških zakonitosti razvoja gozda določa
biološko optimalno izkoriščanje, gojenje in varstvo gozdov,
ob pogojih in na način, da se zagotavlja trajnost gozdov in
njihovih funkcij.
(2) Gozdnogospodarski načrti morajo biti izdelani kot
skupni načrti za vse gozdove, upoštevaje posebnosti na posameznih območjih, ki izhajajo iz načina dosedanjega izkoriščanja gozdov.
(3) Gozdnogospodarski načrti so: gozdnogospodarski
načrti območij in gozdnogospodarski načrti gospodarskih
enot. Izdelujejo se za dobo 10 let.
(4) Gozdnogospodarski- načrt se v času veljavnosti spremeni ali dopolni, kadar se ugotovi, da ga ne bi bilo mogoče
izvrševati zaradi nepredvidenih sprememb v gozdovih ali ker
niso zagotovljeni ekonomski, tehrrološki ali kadrovski pogoji,
predvideni s planskimi akti.
28. člen
(1) Gozdnogospodarske načrte sprejme organ upravljanja
gozdnogospodarske delovne organizacije.
(2) Gozdnogospodarske načrte potrjuje funkcionar, ki vodi
republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po predhodnem mnenju občinskih upravnih organov, pristojnih za gozdarstvo in območne skupnosti.
(3) če gozdnogospodarski načrt ni izdelan v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter
s tem ne zagotavlja usklajenosti strokovnih osnov za gojenje,
varstvo in izkoriščanje gozdov, se zavrne. Gozdnogospodarska organizacija mora v roku, ki ga določi funkcionar, ki vodi
republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, gozdnogospodarski načrt uskladiti.
(4) Izvrševanje gozdnogospodarskih načrtov je obvezno.
29. člen
Z gozdnogospodarskimi načrti območij se ob upoštevanju
bioloških zakonitosti razvoja gozdov opredelijo strokovni cilji
in predvidijo ukrepi za zagotavljanje pogojev iz 3. člena tega
zakona.
30. člen
Gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot uveljavljajo
strokovne cilje, smernice in pogoje iz gozdnogospodarskih
načrtov območij po osnovnih ureditvenih enotah. Ti načrti
vsebujejo strokovno-tehnične pogoje in načine varstva, gojenja in izkoriščanja gozdov ter odpiranja gozdov z gozdnimi
prometnicami.
31. člen
(1) Gozdnogospodarske načrte gospodarskih enot izvršujejo gozdnogospodarske organizacije v okviru osnovnih ureditvenih enot ne glede na parcelne meje.
(2) O izvrševanju gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot se vodi letna evidenca.
32. člen
Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda
pravilnik o vsebini in načinu izdelave gozdnogospodarskih
načrtov in o evidenci njihovega izvrševanja.
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3. Zagotavljanje sredstev za dejavnosti
posebnega družbenega pomena
33. člen
(1) Za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega
pomena, razen za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, se
oblikujejo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo.
(2) Obseg sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo mora
biti tolikšen, da se trajno zagotavlja izvajanje vseh dejavnosti
posebnega družbenega pomena iz prejšnjega odstavka v
obsegu in dinamiki kot je to določeno s planskimi akti.
(3) Sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo zagotavljajo
gozdnogospodarske temeljne organizacije združenega dela v
sredstvih amortizacije gozdov. Amortizacija gozdov ne sme
biti manjša od 13% od prodajne vrednosti gozdnih lesnih
sortimentov, pridobljenih v posameznem letu v gozdnogospodarskem območju. Stopnja za obračunavanje amortizacije se
določi s samoupravnim splošnim aktom v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdnogospodarsko
delovno organizacijo.
(4) Sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo izagotovijo
temeljne organizacije kooperantov v ceni gozdnih lesnih sortimentov in se obračunavajo v breme celotnega prihodka
temeljne organizacije kooperantov v višini najmanj 13% od
prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov, pridobljenih v
posameznem letu v gozdnogospodarskem območju.
Temeljne organizacije kooperantov obračunavajo sredstva za
gozdnobiološko reprodukcijo tudi od vrednosti gozdnih
lesnih sortimentov, ki jih lastnik gozda pridobi za neposredno
uporabo, po točki a) 45. člena tega zakona ter vrednosti
gozdnih lesnih sortimentov, ki jih lastnik gozda ni pridobil ali
prodal v skladu s tem zakonom.
(5) Del sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo v višini, ki
ne sme biti manjša od 10% od prodajne vrednosti gozdnih
lesnih sortimentov v posameznem letu, se uporablja na gozdnogospodarskem območju za varstvo, gojenje in urejanje
gozdov v skladu s planskimi akti gozdnogospodarske delovne
organizacije ter območne skupnosti. Ta del sredstev združujejo delavci in združeni kmetje pri gozdnogospodarski delovni
organizaciji na podlagi samoupravnega sporazuma o združitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo.
(6) Del sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo se uporablja za izvajanje skupnega programa melioracij in pogozdovanja v SR Sloveniji ter za sofinanciranje izvajanja dejavnosti
posebnega družbenega pomena iz 4. in 5. alinee 20. člena
tega zakona na kraškem gozdnogospodarskem območju.
Obseg tega dela sredstev ne sme biti manjši kot 3% od
prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov v gozdnogospodarskem območju v posameznem letu, določi pa se v
samoupravnem sporazumu o temeljih plana republiške skupnosti. Ta del sredstev združujejo gozdnogospodarske organizacije pri republiški skupnosti.
(7) Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, podrobneje določi, kaj se šteje za gozdnobiološko reprodukcijo.
34. $len
(1) Temeljne organizacije združenega dela ugotavljajo v
dohodku, ki ga pridobijo z udeležbo na skupnem prihodku,
dej dohodka, ki je rezultat dela v izjemnih ugodnostih na trgu
ali drugih izjemnih ugodnostih za pridobivanje dohodka.
(2) S samoupravnim sporazumom določijo delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo posamezne
dejavnosti ali faze gospodarjenja z družbenimi gozdovi,
osnove in merila za ugotavljanje dela dohodka iz prejšnjega
odstavka; pri tem upoštevajo naravne in druge pogoje, ki
vplivajo na oblikovanje tega dela dohodka.
(3) Ugotovljeni del dohodka iz tega člena se uporablja v
skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo za skladnejši razvoj temeljnih organizacij združenega dela na podlagi vlaganj v gozdove
v družbeni lastnini v posameznem gozdnogospodarskem
območju, za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in za
nakup gozdov; del pa se združuje pri območni skupnosti za
odpiranje gozdov z gozdnimi cestami.
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35. člen
(1) Za hitrejše odpiranje gozdov z gozdnimi cestami združujejo sredstva gozdnogospodarske temeljne organizacije združenega dela iz deia dohodka iz prejšnjega člena, gozdnogospodarske temeljne organizacije kooperantov iz dela prodajne cene za gozdne lesne sortimente iz točke b) 45. člena
tega zakona in organizacije - porabniki gozdnih lesnih sortimentov.
(2) Obseg sredstev in deleži za združevanje sredstev, roki in
način plačila se določijo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana območne skupnosti. Sredstva se združujejo pri
območni skupnosti, del teh sredstev pa območne skupnosti
na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana republiške skupnosti združujejo pri republiški skupnosti za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami v Sloveniji.
36. člen
(1) Lastnik gozda mora poravnati temeljni organizaciji kooperantov stroške za plačilo sredstev za gozdnobiološko
reprodukcijo in za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami po
tem zakonu tudi od gozdnih lesnih sortimentov, ki jih je dobil
za lastno neposredno uporabo po točki a) 45. člena tega
zakona in gozdnih lesnih sortimentov, ki jih ni pridobil ali
prodal v skladu s tem zakonom.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne plačujejo od drv za
lastno porabo in od tistega tehničnega lesa, ki je zaradi
požara ali naravnih nesreč potreben lastniku gozda za neposredno uporabo v njegovem gospodarstvu in gospodinjstvu.
(3) Organ upravljanja temeljne organizacije kooperantov
lahko odloči, da se poleg oprostitev po prejšnjem odstavku
obveznosti po tem zakonu ne plačujejo tudi od gozdnih lesnih
sortimentov, ki se pridobijo s krčenjem gozda v kmetijske
namene ter od gozdnih lesnih sortimentov za neposredno
uporabo. Če se tak sklep sprejme, obseg sredstev iz prvega
odstavka tega člena ne sme biti manjši, kot je to določeno v
samoupravnem sporazumu o temeljih plana območne oziroma republiške skupnosti.
(4) Kriterije in merila za obseg oprostitev iz drugega in
tretjega odstavka tega člena določi območna skupnost s
posebnim aktom.
37. člen
(1) Republiški skupnosti se plačuje povračilo za uporabo
cest, vsebovano v ceni goriva, ki je bilo porabljeno z vozili
gozdnogospodarskih organizacij na njihovih gozdnih cestah
oziroma je bilo porabljeno z drugo njihovo mehanizacijo.
Uporablja se za gradnjo gozdnih cest po gozdnogospodarskih območjih.
(2) Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določi sporazumno med republiško skupnostjo in samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ceste. Predlog sporazuma pripravi republiška skupnost za posamezno leto na podlagi dokumentacije
gozdnogospodarskih organizacij o porabljenem gorivu v preteklem letu. Sporazum se sklene vsako leto do 31. marca.
4. Skupno gospodarjenje z gozdovi
38. člen
(1) Za uresničevanje skupnega gospodarjenja z gozdovi po
gozdnogospodarskih območjih" se delavci, organizirani v
temeljnih organizacijah združenega dela in delavci ter kmetje,
organizirani v temeljnih organizacijah kooperantov, združujejo v gozdnogospodarski delovni organizaciji, sodelujejo v
delu območne skupnosti, sprejemajo skupne planske akte na
podlagi skupnega gozdnogospodarskega načrta območja,
izvajajo planske akte in opravljajo druge skupne zadeve,
določene s tem zakonom in samoupravnimi splošnimi akti
gozdnogospodarske delovne organizacije.
(2) V gozdnogospodarski delovni organizaciji odločajo o
zadevah, ki se nanašajo na vse gozdove, skupaj in enakopravno delavci in združeni kmetje. O zadevah gospodarjenja z
gozdovi, ki se nanašajo samo na gozdove v družbeni lastnini,
odločajo delavci samostojno v temeljnih organizacijah združenega dela. Združeni kmetje v temeljnih organizacijah kooperantov odločajo samostojno o zadevah gospodarjenja z
njihovimi gozdovi in o ustvarjenem dohodku na podlagi njihovega dela in vloženih sredstev.
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39. člen
(1) Za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih organ
zacij združenega dela in temeljnih organizacij kobperanto
morajo biti izpolnjeni pogoji iz zakona o združenem delu. P
tem se šteje, da je del delovne organizacije delovna celota, č
je glede na površinsko zaokroženost in razsežnost gozdov,
katerimi gospodarijo, strukturo gozdov, intenziteto gospodai
jenja, kadre in tehnologijo dela zagotovljena trajnost gozdo
in njihovih funkcij ter prostorska in časovna usklajenost izkc
riščanja in regeneracije gozdov.
' (2) Z družbenim dogovorom se natančneje razčlenijo meril
za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih organizac
združenega dela in temeljnih organizacij kooperantov.
(3) Udeleženci družbenega dogovora iz prejšnjega odstavk.
so: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiški svet zvezi
sindikatov Slovenije, Splošno združenje gozdarstva Slovenije
Zadružna zveza Slovenije, republiška skupnost in gozdnogo
spodarske delovne organizacije.
40. člen
(1) Delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki oprav
Ijajo dejavnost ali posamezne faze gospodarjenja z družbenimi gozdovi in delavci ter združeni kmetje temeljnih organi- •
zacij kooperantov, ki sodelujejo pri ustvarjanju skupnege
prihodka s prodajo proizvodov in storitev, urejajo način razporejanja in izkazovanja skupnega prihodka s samoupravnim
sporazumom o združitvi v delovno organizacijo.
(2) Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in razporejanju
skupnega prihodka, ki je rezultat skupnega dela delavcev
temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo dejavnosti ali posamezne faze gospodarjenja z družbenimi gozdovi,
urejajo ti delavci s samoupravnim sporazumom.
41. člen
V gorskih in hribovitih predelih gozdnogospodarskega
območja, kjer zaradi naravnih in gospodarskih razmer ni
pogojev za združevanje kmetov v organizacijo združenih kmetov s področja kmetijstva, lahko združeni kmetje in delavci v
temeljnih organizacijah kooperantov s področja gozdarstva
opravljajo tudi dejavnosti s področja kmetijstva in kmečkega
turizma.
42. člen
(1) Kmet, ki želi postati kooperant temeljne organizacije
kooperantov {združeni kmet) sklene s to organizacijo
pogodbo o trajnejšem sodelovanju v skupni gozdni proizvodnji za opravljanje del v svojih gozdovih ali v svojih in drugih
gozdovih v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev.
(2) Združeni kmet iz prejšnjega odstavka, ki opravlja dela v
drugih gozdovih in za to združuje tudi svoja delovna sredstva,
ima ob pogojih skupne gozdne proizvodnje enake pravice in
obveznosti kot za deia v lastnem gozdu, ki izhajajo iz točke č)
45. člena tega zakona.
(3) Poleg kmeta iahko postane kooperant temeljne organizacije kooperantov tudi član kmečkega gospodarstva, ki ima
lastnost kmeta po predpisih o kmetijskih zemljiščih.
43. člen
(1) Organ upravljanja gozdnogospodarske delovne organizacije, ki ga sestavljajo delegati delavcev temeljnih organizacij združenega dela in delegati kmetov in delavcev, združenih
v temeljni organizaciji kooperantov^, odloča o skupnih zadevah gospodarjenja z gozdovi.
(2) Organ upravljanja gozdnogospodarske delovne organizacije lahko odloča o zadevah iz prejšnjega odstavka, če je
navzoča večina delegatov delavcev in večina delegatov delavcev in združenih kmetov; odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh delegatov delavcev in večina vseh delegatov
delavcev in združenih kmetov.
44. člen
(1) S samoupravnim sporazumom o združevanju dela in
sredstev, ki ga sklenejo združeni kmetje in delavci temeljnih
organizacij kooperantov in z drugimi samoupravnimi splošnimi akti se poleg zadev, ki veljajo za organizacije združenih
kmetov po drugih predpisih, natančneje uredijo tudi pravice
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in dolžnosti združenih kmetov, ki izhajajo iz skupnega gospodarjenja 2: gozdovi.
(2) Poleg pravic in dolžnosti iz, prejšnjega odstavka se s
samoupravnimi splošnimi akti temeljne organizacije kooperantov uredi tudi način uresničevanja pravic, dolžnosti in
' odgovornosti iz 45. in 46. člena tega zakona, ki izvirajo iz
lastnine.
45. člen
(1) Pri gospodarjenju z gozdovi ima lastnik gozda pravico:
a) do gozdnih lesnih sortimentov za neposredno uporabo v
svojem gospodarstvu in gospodinjstvu ter za potrebe domače
lesne obrti (suha roba), v okviru donosnih možnosti njegovega gozda. Ti gozdni lesni sortimenti morajo biti posebej
označeni v gozdu; označi jih pooblaščeni strokovni delavec
temeljne organizacije kooperantov;
b) do dela prodajne cene za gozdne lesne sortimente,
posekane v njegovem gozdu, razen za gozdne lesne sortimente iz prejšnje točke. Tg del prodajne cene se določi tako,
da se od prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov odštejejo
vsi stroški izkoriščanja gozdov. Ta del prodajne cene mora
znašati najmanj 5% prodajne cene gozdnih lesnih sortimentov;
c) do sodelovanja pri odkazovanju drevja za posek in pri
drugih gozdnogospodarskih delih v svojem gozdu ter pri
oblikovanju gozdnogospodarskih načrtov, če se nanaša na
gospodarjenje z njegovim gozdom;
č) do prednosti pri opravljanju gozdnogospodarskih del v
svojem gozdu in drugih storitev v zvezi s temi deli ob enakih
pogojih. Za enake pogoje se štejejo enaka kvaliteta in enako
plačilo za enako delo. Za enako delo pripada lastniku gozda
toliko plačila, kot znaša bruto osebni dohodek delavca v
temeljni organizaciji kooperantov in nadomestilo za vložena
lastna delovna sredstva ter druga nadomestila, ki izvirajo iz
dela.
d) pasti v svojem gozdu živino, grabiti steljo in mah ter
izkoriščati druge gozdne proizvode, upoštevajoč pogoje iz'
tega zakona in sklepe samoupravnih interesnih skupnosti za
goždarstvo;
e) da je na primeren način obveščen o poslovanju gozdnogospodarske delovne organizacije in temeljne organizacije
kooperantov, zlasti še o strukturi stroškov in doseženem
dohodku ter o poslovanju samoupravnih interesnih skupnosti
za gozdarstvo.
(2) Obseg in način uresničevanja pravic iz prejšnjega
odstavka se določi s temelji plana temeljne organizacije kooperantov.
46. člen
(1) Če lastnik gozda uveljavlja pravice iz točke č) prejšnjega
člena, temeljna organizacija kooperantov in lastnik gozda
skleneta dogovor o izvršitvi del. Ta dogovor se ne šteje za
pogodbo o delu po predpisih o delovnih razmerjih.
(2) Dogovore glede opravljanja gozdnogospodarskih del in
drugih storitev v zvezi s temi deli v njihovih gozdovih sklepajo
lastniki gozdov in temeljna organizacija kooperantov na podlagi samoupravnega sporazuma in drugih samoupravnih
splošnih aktov iz 44. člena tega zakona. Dogovor je pisen in ses
sklene s posameznim lastnikom gozda, lahko pa je skupen za
več lastnikov gozdov. Skupfen dogovor se lahko sklene tudi z
zapisnikom, ki ga podpišejo prizadeti lastniki gozdov in
temeljna organizacija kooperantov.
(3) Sklenitev dogovora iz prejšnjega odstavka predlaga
temeljna organizacija kooperantov vsem prizadetim lastnikom gozdov zaradi izvršitve nalog, ki izhajajo iz gozdnogospodarskega načrta in so določene z letnim planom. Dogovor
o izvršitvi predvidenih nalog vsebuje tudi naravi dela primeren
rok.
(4) Če lastnik gozda ne sklene dogovora iz tega člena
oziroma ga sklene, pa ga ne izpolni v dogovorjenem roku, ali
ne želi sodelovati pri odkazilu, izvrši ta dela temeljna organizacija kooperantov, lastnik gozda pa jo pri tem ne sme ovirati.
47. člen
Lastnik gozda mora gozdne lesne sortimente, ki jjh pridobi
po točki a) 45. člena tega zakona, spraviti iz gozda. Če tega ne
stori pravočasno, mora gozdnogospodarska organizacija
posekana ali podrta drevesa oziroma gozdne lesne sortiporočevalec

mente, ki propadajo v gozdu zaradi prepozne izdelave, spravila ali prevoza in se zaradi tega zmanjšuje njihova kvaliteta,
izdelafi, spraviti in odpeljati na stroške lastnika. Gozdnogospodarska organizacija te gozdne lesne sortimente proda v
skladu s tem zakonom. ,
48. člen
Če lastnik gozda meni, da je prikrajšan v svojih pravicah iz
45., 46. in 47. člena tega zakona, lahko vloži ugovor na organ
upravljanja temeljne organizacije kooperantov. Če se z
odločitvijo tega orggna ne strinja ali če odločitev o ugovoru ni
sprejeta v roku tridesetih dni od njegove vložitve, lahko lastnik gozda vloži predlog za varstvo pravic pri pristojnem
sodišču združenega dela.
5. Gojenje in izkoriščanje gozdov
49. člen
• (1) Gozdovi se gojijo ih izkoriščajo na podlagi strokovnih
usmeritev, vsebovanih v potrjenih gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih enot. Ižjemni posegi v gozdove s sečnjo na
golo ali krčitvijo go?dov se urejajo z dovoljenji ali z nalogi za
sečnjo na golo ali z dovoljenji za krčitev gozdov; za te posege
ne veljajo določbe o odkazilu.
(2) V gozdovih se lahko seka drevje šele potem, ko je
odkazano za posek. Drevje za posek lahko odkazuje le pooblaščeni strokovni delavec gozdnogospodarske organizacije.
(3) Dovoljenje oziroma nalog iz prvega odstavka tega člena
izda v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen
za gozdarstvo. S tem dovoljenjem oziroma nalogom odloči
tudi o načinu odkazila.
Šo. člen
(1) Gozdnogospodarska organizacija mora pri pridobivanju
gozdnih lesnih sortimentov zagotoviti smotrno izkoriščanje
lesne mase, zmanjševanje količine sečnih ostankov in odpadkov-ter pravočasno spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz gozda.
(2) Spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov morata
biti opravljena tako, da ne pride do poškodb gozdnih tal
oziroma podrasti in drevja v večjem obsegu kot je to neizogibno. Nastale poškodbe je treba odpraviti takoj po končanem spravilu oziroma prevozu.
(3) Gozdno-gospodarska organizacija mora pri pridobivanju postranski^ gozdnih proizvodov zagotoviti, da sta način in
obseg nabiranji plodov, semena, delov rastlin ali rastlinskih
vrst, smole, stelje, sečnih ostankov in odpadkov ter paša in
čebelarjenje, usklajena z razvojem gozdnega sestoja, tako, da
ne pride do poslabšanja donosne sposobnosti gozdnih
rastišč in priraščanja sestoja, trajnejšega osiromašenja gozdov na rastlinskih vrstah ter da se zagotavlja naravni ciklični
razvoj gozdnih združb.
(4) Vsa dela v gozdovih se morajo organizirati in izvajati v
ustreznem letnem času in na način, s katerim se zagotavlja
gozdni .red.
(5) Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda
pravilnik o gozdnem redu.
51. člen
(1) Graditev objektov in dfugi posegi v gozd, za katere je
potrebno lokacijsko dovoljenje ali priglasitev del, se smejo
dovoliti, če niso v nasprotju s splošno koristnimi funkcijami
gozdov.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka morajo biti skladni s
pogoji, ki jih določajo prostorski izvedbeni akti.
(3) Za posege iz prvega odstavka tega člena dajejo
območne skupnosti soglasje k osnutku prostorskih izvedbenih aktov in k lokacijski dokumentaciji.
(4) Soglasja iz prejšnjega odstavka ni mogoče izdati, kadar
je pričakovati, da bo emisija škodljivih snovi iz zgrajenega
objekta povzročila občutno škodo na gozdovih ali na gozdnih
tleh.
(5) V gozdovih je, razen v primerih in ob pogojih, ki jih
določa ta zakon ali se določijo na podlagi tega zakona,
prepovedano krčiti, sekati na golo, sekati drevje, pasti
domačo živino, zasekovati debla, brstiti listje, klestiti vejnike,
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grabiti steljo in mah, smolariti, odnašati zemljo, odlagati smeti
in odpadke ter vsako drugo dejanje, ki zmanjšuje prirastno
zmogljivost gozda oziroma ogroža njegove splošne koristne
funkcije, njegov obstoj ali namen.
52. člen
(1) Degradirani gozdovi so gozdovi, v katerih naravna
zmogljivost rastišča pretežno ni izkoriščena zaradi prekomernega izkoriščanja gozdnih lesnih sortimentov in postranskih
gozdnih proizvodov (steljniki, listniki) ter zemljišča, ki so po 2.
členu tega zakona namenjena za gozd.
(2) Degradirane gozdove v družbeni lastnini mora gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z njimi, usposabljati
za redno proizvodnjo. Degradirane gozdove, na katerih je
lastninska pravica, usposablja za redno proizvodnjo gozdnogospodarska organizacija.
53. člen
Gozdnogospodarske organizacije morajo obnoviti gozdove
na pogoriščih, gozdove, ki so bili opustošeni, ali kjer je bil
gozd v nasprotju s predpisi na golo posekan. Če obnova
gozda ni bila opravljena takoj ali če rok za obnovo gozda ni
določen z gozdnogospodarskim načrtom, določi rok za
obnovo gozda občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo.
54. člen
(1) Dostop in gibanje v gozdu sta praviloma dovoljena.
(2) Gozdnogospodarska organizacija lahko ogradi posamezne gozdne površine zaradi zaščite mladja, varstva gozdov
pred divjadjo, varstva naravnih spomenikov in zaradi znanstveno raziskovalnih proučevanj. Na teh ograjenih površinah
je prepovedano gibanje občanov in gojenje posameznih vrst
divjadi, ki jih določi gozdnogospodarska organizacija.
(3) V gozdovih je dovoljeno nabirati prosto rastoče plodove
(maline, borovnice, brusnice, jagode, gobe, kostanj ipd.) in
zdravilne rastline ter čebelariti na način in v obsegu, da se ne
povzroča škoda in zagotovi ohranjanje rastlinskih vrst, njihove stalnosti in pokrovnosti ter naravna regeneracija gozdnih združb. Način in obseg nabiranja plodov in zdravilnih
rastlin v gozdovih, se določi z ozirom na stalnost in pokrovnost posameznih rastlinskih vrst, njihovo ogroženost ter biološko stabilnost gozdnih združb. Pri nabiranju gozdnih plodovv in zdravilnih zelišč morajo nabiralci upoštevati pravilnik
o gozdnem redu ter navodila, ki jih izda občinski upravni
organ, pristojen za gozdarstvo, na predlog gozdnogospodarske organizacije.
(4) V gozdovih, kjer se z nabiranjem plodov in zdravilnih
rastlin trajneje siromaši gozdno združbo, ogroža ohranitev
rastlinskih vrst in s tem naravni ciklični razvoj gozdne
združbe, se omeji ali prepove nabiranje ogroženih rastlinskih
vrst. V gozdovih, ki se gojijo tudi zaradi plodov (kostanj), se
lahko drugim prepove nabirati take plodove.
(5) Prepoved iz prejšnjega odstavka tega člena izda občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo; če pa gre za
splošno ogroženost, izda prepoved republiški upravni organ,
pristojen za gozdarstvo.
55. člen
(1) Spravilo, prevoz in zložitev gozdnih lesnih sortimentov
je treba opraviti v skladu s pravilnikom o gozdnem redu.
(2) Če spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih sortimentov ni mogoče opraviti drugače ali bi bil drugačen način
nesorazmerno dražji, mora lastnik oziroma uporabnik:
- gozda dovoliti začasno spravilo, začasen prevoz ali zložitev tujih gozdih lesnih sortimentov v svojem gozdu;
- kmetijskega zemljišča dovoliti v času izven rastne dobe
začasen prevoz in začasno zložitev tujih gozdnih lesnih sortimentov na svojem kmetijskem zemljišču.
(3) Kdor začasno spravlja, prevaža ali zloži gozdne proizvode na tujem zemljišču, mora plačati lastniku oziroma uporabniku kmetijskega zemljišča ustrezno odškodnino. Za
določitev ustrezne odškodnine se smiselno uporabljajo
določbe o odškodnini za začasno uporabo zemljišča po predpisih o razlastitvi.
(4) Odločbo o pridobitvi pravice iz drugega odstavka tega
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člena izda na zahtevo prizadetega občinski upravni organ,
pristojen za gozdarstvo.
(5) Pritožba zoper odločbo o pridobitvi pravice iz drugega
odstavka tega člena ne zadrži, njene izvršitve.
(6) Zoper odločbo o odškodnini ni dovoljena pritožba in ni
mogoč upravni spor, pač pa lahko predlaga vsaka stranka v
tridesetih dneh od vročitve odločbe, da sodišče določi odškodnino. O predlogu za določitev odškodnine odloča v nepravdnem postopku redno sodišče, pristojno za območje, na
katerem leži zemljišče iz drugega odstavka tega člena.
(7) Če zaradi spravila, prevoza ali zložitve gozdnih lesnih
sortimentov nastane na zemljiščih iz drugega odstavka tega
člena škoda, jo mora poravnati imetnik pravice iz drugega
odstavka tega člena.
56. člen
(1) Lastnik gozda lahko žaga na svoji žagi hlode in obli
tehnični les za lastno uporabo.
(2) Lastnik žage lahko žaga tudi hlode in obli tehnični les
za krajevne potrebe občanov, če mu za to izda dovoljenje
občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo, po predhodnem mnenju območne skupnosti.
(3) Lastniki žage iz tega člena in organizacije združenega
dela, ki so registrirane za žaganje gozdih lesnih sortimentov,
smejo skladiščiti ali žagati le hlode in obli tehnični les,
označen v skladu s tem zakonom oziroma hlode in obli
tehnični les, za katerega lastnik predloži potrdilo, da ni posekan v gozdu.
57. člen
(1) Lastnik žag iz prejšnjega člena, organizacije ždruže-i
nega dela, ki so registrirane za žaganje gozdnih lesnih sortimentov in drugi imetniki žag, ki pridobijo dovoljenje za žaganje hlodov in oblega tehničnega lesa po drugih predpisih,
morajo voditi evidenco o žaganju hlodov in oblega tehničnega lesa.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi v posebni knjigi
in mora vsebovati datum sprejema navedenih sortimentov na
žago, ime, priimek in naslov lastnika sortimentov, količino in
vrsto sortimentov, datum žaganja sortimentov ter datum
oddaje lesa.
6. Varstvo gozdov
58. člen
(1) Gozdnogospodarska organizacija mora storiti vse
potrebno za varovanje gozdov pred požari, rastlinskimi boleznimi in škodljivci ter drugimi škodami.
(2) Varstvo gozdov po prejšnjem odstavku morajo zagotoviti tudi drugi uporabniki gozdov v družbeni lastnini ter uporabniki in lastniki zemljišč, na katerih rastejo skupine gozdnega drevja na površini do petih arov, drevoredov, parkov in
plantaž gozdnega drevja, ki se po tem zakonu ne štejejo za
gozd.
(3) Ukrepi, predpisani za varstvo gozdov pred požarom, se
morajo izvajati tudi v bližini gozda.
59. člen
Za varstvo gozdov pred požarom na kraškem gozdnogospodarskem območju gozdnogospodarske ter druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične
skupnosti s kraškega gozdnogospodarskega območja sprejmejo oziroma izvajajo ukrepe kot za varstvo pred naravnimi
nesrečami.
60. člen
(1) Gozdnogospodarska organizacija s samoupravnim splošnim aktom podrobneje uredi varstvo gozdov pred požarom.
(2) Gozdove na kraškem gozdnogospodarskem območju in
druge gozdove, ki so posebno ogroženi od požara, razglasi za
požarno ogrožene gozdove občinska skupščina. V teh gozdovih je prepovedano kurjenje na prostem, uporaba odprtega
ognja ter ravnanje z vnetljivimi snovmi v nasprotju s predpisi.
Pristojni občinski organ lahko v takih gozdovih prepove tudi
taborjenje in zadrževanje ter ustavljanje vozil. Za požarno
ogrožene gozdove lahko predpiše tudi druge varnostne
poročevalec

ukrepe, upoštevajoč pri tem določbe predpisov s področja
splošne ljudske obrambe ter družbene samozaščite in varstva
pred požarom.
61. člen
(1) Za preprečitev in zatrtje rastlinskih bolezni in škodljivcev ter drugih škod v gozdovih se gozdnogospodarske organizacije ravnajo po predpisih o gozdnem redu.
(2) Kadar gozdnogospodarska organizacija ob epidemijah,
kalamitetah ali velikem obsegu drugih škod v gozdovih sama
ne zmore vseh ukrepov za zatrtje epidemije oziroma kalamitete ali odpravo posledic škod, obvesti o tem pristojni občinski upravni organ, ki odredi potrebne ukrepe.
(3) Gozdnogospodarske organizacije spremljajo obseg in
stopnjo poškodovanosti gozdov zaradi imisije strupenih snovi
ter o tem obveščajo pristojne občinske in republiške upravne
organe, ki odredijo ukrepe za odpravo vzrokov škode na
gozdovih.
62. člen
(1) Vrste prosto živeče divjadi in njihova številčnost v gozdovih morajo biti usklajene s stanjem gozdov in njihovim
razvojem, v ravnovesju z rastlinskimi in živalskimi vrstami v
gozdovih ter ne smejo ovirati pravilnega gospodarjenja z
gozdno biogeocenozo.
(2) Vrste in številčnosti divjadi iz prejšnjega odstavka se
uskladijo v gozdnogospodarskih načrtih območij in gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih enot ter v lovsko-gospodarskih načrtih na podlagi dolgoročnih dogovorov, s katerimi
se ureja celovitost razvoja gozdnih biogeocenoz.
(3) Zaradi vzdrževanja biološkega ravnovesja med rastlinskimi in živalskimi vrstami v gozdovih ter usmerjanja razvoja
ter ravnovesja morajo biti gozdnogospodarski in lovskogospodarski načrti med seboj usklajeni. Organ, pristojen za
potrditev lovskogospodarskega načrta, potrdi načrt po predhodnem mnenju območne skupnosti o tem, ali je predloženi
lovskogospodarski načrt usklajen z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti za te gozdove.
7. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim
namenom
63. člen
Gozdovi v rastiščnih razmerah, kjer bi bila z izkoriščanjem
ogrožena njihov obstoj in njihova varovalna vloga, se razglasijo za trajno varovalne gozdove. Za trajno varovalne gozdove
se razglasijo:
a) gozdovi, ki varujejo zamljišča usadov, izpiranja ali krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda in gozdovi,
ki so izpostavljeni močnemu vetru;
b) gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode ter s tem varujejo zemljišča pred erozijo in
plazovi;
c) gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred
vetrom, vodo, zameti in plazovi;
č) gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije.
64. člen
(1) Gozdovi se lahko razglasijo tudi za gozdove s posebnim
namenom.
(2) Za gozdove s posebnim namenom se po tem zakonu
lahko razglasijo:
a) gozdovi, ki sestavljajo zeleni pas ob naseljih, klimatskih
in drugih zdraviliščih;
b) začasno varovalni gozdovi, ki varujejo ožja vodozbirna
območja, gospodarske in druge objekte;
c) gozdovi, ki so namenjeni za raziskovalno delo in za
pouk;
č) gozdovi, ki so namenjeni za gojitev divjadi (obore).
(3) Poleg gozdov iz prejšnjega odstavka, se štejejo za gozdove s posebnim namenom gozdovi, ki so razglašeni za
naravne znamenitosti po predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine.
65. člen
Če se z razglasitvijo gozdov za gozdove s posebnim namenom omeii njihovo izkoriščanje ali se določijo posebni ukrepi,
poročevalec

ima gozdnogospodarska temeljna organizacija združenega
dela oziroma lastnik gozda pravico do odškodnine po splošnih predpisih o odškodnini.
66. člen
(1) Gozdove, razen gozdov iz tretjega odstavka 64. člena,
razglašajo za varovalne ali za gozdove s posebnim namenom
občinske skupščine z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(2) Postopek do izdaje odločbe vodi občinski upravni
organ, pristojen za gozdarstvo.
(3) Če so gozdovi, ki naj se razglasijo za varovalne ali za
gozdove s posebnim namenom, na območju več občin,
odločajo o tem sporazumno prizadete občinske skupščine.
Če se ne sporazumejo, odloči Skupščina SR Slovenije.
8. Graditev in vzdrževanje gozdnih prometnic
67. člen
(1) Gozdne prometnice je treba načrtovati, graditi in vzdrževati tako, da se ob upoštevanju tehničnih in gospodarskih
pogojev gozdna tla in rastlinstvo čim manj prizadene in da se
v gozdove poseže samo v taki meri, da se doseže nujna
odprtost gozdov.
(2)Z gradnjo, vzdrževanjem in uporabo gozdnih prometnic
se ne sme:
- sprožiti nevarnih erozijskih procesov;
- preprečiti odtoka visokih vod iz hudournikov;
- povečati nevarnosti plazov;
- porušiti ravnotežja na labilnih tleh;
- poslabšati odtoka padavinskih vod tako, da so ogrožena
ali podvržena poškodbam kmetijska ali druga zemljišča, ali da
je ogrožen obstoj gozda ali onemogočen njegov razvoj.
(3) Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda
pravilnik o gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic v
soglasju z republiškim upravnimn organom, pristojnim za
varstvo okolja in urejanje prostora.
68. člen
(1) Ceste, ki jih zgradijo gozdnogospodarske organizacije
in ki so namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi, so
gozdne ceste in so osnovna sredstva teh organizacij.
(2) Pri načrtovanju in graditvi gozdnih cest je treba poleg
pomena ceste za gospodarjenje z gozdovi in prilagajanja
naravnemu okolju upoštevati tudi obstoj in razvoj višinskih
kmetij ter turistične in rekreativne potrebe, zlasti razvoj kmečkega turizma v višinskih predelih.
69. člen
(1) Gozdne ceste lahko praviloma uporabljajo tudi druge
organizacije in občani, morajo pa biti označene, da so gozdne
ceste in da jih drugi uporabniki uporabljajo na svojo odgovornost.
(2) Kadar sečnje ali druge obdelave gozdnih lesnih sortimentov ni mogoče opraviti zunaj cestišča, je treba gozdno
cesto zapreti za druge uporabnike in to zaporo označiti.
Zapora je začasna in traja le tako dolgo, kolikor je nujno
potrebno, da se navedena dela opravijo.
(3) Gozdne ceste se zaprejo za druge uporabnike tudi v
gozdovih, ki so razglašeni za varovalne ali za gozdove s
posebnim namenom, če to predpisuje odločba o njihovi razglasitvi. Gozdne ceste se jahko zaprejo tudi v gozdovih, ki so
posebno ogroženi dd požara ali to narekuje zavarovanje družbenega premoženja. Zapore so lahko trajne ali občasne in,
glede na geografsko lego gozda, popolne ali delne.
70. člen
(1) Uporabniki gozdnih cest, katerih vozila trajno ali začasno čezmerno uporabljajo gozdne ceste, plačajo povračilo
sorazmerno z uporabo in poškodovanjem teh cest. Višino
povračila določi gozdnogospodarska organizacija, ki upravlja
s temi cestami.
(2) Povračilo iz prejšnjega odstavka je del sredstev za vzdrževanje in varstvo tistih cest, po katerih je bil čezmeren
prevoz opravljen, in je del celotnega prihodka gozdnogospodarske organizacije, ki upravlja s temi cestami.
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71. č!en
Družbenopolitične in krajevne skupnosti ter druge samoupravne organizacije in skupnosti, ki so zainteresirane, da se
posamezne gozdne ceste usposobijo in opremijo tudi za javni
promet, krijejo stroške za dodatno usposobitev, opremo in
vzdrževanje teh cest.

IV. PROMET Z GOZDOVI TER ARONDACIJA,
KOMASACIJA IN MELIORACIJA GOZDOV
72. člen
Ne glede na posebne predpise o odškodnini pripada
temeljni organizaciji združenega dela pri prisilnem prenosu
gozdov na drugo družbeno pravno osebo, če se ta prenos
opravi zato, da se bo gozd izkrčil, še nadomestilo, ki mora
znašati toliko, da skupaj z odškodnino zadošča za osnovanje
približno enakega gozda.
73. člen
(1) Manjše gozdove v družbeni lastnini, ki ležijo kot osredki
med gozdovi, na katerih je lastninska pravica, lahko temeljna
organizacija združenega dela proda ali zamenja.
(2) Temeljna organizacija združenega dela sme uporabiti
denarni znesek, ki ga dobi za prodani gozd ali za pogodbeni
oziroma prisilno preneseni gozd na drugo organizacijo, samo
za nakup oziroma osnovanje drugega približno enakega
gozda.
74. člen
(1) Arondacija (zaokrožitev) gozdov se iahko izvede, če je
potrebna za smotrnejše gospodarjenje z gozdovi ali, če je
potrebna za uvajanje in uporabo mehanizacije pri izkoriščanju gozdov, uspešnejšega gojenja in varstva gozdov, izvedbe
protierozijskih del, pogozdovanja in melioracije gozdov ter
osnovanja plantaž gozdnega drevja.
(2) Arondacija je možna le v korist gozdnogospodarske
organizacije.
(3) Za prostorsko ureditvene operacije v gozdovih se smiselno uporabljajo predpisi o kmetijskih zemljiščih. Kot melioracijsko območje se šteje v gozdovih oddelek.
(4) Pri arondaciji in komasaciji gozdov se lahko gozd zamenja za kmetijsko zemljišče in obratno
75. člen
Gozd ne sme biti predmet zakupa.
76. člen
Delitev gozdne parcele kot katastrske enote je prepovedana, razen kadar gre za arondacijo, komasacijo, razlastitev
ali prisilni prends gozda oziroma za pogodbeni prevzem
gozda v družbeno lastnino ali razdružitev gozdne parcele,
katere del je družbena lastnina.

V. NADZOR
77. člen
(1) Nadzorstvo nad tem, kako gozdnogospodarske organizacije, druge družbeno pravne osebe, zasebne pravne osebe
ter občani izvršujejo določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, opravljajo organi občinske in republiške gozdarske inšpekcije.
(2) Nadzor nad izvrševanjem drugega odstavka 13. člena in
drugega odstavka 60. člena tega zakona opravljajo poleg
gozdarske inšpekcije tudi organi za notranje zadeve. Delavec
organa za notranje zadeve obvesti o ugotovljeni kršitvi pristojni občinski inšpekcijski organ, ki poda predlog za uvedbo
postopka o prekršku.
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78. člen
Za gozdarskega inšpektorja je lahko imenovan diplomirani
inženir gozdarstva, ki ima najmanj pet let prakse v gozdarski
stroki in izpolnjuje druge splošne pogoje.
79. čien
(1) Organ občinske gozdarske inšpekcije opravlja naslednje naloge:
1. pregleduje vsa dela v gozdovih, objekte, priprave in
naprave ter tehnično dokumentacijo za te namene, vsa mesta,
kjer se seka drevje oziroma zlagajo, žagajo in predelujejo ter
spravljajo iz gozda in dajejo v promet gozdni lesni sortimenti;
2. pregleduje in spremlja izvrševanje gozdnogospodarskih
načrtov;
3. pregleduje poslovne knjige in druge listine glede tega,
kako se upoštevajo predpisi o gozdovih;
4. začasno ustavi sečnjo in druga dejanja, ki niso v skladu z
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov;
5. zaseže in odredi skladiščenje gozdnih lesnih sortimentov pri gozdnogospodarski organizaciji do odločitve pristojnega organa, če so bili protipravno posekani, kupljeni ali
pridobljeni ali če se taki gozdni lesni sortimenti prevažajo;
6. zaseže neobeljene gozdne lesne sortimente iglavcev, za
katere je beljenje predpisano in odredi beljenje na stroške
lastnika oziroma uporabnika gozda;
7. odredi v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda,
začasne ukrepe, da se škoda prepreči;
8. pregleduje in spremlja izvrševanje ukrepov s področja
varstva gozdov pred požari;
9. odreja druge ukrepe po določbah tega zakona;
10. opravlja druge naloge po drugih predpisih.
(2) Gozdarski inšpektor ima pravico in dolžnost odrediti
ustrezne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri
pregledih iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka ter zahtevati
od odgovornih oseb, prič, izvedencev in drugih oseb vse
podatke, ki so mu potrebni za izvrševanje njegovih pravic in
dolžnosti po prejšnjem odstavku.
(3) Občinski gozdarski inšpektor iahko odloči, da pritožba
zoper odločbo o izrečenih ukrepih po 4., 5., 6. in 7. točki
prvega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe.
80. člen
Organ republiške gozdarske inšpekcije:
1. nadzoruje delo organov občinske gozdarske inšpekcije,
jim daje strokovna navodila in nudi drugo potrebno strokovno
pomoč in ukrepa v skladu z zakonom;
opravlja druge naloge po drugih predpisih.
81. člen
(1) Izvajanje določb drugega odstavka 13. člena, drugega
odstavka 49. člena, petega odstavka 51. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 54. člena, tretjega odstavka 56.
člena, drugega odstavka 60. čelna tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov nadzirajo tudi pooblaščeni delavci
gozdnogospodarskih organizacij.
(2) Delavec, ki opravlja nadzor po prejšnjem odstavku tega
člena, mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo gozdarske smeri in mora biti za to delo pooblaščen s samoupravnim splošnim aktom gozdnogospodarske organizacije.
(3) Delavec, ki opravlja nadzor po prvem odstavku tega
člena, mora imeti službeni znak in izkaznico.
(4) Pri opravljanju nadzora ima delavec, ki opravlja nadzor
po prvem odstavku tega člena, pravico legitimirati osebe, ki
kršijo oziroma kažejo očitni namen kršiti določbe, navedene v
prvem odstavku tega člena. O kršitvah obvesti pristojni občinski inšpekcijski organ, ki poda predlog za uvedbo postopka o
prekršku.
(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je vsakdo dolžan na
zahtevo delavca, ki opravlja nadzor po prvem odstavku tega
člena, pokazati osebno izkaznico.
(6) Navodilo o službenem znaku in izkaznici iz tretjega
odstavka tega člena izda republiški upravni organ, pristojen
za gozdarstvo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
poročevalec

VI. KAZENSKE DOLOČBE
82. člen
(1) Z denarno kaznijo od 20.000 do 1,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba:
1. če kupi gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo
13. člena;
2. če nima predpisanega gozdnogospodarskega načrta
(27. člen) oziroma letnega gozdnogospodarskega načrta (88.
člen);
3. če ravna v nasprotju z določbami gozdnogospodarskih
načrtov gospodarskih enot oziroma letnimi gozdnogospodarskimi načrti (četrti odstavek 28. člena oziroma 88. člen);
4. če nenamensko uporablja sredstva iz 33., 34., 35. in 37.
člena;
5. če lastniku gozda prepreči ali ovira izvrševanje njegovih
pravic iz 45. člena;
6. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu predno je to
odkazano za posek (drugi odstavek 49. člena);
7. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, v gozdovih krči ali seka na golo, pase
domačo živino, brsti listje, smolari, odnaša zemljo, odlaga
smeti In odpadke ali opravlja druga dejanja, ki zmanjšujejo
prirastno zmogljivost gozda, ogrožajo njegov obstoj ali
namen ali to dovoli komu drugemu (peti odstavek 51. člena);
8. če ne obnovi gozda po določbah 53. člena;
9. če ne izvrši predpisanih ukrepov, da se prepreči ali zatre
požar, škodljivce, rastlinske bolezni ter druge škode ali pa ne
izvrši ukrepov za preprečitev posledic elementarnih in drugih
nesreč v gozdovih, v bližini gozda in na zemljiščih, na katerih
rastejo skupine gozdnega drevja do petih arov, drevoredih,
parkih in plantažah gozdnega drevja (58. člen);
10. če nenamensko porabi denarni znesek od prodanega ali
prisilno prenesenega gozda (73. člen);
(2) Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se za
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi
odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge
pravne osebe.
83. člen
(1) Z denarno kaznijo od 6.000 do 150.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga
pTavna oseba:
1. če v določenem roku ne uskladi gozdnogospodarskih
načrtov (tretji odstavek 28. člena):
2. če ne vodi letne evidence o izvrševanju gozdnogospodarskih načrtov ali je ne vodi v skladu s predpisi (drugi odstavek
31. člena):
3. če ne označi lesa za neposredno uporabo po točki a 45.
člena ali če omogoči pridobivanje večjih količin lesa za neposredno uporabo kot je to predvideno v temeljih plana temeljne
organizacije kooperantov (drugi odstavek 45. člena);
4. če se ne ravna po predpisih o gozdnem redu (50 člen);
5. če v nasprotju s tem zakonom oziroma s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, seka drevje ali zasekuje debla in
klesti vejnike ali grabi steljo ali mah v gozdu ali to dovoli komu
drugemu (peti odstavek 51. člena);
6. če v nasprotju z drugim odstavkom 54. člena goji divjad;
7. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, v gozdovih nabira prosto rastoče plodove,
zdravilne rastline ali čebelari (tretji in četrti odstavek 54.
člena):
8. če nima samoupravnega splošnega akta, ki ureja varstvo
gozdov pred požari (prvi odstavek 60. člena);
9. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, kuri, uporablja odprti ogenj ali ravna z vnetljivimi snovmi v nasprotju z veljavnimi predpisi in s takim
početjem ogroža varnost ali povzroči požar v gozdu (drugi
odstavek 60. člena);
10. če z gradnjo, vzdrževanjem in uporabo gozdnih prometnic
sproži nevarne erozijske procese, prepreči odtok visokih vod
iz hudournikov, poveča nevarnost poplav (drugi odstavek 67.
člena) oziroma gradi gozdne prometnice v nasprotju s pravilnikom (tretji odstavek 67. člena);
poročevalec

11. če ne označi zapore gozdne ceste (drugi odstavek 69.
člena):
(2) Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
84. člen
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. če z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi poseka v gozdu eno ali več dreves in količina posekanih
gozdnih lesnih sortimentov ne presega enega kubičnega
metra;
2. če kupi ali proda gozdne lesne sortimente v nasprotju z
določbo 13. člena ali če take sortimente prevaža;
3. če pridobi gozdne lesne sortimente v nasprotju z določbo
točke a) 45. člena;
4. če gozdnogospodarsko organizacijo v svojem gozdu, s
katerim ta organizacija gospodari, ovira pri tem gospodarjenju (četrti odstavek 46. člena);
5. če seka ali dovoli sekati drevje v gozdu predno je odkazano za posek (drugi odstavek 49. člena):
6. če krči gozd ali seka na golo, seka drevje, pase živino,
zasekuje debla, klesti vejnike, odnaša zemljo, odlaga smeti in
odpadke (peti odstavek 51. člena); .
7. če krši prepoved gibanja občanov ali gojenja posameznih
vrst divjadi (drugi odstavek 54. člena)
8. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi izdanimi na
njegovi podlagi v gozdovih nabira prosto rastoče plodove,
zdravilne rastline ali čebelari (tretji in četrti odstavek 54.
člena):
9. če skladišči ali žaga hlode oziroma obli tehnični les v
nasprotju z 56. členom;
10. če ne vodi predpisane evidence iz 57. člena;
11. če ne izvrši predpisanih ukrepov, da se prepreči ali zatre
požar, škodljivci, rastlinske bolezni ter druge škode v gozdu
in na zemljiščih, na katerih rastejo skupine gozdnega drevja
na površini do petih arov, drevoredih, parkih in plantažah
gozdnega drevja (drugi odstavek 58. člena);
12. če v nasprotju s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, kuri, uporablja odprti ogenj ali ravna z vnetljivimi snovmi v nasprotju z veljavnimi predpisi in s takim
početjem ogroža varnost ali povzroči požar v gozdu (drugi
odstavek 66. člena);
13. če ne upošteva omejitve prometa na gozdnih cestah (69.
člen).
85. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
žaaania hlodov, če ne vodi predpisane evidence (57. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
86. člen
Določbe tega zakona se uporabljajo za gozdove s posebnim
vojaškim namenom le, če se tako določi na podlagi predpisov
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti.
87. člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 38. člena tega
zakona lahko gospodarijo z gozdovi v družbeni lastnini tudi
delavci v organizacijah združenega dela, ki niso v sestavi
gozdnogospodarske delovne organizacije, če so s temi gozdovi upravljali do 25. marca 1965. Delavci v teh organizacijah
gospodarijo z gozdovi v družbeni lastnini z enakimi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi kot delavci v gozdnogospodarskih organizacijah.
(2) Občinska skupščina lahko prenese gozdove iz prejšnjega odstavka na gozdnogospodarsko organizacijo, ki
gospodari z družbenimi gozdovi na tem območju, če ugotovi,
da organizacija iz prejšnjega odstavka ne gospodari z gozdovi
v skladu s tem zakonom ali če se s prenosom zagotavljajo
pogoji za smotrnejše in intenzivnejše gospodarjenje z gozdovi.
(3) Občinska skupščina prenese gozdove po prejšnjem
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odstavku z odločbo. Postopek do izdaje odločbe vodi občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo.
(4) Za odškodnino, ki jo za preneseni gozd pridobi organizacija združenega dela iz drugega odstavka tega člena, ne
velja drugi odstavek 73. člena tega zakona.
88. člen
(1) Za gozdove kraškega gozdnogospodarskega območja
morajo biti gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot
izdelani in sprejeti najpozneje do konca leta 1990. Do izdelave
gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot se uporabljajo letni gozdnogospodarski načrti.
(2) Izjemoma se lahko kot strokovna osnova za izkoriščanje,
gojenje in varstvo gozdov uporabljajo letni gozdnogospodarski načrti, kadar je to potrebno zaradi časovne premostitve
med dvema obdobjema veljavnosti gozdnogospodarskega
načrta gospodarske enote in je to navedeno v odločbi o
potrditvi gozdnogospodarskega načrta območja.
(3) Zemljišča, ki so z dolgoročnim planom občin opredeljena za gozd, se vključijo v gozdnogospodarske načrte
območij. Zanje se izdelujejo letni gozdnogospodarski načrti,
dokler se jih ne vključi v gozdnogospodarske' načrte gospodarskih enot.
(4) Letne gozdnogospodarske načrte iz tega člena potrdi
občinski upravni organ, pristojen za gozdarstvo.
(5) Izvrševanje letnih gozdnogospodarskih načrtov je ob89. člen
Postopek za sklenitev družbenega dogovora iz 39. člena
tega zakona začnejo udeleženci tega dogovora v enem
mesecu po uveljavitvi tega zakona.
90. člen
Gozdnogospodarske organizacije morajo v dveh letih po
uveljavitvi tega zakona prilagoditi svoje splošne akte določbam tega zakona.
91. člen
Območne skupnosti morajo prilagoditi svojo organizacijo
in poslovanje določbam tega zakona v devetih mesecih od
uveljavitve tega zakona, republiška skupnost pa v osemnajstih mesecih od uveljavitve tega zakona.
92. člen
(1) Dokler ne bo urejeno ugotavljanje dela dohodka, ki je
rezultat izjemnih ugodnosti v skladu s 34. členom tega
zakona, se ta del dohodka ugotovi tako, da se od dela celotnega prihodka, ustvarjenega s prodajo gozdnih lesnih sortimentov, odštejejo materialni stroški, sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo, minimalna predpisana amortizacija
osnovnih sredstev, obveznosti iz dohodka, sredstva za
osebne dohodke in skupno porabo, povprečna akumulacija
ter sredstva za ustvarjanje in obnavljanje rezerv.

(2) Povprečna akumulacija se v posameznem letu določi na
podlagi povprečne stopnje akumulacije gospodarstva v SR
Sloveniji, ki je bila dosežena v preteklem letu.
(3) Temeljne organizacije združenega dela, pri katerih
celotni prihodek, ustvarjen s prodajo gozdnih lesnih sortimentov, ne zadošča za pokrivanje stroškov iz prvega odstavka
tega člena, imajo pravico do nadomestila do višine ugotovljene razlike. Sredstva za nadomestilo zagotavljajo druge gozdnogospodarske temeljne organizacije združenega dela
istega gozdnogospodarskega območja iz dela dohodka, ugotovljenega po prvem odstavku tega člena.
93. člen
(1) Civilne in družbene pravne osebe, ki po tem zakonu niso
upravičene upravljati z gozdovi v družbeni lastnini, in družbenopolitične skupnosti morajo prenesti gozdove, s katerimi
gospodarijo, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona na
gozdnogospodarsko temeljno organizacijo združenega dela,
ki gospodari z gozdovi vtem gozdnogospodarskem območju.
(2) Za prenos gozdov po prejšnjem odstavku se smiselno
uporabljajo določbe navodila o izvedbi prenosa kmetijskih
zemljišč od družbenih pravnih oseb, ki niso kmetijske organizacije, v kmetijski zemljiški sklad (Uradni list SRS, št. 15/79).
(3) Morebitne spore v zvezi z izvajanjem določb tega člena
rešuje pristojno sodišče.
94. člen
Postopki o delitvah gozdnih parcel, ki so opravljeni, vendar
odločbe o parcelaciji še niso izdane, se nadaljujejo po določbah, ki so veljale do uveljavitve tega zakona.
95. člen
Republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo, izda
izvršilne predpise iz 32., 33., 50. in 67. člena tega zakona v
enem letu po uveljavitvi tega zakona.
96. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- zakon o gozdovih (Uradni list SRS, št. 16/74);
- 6. člen zakona o spremembah in dopolnitvah posameznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja (Uradni list SRS, št
21/78);
- t., 2. in 3. člen zakona o posebni ureditvi revalorizacije
določenih družbenih sredstev (Uradni list SRS, št. 29/75 in 2/
78) in
- odlok o merilih za najnižji obseg prispevka za biološka
vlaganja ter o načinu obračunavanja, vplačevanja in podrobnejšem namenu uporabe sredstev tega prispevka (Uradni list
SRS, št. 2/75).
97. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Skupščina SR Slovenije je na zborih dne 28. 9. 1982 obravnavala osnutek zakona o gozdovin in ga sprejela. Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije je naložila, da na podlagi stališč, predlogov, pripomb in sklepov, danih v razpravi, pripravi
delovno gradivo za predlog Zakona o gozdovih in ga predloži
v predhodno obravnavo zaradi usklajevanja dokaj različnih
stališč in pripomb k osnutku zakona.
Delovno gradivo za predlog zakona o gozdovih je bilo
predloženo 28. 7. 1983 v predhodno obravnavo odborom
oziroma komisijam pri Skupščini SR Slovenije, republiškim
upravnim organom, kot tudi gozdnogospodarskim organizacijam, Splošnemu združenju gozdarstva Slovenije, Biotehniški fakulteti, Samoupravni interesni skupnosti za gozdar68

stvo Slovenije in drugim. Na to delovno gradivo za predlog
zakona o gozdovih so bile ponovno podane številne pripombe. Zato je bilo pripravljeno novo delovno gradivo z dne
14. 3. 1984, ki je bilo ponovno interresorno obravnavano v
posebnih delovnih skupinah in skupno so bile poiskane
ustreznejše sistemske rešitve. Tudi pri tem delu so sodelovali
predstavniki splošnega združenja gozdarstva, republiške
skupnosti in Biotehniške fakultete.
Predlog zakona o gozdovih (v nadaljnjem besedilu: predlog
zakona) je bil posredovan Skupščini SR Slovenije in objavljen
v Poročevalcu št. 24 pod ESA-539, vendar je bil pred obravnavo v Skupščini umaknjen z dnevnega reda zaradi priprav na
spremembo zveznega zakona o amortizaciji družbenih sredstev. V osnutku zakona o amortizaciji je bila predvidena
bistvena vsebinska sprememba tedaj veljavnega 40. člena
poročevalec
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tega zakona, ki določa način zagotavljanja sredstev za regeneracijo gozdov. V osnutku zakona o amortizaciji predložene
drugačne rešitve zagotavljanja sredstev za regeneracijo gozdov, bi zahtevale bistveno drugačen pristop in rešitve tudi v
predlogu zakona. Zagotavljanje sredstev za regeneracijo gozdov je ključnega pomena za gospodarjenje z gozdovi, ker se s
predlogom zakona zavezuje gozdnogospodarske organizacije za smotrno izkoriščanje gozdov ob pogojih in na način, ki
so z zakonom določeni in se zato z zakonom tudi določajo
sredstva za uresničevanje smotrnega izkoriščanja gozdov. Z
obravnavo predloga zakona v Skupščini je bilo zato potrebno
počakati do uveljavitve novega zakona o amortizaciji družbe' nih sredstev.
Ker se zaradi novega zakona o amortizaciji družbenih sredstev in zaradi omejevanja nabiranja gob in drugih gozdnih
sadežev spremeni 11 členov predloga zakona, se je predlagatelj v dogovoru s strokovnimi službami Skupščine SR Slovenije odločil pripraviti nov predlog zakona.
Predloženi novi predlog zakona upošteva določbe novega
zakona o amortizaciji in tudi večino pripomb za spremembo
in dopolnitev predloga zakona, ki so bile podane v dosedanjih
razpravah s strani združenega dela in družbenopolitičnih
skupnosti.
Predloženi predlog zakona je tako rezultat obsežnega in
vsestranskega kolektivnega dela, kjer so se poiskale takšne
sistemske rešitve, ki naj omogočijo integralno gospodarjenje
z gozdovi kot dobrino splošnega pomena ob pogojih in na
način, ki jih določa predlog zakona na podlagi pooblastil 102.
in 103. člena Ustave SR Slovenije.
Pri tem moramo posebej opozoriti, da so se stališča do
sistemskih rešitev v dolgem obdobju nastajanja predloga
zakona večkrat menjala, vse z namenom, da se poišče optimalne rešitve, usklajene tako z družbenogospodarskim sistemom kot specifičnostjo gospodarjenja z gozdovi. Zato ni
mogoče vedno in povsod ugotoviti neposredne usklajenosti
predloga zakona z vsemi pripombami in stališči, podanimi ob
sprejemanju osnutka zakona, ker se je besedilo pri interresornem delu in sodelovanju dopolnjevalo in preoblikovalo.
Temeljna izhodišča zakona
1. Gozdovi so dobrina splošnega pomena In s predlogom
zakona so opredeljene njihove osnovne splošne koristne
funkcije, ki so med seboj tesno povezane in jih ni mogoče
obravnavati ločeno. Izhodišče taki opredelitvi je, da imajo
gozdovi na najboljših rastiščih vsestransko izraženo pollfunkclonalnost, s slabšanjem rastišč se njihova pollfunkcionalnost
zmanjšuje, pri tem pa posamezne funkcije gozdov pridobivajo
na svojem pomenu, ko končno na ekstremnih rastiščih v
celoti prevladajo varovalne funkcije gozdov. Z ozirom na
splošno koristne funkcije gozdov imajo vsi gozdovi splošni
družbeni pomen, med seboj se razlikujejo le po vsebini družbenogospodarskega pomena, ki ga oblikujejo splošne družbene potrebe po uravnoteženem In zdravem okolju in potrebe
po donosih iz gozdov.
2. Predlog zakona obravnava vse gozdove na območju SR
Slovenije z izjemo gozdov, za katere veljajo posebni predpisi
po zakonu o ljudski obrambi (Uradni list SFRJ, št. 21/82). Prt
tem se upošteva dejansko stanje v naravi in določbe, vsebovane v predlogu zakona veljajo tudi za tiste gozdove, ki so
nastali v preteklih desetletjih, vendar so v katastru vodeni kot
kmetijske kulture. Gre za okoli 80.000 ha gozdov, ki v katastru
še niso zajeti in ki so nastali in še nastajajo na najslabših
pašnih površinah, marsikje tudi v perimetru hudournikov, in
so odločilno pripomogli k umirjanju erozije In ponovni ekološki stabilnosti posameznih območij. Te gozdove kataster
postopno vključuje v katastrsko kulturo »gozd«, toda razkorak med dejanskim stanjem v naravi In katastrom je zaradi
zaraščanja že 20 let okoli 80.000 ha. Končno odločitev o
namenu rabe prostora vsebuje dolgoročni družbeni plan
občine, kjer se opredelijo območja gozdov. Vprašanje krčitve
gozdov je urejeno v uredbi o urejanju posameznih razmerij iz
zakona o gozdovih (Uradni list SRS, št. 8/75) in pri novelacijl
te uredbe bodo uporabljeni isti kriteriji In pogoji za krčitve
gozdov, kot veljajo sedaj.
3. Na podlagi 102. In 103. člena ustave SR Slovenije, po
katerih se z zakonom določajo pogoji in načini za uporabo
oziroma smotrno Izkoriščanje gozdov, so v splošnih določbah
predloga zakona podani pogoji, pod katerimi se sme gozdove
uporabljati oziroma z njimi gospodariti. Pri tem je osnovni
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pogoj zagotavljanje trajnosti gozdov ter krepitev njihovih
funkcij. Za uresničevanje v predlogu zakona opredeljenih
pogojev se oblikujejo gozdnogospodarska območja, ki zajemajo na posameznih teritorijih vse gozdove ne glede na
lastništvo in sicer na podlagi v predlogu zakona določenih
kriterijev tako, da se zagotavlja enotno gospodarjenje v
skladu z družbenoplanskim razvojem godznogospodarskega
območja kot gospodarske celote. Območja določa in spreminja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
4. Uresničevanje s predlogom zakona določenih pogojev za
uporabo in gospodarjenje z gozdovi se zagotavlja v planskih
aktih g ozdnogospodarskih delovnih organizacij, smotrno
izkoriščanje gozdov pa se strokovno usmerja z gozdnogospodarskimi načrti, ki dajejo biološke strokovne osnove in možnosti za gospodarjenje z gozdovi. Z gozdovi se gospodari na
podlagi planskih aktov, ki temeljijo na strokovnih možnostih,
opredeljenih v gozdnogospodarskih načrtih, družbenoekonomske pogoje za gospodarjenje (organizacijske, kadrovske,
tehnološke in ekonomske) pa se opredeli v planskih aktih
samih.
5. Posebna družbena skrb za smotrno izkoriščanje gozdov
je konkretizirana z opredelitvijo ključnih dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, kot dejavnosti posebnega družbenega
pomena, ki jih opravljajo in skrbijo za njihov razvoj samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, gozdnogospodarske organizacije, občine in republika. Te dejavnosti so
varstvo gozdov (pred boleznimi, insekti, glodalci, divjadjo in
požarom), gojenje gozdov (obnova po poseku, nega sestojev,
melioracije, pogozdovanja, odkazilo drevja za posek), urejanje gozdov (izdelava gozdnogospodarskih načrtov) in odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, ki zajema soodločanje pri
izbiri trase, ceste, projektiranje in zagotavljanje sredstev za
gozdne ceste.
Vsebina dela samoupravnih interesnih skupnosti je opredeljena skladno s 67. členom ustave, po katerem je osnovni
namen združevanja delavcev, kmetov, delovnih ljudi in občanov v samoupravne interesne skupnosti usklajevanje interesov med panogami zaradi ohranitve in krepitve biološko uravnoteženega gozda.
6. V splošnih določbah je opredeljeno skupno gospodarjenje z gozdovi ne glede na lastništvo. Glede na skupne interese
za ohranjanje in krepitev trajnosti gozdov in njihovih funkcij v
gozdnogospodarskem območju je nujni pogoj za uresničevanje smotrnega izkoriščanja gozdov tudi ustrezno organiziranje združenega dela. Zato je na podlagi 51., 80., 102. in 103.
člena ustave v predlogu zakona določen način opravljanja
dejavnosti gospodarjenja z gozdovi tako, da se združujejo
delavci, organizirani v temeljnih organizacijah združenega
dela ter delavci in združeni kmetje, organizirani v temeljnih
organizacijah kooperantov, v gozdnogospodarsko delovno
organizacijo v okviru gozdnogospodarskega območja. Zaradi
zagotovitve pogojev za razvoj skupnega gospodarjenja z gozdovi, ne glede na lastništvo pridobivajo v posameznih gozdnogospodarskih območjih delavci v temeljnih organizacijah
združenega dela ter delavci in združeni kmetje v temeljnih
organizacijah kooperantov dohodek, kot delež na skupnem
prihodku, če ustvarjajo prihodke s prodajo in storitvami v
medsebojnem proizvodnem sodelovanju.
Gozdni lesni sortimenti, pridobljeni v družbenih gozdovih v
procesu gospodarjenja z gozdovi, so skupni proizvod vseh
gozdnogospodarskih temeljnih organizacij združenega dela
in drugih specializiranih temeljnih organizacij združenega
dela, ki opravljajo posamezne faze v dejavnostih gospodarjenja z družbenimi gozdovi v gozdnogospodarskem območju.
Zato je v predlogu zakona določba, da pridobivajo te organizacije združenega dela dohodek kot delež pri skupnem prihodku, ustvarjenem s prodajo gozdnih lesnih sortimentov aH
storitev, ki je rezultat skupnega dela delavcev. S tako rešitvijo
je zagotovljeno Izenačevanje ekonomskega položaja temeljnih organizacij združenega dela, ki morajo v družbenih gozdovih pridobivati vse gozdne lesne sortlmente ne glede na
njihovo vrednost In pogoje pridobivanja, pri tem ko imajo
posamezne gozdnogospodarske temeljne organizacije dokaj
različno stanje gozdov, pogoji za pridobivanje gozdnih lesnih
sortimentov pa se letno spreminjajo v odvisnosti od naravnih
In proizvodnih pogojev v gozdovih, kjer se v posameznih letih
vrši posek. S tako rešitvijo Je sistemsko usklajena določba
tretjega odstavka 12. člena veljavnoga zakona o gozdovih, ki
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ureja vprašanje »izenačevanje pogojev gospodarjenja« v
družbenih gozdovih.
Poleg teh splošnih določb o skupnem gospodarjenju, so v
naslednjih poglavjih predloga zakona še določbe, ki opredeljujejo strokovna izhodišča za skupno gospodarjenje (skupni
gozdnogospodarski načrti), zagotavljanje višine sredstev za
dejavnosti posebnega družbenega pomena po enakih kriterijih, združevanje v samoupravne interesne skupnosti in opravljanje nalog v teh skupnostih ipd. Pravice in dolžnosti lastnikov gozdov pri gospodarjenju z njihovimi gozdovi pa so v
nadaljnjih poglavjih podrobneje opredeljene.
7. Pojem •>gozdni lesni sortimenti« se v predlogu zakona
uporablja kot skupni naziv za vse lesne proizvode, ki se
pridobijo z izkoriščanjem gozdov, in so podrobno opredeljeni
v jugoslovanskem standardu o proizvodih izkoriščanja gozdov. Ta jugoslovanski standard se občasno dopolnjuje in
spreminja, kar je redno objavljeno v Uradnem listu SFRJ in se
skladno s temi spremembami za lesne proizvode uporablja v
zakonu o gozdovih uporabljen skupni izraz »gozdni lesni
sortimenti".
8. Poseben problem predstavlja prosto razpolaganje (promet in prevoz) z lesnimi proizvodi, ki imajo vse lastnosti
gozdnih lesnih sortimentov (ti po JUS), vendar so bili pridobljeni na zemljiščih, ki po zakonu o gozdovih niso gozd. Pri tem
gre le za vprašanje dejanskega izvora teh gozdnih lesnih
sortimentov, tj. ali so res pridobljeni na negozdnih površinah
ali pa so pridobljeni s protipravnim posekom v gozdovih.
Organizacije in drugi, ki te gozdne lesne sortimente kupujejo
(najčešče kmetijske zadruge, obrtniki ipd.) se zadovoljijo z
osebno izjavo prodajalca, da so gozdni lesni sortimenti posekani izven gozda. Ta dvomljivost o izvoru teh sortimentov se
ponovi na žagah, ker niso označeni (žigosani). Ne glede na to,
da je razmejitev med gozdovi in kmetijskimi zemljišči
izvršena, in da se z gozdnogospodarskim načrtovanjem
stalno novelira, pa količina gozdnih lesnih sortimentov, ki naj
bi bili posekani izven gozda, stalno narašča, tako kot narašča
protipravni posek drevja v zasebnih gozdovih.
V predlogu zakona je zato predvideno, da morajo imeti
zasebni prodajalci hlodovine in oblega tehničnega lesa potrdilo o njegovem izvoru, tj. da ni bilo posekano v gozdu. To
potrdilo izda gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z
gozdovi, kjer je bilo drevje posekano. Izdaja takega potrdila je
povezana z dodatnim delom, ki pa je nujno, če hočemo
uspešno preprečevati protipravne poseke v zasebnih gozdovih.
II. POMEMBNEJŠE REŠITVE V PREDLOGU
ZAKONA
V predlogu zakona so nekatera pomembna vprašanja
sistemske ureditve gospodarjenja z gozdovi drugače rešena
kot v osnutku zakona. Te rešitve se nanašajo predvem na
vsebino dela območnih in republiške skupnosti, razmejitev
med planskimi akti in gozdnogospodarskimi načrti, zagotavljanje sredstev in pri tem še posebej financiranje nekaterih
dejavnosti posebnega družbenega pomena na kraškem
območju ter ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih
naravnih in drugih pogojev.
1. Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo se ustanovijo po gozdnogospodarskih območjih (skupno 14),
območne skupnosti pa ustanovijo s samoupravnim sporazumom republiško skupnost.
Območne skupnosti za gozdarstvo opravljajo zlasti naloge
usklajevanj interesov med panogami z namenom zagotavljanja biološkega ravnotežja v gozdovih in urejanja vprašanj
varstva in gojenja gozdov. Pri tem zlasti skrbijo za smotrno
izkoriščanje gozdov in s tem namenom usklajujejo interese s
porabniki lesa in interese pri sočasni rabi gozdnega prostora
(kmetijstvo, vodno gospodarstvo, lovstvo, turizem in varstvo
okolja). Območne skupnosti za gozdarstvo imajo posebno
odgovorno nalogo v zvezi z usklajevanjem gozdnega in lovnega gospodarstva, zaradi pravilnega gospodarjenja z gozdnimi biogeocenozami in da se zagotovi nemotena regeneracija gozdov. To zagotavljajo z usklajevanjem gozdnogospodarskih in lovnogospodarskih načrtov ter dajejo pobude za
spremembo načrtov, če je to potrebno zaradi novo nastalih
okoliščin v gozdu (prekomerne škode, ujme ipd.).
Nadaljnja pomembna naloga območnih skupnosti je, da
sodelujejo v procesu družbenega planiranja pri spremembi

namenske rabe prostora in pri vseh posegih v gozdove za
gradnjo različnih objektov. K tem posegom dajejo soglasje,
glede njihovega vpliva na splošne koristne funkcije gozdov.
Pri tem je pomembno, da območne skupnosti v splošnih aktih
zagotovijo operativnost, da se bodo v predpisanem roku
(enega meseca) lahko opredelili s soglasji do nameravanih
posegov v gozdove.
Območne skupnosti tudi usmerjajo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo in zagotavljajo njihovo smotrno in racionalno uporabo. Pri območni skupnosti se tudi združujejo
sredstva, ki jih gozdnogospodarske organizacije in porabniki
lesa namenjajo za hitrejše odpiranje gozdov z gozdnimi cestami.
Republiška skupnost sprejema enotno metodologijo za
oblikovanje elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana vseh samoupravnih interesnih skupnosti
za gozdarstvo in sprejema za področje gospodarjenja z gozdovi dogovor o temeljih plana SR Slovenije. Poleg tega pa se
v republiški skupnosti usmerja tisti del sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo, ki se uporablja za melioracije in
pogozdovanje na območju vse Slovenije ter del sredstev za
odpiranje gozdov z gozdnimi cestami tistih predelov Slovenije, kjer je potrebno z združenimi sredstvi pospešiti razvoj
gozdnega cestnega omrežja.
2. Planiranje v gozdnogospodarskih organizacijah in
samoupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo se izvaja
po splošnih predpisih, z zakonom so le podrobneje opredeljeni elementi za pripravo predloga o temeljih plana, ki jih
uporabniki in izvajalci med seboj uskladijo. Skladno z nalogami območnih skupnosti oziroma republiške skupnosti je v
predlogu zakona opredeljena tudi osnovna vsebina samoupravnih sporazumov o temeljih plana.
Razmejitev med plani in gozdnogospodarskimi načrti je
dana že v splošnih določbah, v tem podpoglavju pa je podrobneje opredeljena povezava med njimi in sicer tako, da se
zagotavlja usklajenost med načrti kot strokovno osnovo in
planskimi akti. Predložena rešitev je drugačna kot v osnutku
zakona ter je usklajena v interresornem sodelovanju s pripombami in stališči, ki so bili ob tem sodelovanju še dodatno
posredovani.
Ustava SR Slovenije v 102. in 103. členu določa, da je treba
z zakonom določiti splošne pogoje za uporabo oziroma izkoriščanje gozdov. V skladu s to določbo so v 3. členu predloga
zakona podrobneje opredeljeni splošni pogoji, pod katerimi
je potrebno gozdove uporabljati in z njimi gospodariti, da se
zagotovi njihovo smotrno izkoriščanje. Pri tem je naloga gozdnogospodarskih načrtov, da na podlagi bioloških zakonitosti
razvoja gozdov podrobno opredelijo te splošne pogoje in dajo
strokovne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi.
Naloga gozdnogospodarskih načrtov je nadalje, da razdelijo gozdni prostor po osnovnih ureditvenih enotah (oddelkih), podrobno proučijo stanje gozdov, rastiščne razmere in
razvoj gozdov po teh enotah ter posredujejo, ob upoštevanju
splošnih pogojev za smotrno izkoriščanje gozdov, strokovne
možnosti, ki so podlaga za pripravo planskih aktov. Gozdnogospodarski načrti dajejo možnosti izkoriščanja gozdov za
10-letno obdobje in na ta obseg izkoriščanja (etat) vezani
obseg gozdnogojitvenih in varstvenih del, ki je uravnotežen
na zahteve, ki jih postavlja zakon s splošnimi pogoji. S planskimi akti pa se določa letna in srednjeročna dinamika poseka
in gozdnogojitvenih ter varstvenih del v skladu z ekonomskimi, kadrovskimi, organizacijskimi in tehnološkimi možnostmi.
Razmejitev med gozdnogospodarskimi načrti in.planskimi
akti dejansko povezuje gospodarjenje z gozdovi v organsko
celoto, kjer dajejo gozdnogospodarski načrti biološke okvire,
planski akti pa vse družbeno-ekonomske komponente, ki
omogočajo in definirajo gospodarjenje z gozdovi.
Gozdnogospodarski načrti, ki opredeljujejo pogoje za smotrno izkoriščanje gozdov, so obvezni, saj razčlenjujejo z zakonom določene pogoje za smotrno izkoriščanje gozdov in
krepitev njihovih splošno koristnih funkcij. Njihovo izvrševanje mora biti v skladu z opredeljenimi pogoji, ter je neizvrševanje v načrtih podrobno opredeljenih pogojev sankcionirano.
3. Zagotavljanju sredstev za dejavnosti posebnega družbenega pomena je bila v pripravi novega zakona o gozdovih
dana posebna pozornost. Potrebno je bilo poiskati najustrez-
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nejše rešitve, usklajene z družbenogospodarskim sistemom
in v skladu s potrebami po trajnem vlaganju v gozdove ob
tem, ko se te potrebe prostorsko in časovno hkrati z razvojem
gozdov spreminjajo v stoletni gozdni proizvodnji.
Predvsem se je ugotovilo, da pri vlaganjih v gozdnobiološko reprodukcijo ne moremo umetno ločiti enostavne in
razširjene reprodukcije z ozirom na to, v kakšnem stanju so
gozdovi, v katerih izvajamo gozdnogojitvena dela. V gozdovih
z ustrezno drevesno zasnovo (ohranjeni gozdovi) kot v gozdovih s slabo in neustrezno drevesno zasnovo (malo donosni
gozdovi in gozdovi v nastajanju), se izvajajo namreč povsem
enaka gozdnogojitvena dela, razlika je le v obsegu teh del,
intenziteti dela ter s tem povezanim obsegom potrebnih sredstev. Zato so v predlogu zakona vsa sredstva za biološka
vlaganja v gozdove obravnavana kot sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo (33. člen).
Gozdnogospodarske temeljne organizacije združenega
dela zagotavljajo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo v
amortizaciji gozdov, ki ne sme biti manjša od 13%, od prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov. Osnova za tako
določbo je 39. člen zakona o amortizaciji družbenih sredstev
(Uradni list SFRJ, št. 70/84), namembnost sredstev, ki je v 43.
členu navednega zakona le okvirno opredeljena, pa je v predlogu zakona omejena na financiranje dejavnosti posebnega
družbenega pomeria (drugi odstavek 6. člena), razen za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami.
Stopnjo za obračunavanje amortizacije gozdov določajo
gozdnogospodarske temeljne organizacije združenega dela
enotno v okviru gozdnogospodarske delovne organizacije
posameznega gozdnogospodarskega območja. Stopnjo
določijo v samoupravnem splošnem aktu v skaldu s samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdnogospodarsko
delovno organizacijo. Osnova za to določbo je v drugem
odstavku 28. člena navedenega zakona o amortizaciji družbenih sredstev.
Temeljne organizacije kooperantov, ki gospodarijo z zasebnimi gozdovi, zagotavljajo sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo v ceni gozdnih lesnih sortimentov in jih obračunavajo
v breme celotnega prihodka. Višina teh sredstev in osnova, na
katero se obračunava, je enaka kot za gozdnogospodarske
temeljne organizacije združenega dela, ki gospodarijo z družbenimi gozdovi.
Sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo združujejo gozdnogospodarske organizacije na podlagi samoupravnega
sporazuma o združitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo pri gozdnogospodarski delovni organizaciji. Uporabljajo se v skladu s planskimi akti te delovne organizaicje in
območne skupnosti, ki temeljijo na strokovnih osnovah gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot. S tako rešitvijo
je zagotovljeno uspešno izvajanje gospodarjenja z gozdovi v
vseh njihovih razvojnih fazah skozi stoletno obdobje, ko se
prostorsko in časovno spreminjajo, ne glede na trenutno
organiziranost gozdarstva.
4. Družbenoekonomski odnosi v območni skupnosti za
gozdarstvo se urejajo med udeleženci v svobodni menjavi
dela na podlagi vrednotenja rezultatov dela preko samoupravno dogovorjene cene za posamične storitve v dejavnostih posebnega družbenega pomena.
S samoupravnimi sporazumi o temeljih plana območne
skupnosti za gozdarstvo se udeleženci zato sporazumejo o
standardih in normativih za opravljanje del za varstvo, gojenje
in urejanje gozdov in o kriterijih in merilih za oblikovanje cen
posamičnih storitev. S tem samoupravnim sporazumom udeleženci določijo tudi skupne interese in cilje ter uredijo medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela v območni skupnosti. Gozdnogospodarske
organizacije in območna skupnost za gozdarstvo zato sprejemajo plane sočasno v medsebojni povezanosti in odvisnosti.
V samoupravnem sporazumu o temeljih plana območne oziroma republiške skupnosti se udeleženci tudi dogovorijo o
načinu nadzora nad izvajanjem sporazuma in tudi o vrednotenju rezultatov dela izvajalcev na količino in kakovost izvršenega dela.
5. Delež malodonosnih gozdov, ki bi jih bilo potrebno
postopno usposobiti za redno proizvodnjo, je po posameznih
gozdnogospodarskih območjih zelo različen. Z večjim deležem teh gozdov se zmanjšuje tudi ekonomska sposobnost
gozdnogospodarskih organizacij, da same zagotovijo sredporočevalec

stva za melioracijo teh gozdov na svojem območju. Pri tem
ima poseben položaj kraško gozdno gospodarsko območje,
kjer je delež ohranjenih gozdov le okoli 38%, drugo so varovalni ali lesnoproizvodno manj pomembni gozdovi. Naloga
gozdarstva je, da gospodari z vsemi gozdovi, ne glede na
svojo prostorsko organiziranost, v skladu s pogoji iz 3. člena
predloga zakona. Zato je dolžno zagotavljati in združevati
sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo, ki so namenjena za
melioracije in pogozdovanja in jih po skupnem programu
smotrno in racionalno vlagati s tem namenom v gozdove v
okviru Slovenije. V predlogu zakona je zato določba, da
gozdnogospodarske organizacije združujejo del sredstev za
gozdnobiološko reprodukcijo pri republiški skupnosti za gozdarstvo, na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih
plana republiške skupnosti.
Na kraškem gozdnogospodarskem območju je za zagotavljanje osnovne funkcije varovalnih in malodonosnih gozdov
potrebno zagotoviti tudi sredstva za izvajanje teh dejavnosti
posebnega družbenega pomena. V zvezi s tem so v predlogu
zakona posebej opredeljene naloge republiške skupnosti za
gozdarstvo, in sicer (čl. 20), da zagotavlja (preko samoupravnega sporazuma o temeljit} plana) sredstva za varstvo gozdov
pred boleznimi in škodljivci, vzdrževanje in gradnjo protipožarnih zidov in presek ter druge preventivne varstvene
ukrepe, obnovo gozdov na pogoriščih in odkazilo drevja v
lesnoproizvodno manj pomembnih gozdovih oziroma varovalnih gozdovih. Kot lesnoproizvodno manj pomembni gozdovi se štejejo gozdovi na rastiščih z nizkim
proizvodnim
potencialom, kjer so letni donosi pod 1 m3/ha. Ti gozdovi
služijo v lesnoproizvodnem pogledu le za samooskrbo kmetov. Torej gre za zagotavljanje sredstev za gozdnobiološko
reprodukcijo na okoli 62% gozdnih površin na Krasu, še
posebej pa republiška skupnost zagotavlja vsa sredstva za
urejanje gozdov na kraškem gozdnogospodarskem območju.
Varstvo gozdov na kraškem gozdnogospodarskem
območju pred požarom ureja predlog zakona v 18. členu, tako
da so upoštevane naloge organizacij, samoupravnih in družbenopolitičnih skupnosti s kraškega gozdnogospodarskega
območja kot so opredeljene z zakonom o splošni ljudski
obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, št. 35/82)
ter zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/
76).
Obseg sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo, namenjenih za melioracije, pogozdovanja ter za izvajanja dejavnosti
posebnega družbenega pomena na kraškem gozdnogospodarskem območju, je v predlogu zakona določen v odnosu na
prodajno vrednost gozdnih lesnih sortimentov, v višini najmanj 3% od te vrednosti, določi pa se v samoupravnem
sporazumu o temeljih plana republiške skupnosti. Obseg teh
sredstev bi omogočal redno zagotavljanje sredstev za navedene dejavnosti na kraškem območju (cca 25 milijonov letno,
po cenah iz leta 1983) in melioracijo malodonosnih gozdov v
Sloveniji v naslednjih 35 letih.
S tako rešitvijo financiranja vlaganj v gozdove za njihovo
biološko reprodukcijo je odgovornost za pravilno gospodarjenje z gozdovi osredotočena pri gozdnogospodarskih organizacijah, združenih v gozdnogospodarskih delovnih organizacijah, ki izvajajo zakon o gozdovih in po tem zakonu tudi
zagotavljajo sredstva za svoje obveznosti. Za pravilno, smotrno in racionalno porabo sredstev za gozdnobiološko reprodukcijo, kot tudi za usklajevanje interesov med panogami
zaradi smotrnega gospodarjenja z gozdovi (varstva, gojenja in
skrbi za biološko ravnovesje v gozdovih) pa prevzamejo soodgovornost samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo.
Ker se v okviru dejavnosti varstva, gojenja in urejanja goz■ dov izvajajo različne vrste del in ker se sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo uporabljajo tudi za strokoni razvoj teh
dejavnosti ter za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo, bo republiški upravni organ, pristojen za
gozdarstvo, podrobneje določil strokovne okvire, kaj se šteje
za gozdnobiološko reprodukcijo.
6. Del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih ali je rezultat izjemnih ugodnosti na trgu aH
drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka, ugotavljajo temeljne organizacije združenega dela, ki gospodarijo z
družbenimi gozdovi. Kriterije in merila za ugotavljanje tega
dela dohodka določijo temeljne organizacije združenega dela
v samoupravnem sporazumu. Dokler ne bo tak sporazum
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sprejet, ugotavljajo temeljne organizacije združenega dela ta
del dohodka na podlagi prehodnih določb (92. člen). Ta člen
povzema za prehodno obdobje dosedanji način ugotavljanja
dela dohodka iz 12. člena veljavnega zakona o gozdovih.
Ta sredstva se uporabljajo v skladu s samoupravnim sporazumom o združitvi v gozdnogospodarsko delovno organizacijo za skladnejši razvoj temeljnih organizacij združenega
dela na podlagi vlaganj v gozdove v družbeni lastnini v posameznem gozdnogospodarskem območju in to predvsem za
odpiranje gozdov z gozdnimi cestami, tehnološko opremo za
gospodarjenje z gozdovi in za nakup gozdov. S tako rešitvijo
se zagotavljajo sredstva za načrtno in usklajeno odpiranje
družbenih gozdov v gozdnogospodarskem območju in z združevanjem teh sredstev s sredstvi kmetov (absolutna renta), se
bi lahko postopno realiziral dolgoročni program gozdarstva
za odpiranje gozdov z gozdnimi cestami. Za hitrejše intenziviranje gospodarjenja z gozdovi je predvideno, da gozdnogospodarske organizacije del teh sredstev združujejo z organizacijami - porabniki lesa pri območni skupnosti za gozdarstvo in tako zagotovijo dodatna sredstva za pospešeno odpiranje gozdov z gozdnimi cestami (35. člen).
7. Skupno gospodarjenje. Na podlagi izhodišč v splošnih
določbah predloga zakona je v tem podpoglavju določeno, da
se delavci ter delavci in združeni kmetje združujejo v gozdnogospodarskem območju v delovno organizacijo, v kateri
zagotavljajo skupni družbenoptanski razvoj vseh gozdov ne
glede na lastništvo, sodelujejo v delu območne skupnosti in
sprejemajo skupne planske akte. Merila za organiziranje gozdnogospodarskih temeljnih organizacij združenega dela in
temeljnih organizacij kooperantov se podrobneje razčlenijo v
družbenem dogovoru.
Medsebojna razmerja pri ustvarjanju skupnega prihodka na
podlagi proizvodnega sodelovanja, urejajo gozdnogospodarske organizacije v samoupravnem sporazumu o združitvi v
gozdnogospodarsko delovno organizacijo. Delavci temeljnih
organizacij združenega dela, ki so med seboj povezane s
skupnim delom na skupnem proizvodu (družbeni gozdovi) pa
urejajo medsebojna razmerja s posebnim samoupravnim sporazumom.
III. DRUGE REŠITVE, KI SO DRUGAČNE KOT V
OSNUTKU ZAKONA, TER POMEMBNEJŠE
DOPOLNITVE
17. in 20. člen predloga zakona sta dopolnjena z določbo,
da območne skupnosti in republiška skupnost ugotavljajo
vpliv imisije škodljivih snovi v gozdove in predlagajo ukrepe
za odpravo posledic imisije v gozdove. Pri tem je mišljeno, da
podpirajo znanstveno raziskovalno delo v zvezi z ugotavljanjem stopnje poškodovanosti oziroma ogroženosti gozdov
zaradi imisije ter. predlagajo ukrepe, ki jih morajo podvzeti
onesnaževalci zraka,
V 43. členu predloga zakona je v primerjavi z osnutkom
zakona, le določba o načinu odločanja o skupnih zadevah
gospodarjenja z gozdovi. Opuščeno je besedilo drugega
odstavka 51. člena osnutka zakona o soodločanju predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti, ker je bilo pri delu medresorne delovne skupine v okviru Skupščine SRS dogovorjeno,
da to ni nujno, ker ni treba celotnega instrumentarija iz 51.
člena Ustave povsod uporabljati. Z zakonom se namreč daje
jasna razmejitev med plani in načrti, uresničevanje posebnega družbenega interesa pa je zagotovljeno v samoupravnih
interesnih skupnostih ter z vsemi drugimi oblikami, ki so
uveljavljene preko skupnega gospodarjenja z gozdovi.
47. člen predloga zakona je nov in podrobneje določa, kaj
storiti z gozdnimi lesnimi sortimenti, ki jih je lastnik gozda
pridobil v skladu z zakonom za domačo porabo, pri tem pa je
zanemaril ali njihovo izdelavo, spravilo in odvoz iz gozda, tako
da les propada. Zaradi zmanjševanja uporabne vrednosti teh
gozdnih lesnih sortimentov se povečujejo zahteve za pridobitev lesa za domačo porabo, po drugi strani pa z insekti
napadeni gozdni lesni sortimenti ogrožajo biološko stabilnost
gozda in druge izdelane gozdne lesne sortimente, ki so v
procesu pridobivanja. Ugotovitev, kdaj gozdni lesni sortimenti v gozdu propadajo, ker niso bili pravočasno odpeljani,
strokovno ni sporna, če se zapisniško ugotovi vrste in obseg
napak, nastalih zaradi glivic oziroma insektov in ki so kot
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tovrstne napake opredeljene tudi v JUS o proizvodih izkoriščanja gozdov.
48. člen predloga zakona je v primerjavi s 55. členom
osnutka zakona dopolnjen z rokom, v katerem mora temeljna
organizacija kooperantov odločiti o ugovoru lastnika gozda,
sicer ima lastnik gozda pravico, da vloži predlog za varstvo
pravic pri pristojnem sodišču združenega dela.
50. člen predloga zakona je dopolnjen in določa osnovne
pogoje za spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov
zaradi zaščite tal in varstva okolja. Ta člen je dopolnjen tudi s
pogoji za izkoriščanje postranskih gozdnih proizvodov. Podrobnosti se bodo uredile s pravilnikom o gozdnem redu.
V 54. členu predloga zakona sta v primerjavi z 61. členom
osnutka zakona nova prvi in drugi odstavek. V drugem
odstavku je predvidena omejitev gibanja občanov in gojenja
divjadi v ograjenih delih gozda in sicer zaradi varstvenih
oziroma gojitvenih ukrepov.
Zaradi neusklajenosti med gozdom in divjadjo se morajo
gozdarji vse pogosteje posluževati ograjevanja gozdnih
površin, da preprečijo dostop divjadi in s tem zagotovijo
obnovo gozda. Ker so gozdovi v pomlajevanju že akutno
ogroženi zaradi divjadi, je potrebno dati zakonsko osnovo za
varstvene ukrepe, s katerimi se prepreči dostop in gojenje
divjadi na ograjenih območjih. Dostop in gibanje občanov v
teh ograjenih območjih pa je treba prepovedati zato, ker
lahko poškodujejo ograde oziroma jih pustijo odprte in s tem
omogočijo dostop divjadi, poleg tega je te podmlajene gozdove potrebno občasno tretirati z zaščitnimi sredstvi pred
insekti, ki lahko škodujejo zdravju občanov.
Ti ukrepi pa so le začasni in trajajo toliko časa, dokler se ne
dosežejo gojitveni cilji.
V tem členu se ureja način in obseg nabiranja plodov, ki ga
lahko omeji z navodili občinski upravni organ, pristojen za
gozdarstvo, na predlog gozdnogospodarske organizacije.
Nabiranje gozdnih plodov in zdravilnih zelišč lahko občinski
upravni organ tudi v celoti prepove oziroma, če gre za
splošno ogroženost rastlinske vrste, izda tako prepoved republiški upravni organ, pristojen za gozdarstvo.
55. člen predloga zakona se v primerjavi z osnutkom razlikuje v tem, da lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ni dolžan dopustiti spravila gozdnih lesnih sortimentov
(vlačenje po tleh), dolžan pa je dovoliti začasen prevoz in
začasno zložitev gozdnih lesnih sortimentov na svojem zemljišču izven rastne dobe.
V drugem odstavku tega člena so določene omejitve lastnikov kmetijskih zemljišč in gozda, v zvezi s spravilom, prevozom oziroma zložitvijo tujih gozdnih lesnih sortimentov na
njihovih zemljiščih oziroma v njihovem gozdu. Gozd je enoten
proizvodni prostor, kjer morajo lastniki gozdov po sili zakona
dovoliti navedene faze pridobivanja gozdnih lesnih sortimentov. Zaradi varstva kmetijskih zemljišč in okolja pa je lastnik
kmetijskega zemljišča po sili zakona dolžan dovoliti izven
rastne dobe le prevoz in začasno zložitev gozdnih sortimentov. ne pa tudi spravila, tj. vlačenja lesa po tleh. Zakon to
določa zaradi preprečitve nepopravljive škode na kmetijskih
zemljiščih, ker se lahko trajneje zmanjša ali celo uniči njihova
uporabnost oziroma sproži erozija. V teh primerih odškodnina ne bi mogla nadomestiti škode na okolju. V takem
primeru je treba les prevažati, zakon pa ne prepoveduje spravila in se lastnik kmetijskega zemljišča in lastnik oziroma
uporabnik gozdnih lesnih sortimentov, dogovorita o načinih
in pogojih, ob katerih je mogoče vlačiti les po kmetijskem
zemljišču. Podobno zakon tudi dopušča sporazumen dogovor o prevozu, spravilu ali zložitvi lesa na kmetijskem zemljišču tudi v rastni dobi.
Nov je tudi sedmi odstavek tega člena, po katerem je tisti, ki
spravlja gozdne lesne sortimente poleg odškodnine za uporabo tujih zemljišč, dolžan plačati tudi odškodnino, če s
svojim ravnanjem povzroči škodo na teh zemljiščih.
Na 56. in 57. člen predloga zakona, ki urejata vprašanje
žaganja lesa, ki ga lastnik gozda pridobi za lastno uporabo, so
bile v vseh razpravah ob osnutku zakona dane številne in
nasprotujoče si pripombe. Predlagatelj je pri urejanju teh
vprašanj izhajal iz stališča, da je potrebno zagotoviti evidenco
nad izvorom hlodovine ter izvrševanje varstvenih ukrepov za
preprečevanje širjenja insektov in bolezni.
V predlogu zakona je predvideno, da se s tem zakonom
ureja le vprašanje žaganja lesa, ki ga kmetje pridobijo za
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neposredno uporabo po določbah 45. člena, ter evidenca o
žaganju lesa tako na žagah kmetov kot drugih žagah. Lastniki
gozdov lahko žagajo na svoji žagi samo hlode in obli tehnični
les, ki so ga dobili za neposredno lastno uporabo, te sortimente za potrebe občanov pa lahko žagajo le s posebnim
dovoljenjem. Ti gozdni lesni sortilmenti morajo biti označeni
oziroma (za sortimente, pridobljene izven gozda) morajo imeti
lastniki žag potrdilo o njihovem izvoru.
Z evidenco o žaganju navedenih sortimentov se omogoča
nadzor nad njihovim izvorom ter izvajanje varstvenih ukrepov
pri zatiranju drevesnih bolezni in insektov.
Ta delavec bo moral o storjeni kršitvi obvestiti pristojnega
gozdarskega inšpektorja, lahko pa bo podal tudi predlog za
uvedbo postopka o prekršku.
V tem primeru torej ne gre za prenos inšpekcijskih pooblastil, kar zvezni zakon o sistemu državne uprave izrecno prepoveduje, saj pooblaščeni delavec ne bo imel nobenih pooblastil
za neposredno ukrepanje, temveč le pravico ugotoviti identiteto kršitelja zakonskih določb, ves postopek pa bo vodil
pristojni inšpektor oziroma sodnik za prekrške.
Vzpostavitev takega nadzora je nujno potrebna, če želimo
zagotoviti izvajanje tistih določb zakona, katerih izvrševanje
je mogoče nadzirati le v gozdu samem. Na to pa so delegati v
Skupščini SR Slovenije posebej opozorili ob obravnavanju
odgovora na delegatsko vprašanje v zvezi z nabiranjem gob v
slovenskih gozdovih.
V členih 82. do 85. predloga zakona, ki vsebujejo kazenske
določbe, so glede na dopolnitve in spremembe opredeljene
kazni za gospodarske prestopke in prekrške. Povišana je tudi
minimalna kazen za gospodarski prestopek od 5.000 na
20.000 din, kar je usklajeno z zakonom o gospodarskih prestopkih.
V 87. členu predloga zakona je v primerjavi z 90. členom
osnutka zakona ohranjena le določba, ki ureja gospodarjenje
z gozdovi v družbeni lastnini, ki so bili pred 25. marcem 1965
dodeljeni drugim organizacijam združenega dela.
Odpravljena je izjema, ki je bila predvidena za gozdnogospodarsko območje Murska Sobota. Na tem gozdnogospodarskem območju so delavci organizirani v dveh gozdnogospodarskih temeljnih organizacijah združenega dela ter
delavci in združeni kmetje v dveh temeljnih organizacijah
kooperantov. Ti so na eni strani združeni v dve delovni organizaciji (po en TOZD in TOK), ki pa sta zopet povezani v
sestavljeni organizaciji združenega dela (ABC Pomurka).
89. člen predloga zakona je nov in določa rok za začetek
postopka za sklenitev družbenega dogovora.
92. člen
Z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih za
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi
dohodka v SFR Jugoslaviji (Ur. I. 2/85), je v 21. členu določba,
da bodo skupščine republik in avtonomnih pokrajin do konca
leta 1985 s posebnim dogovorom na enotnih in trajnih temeljih uredile ugotavljanje in usmerjanje dela dohodka, ki je
rezultat izjemnih ugodnosti. Do sklenitve tega posebnega
dogovora se uporablja y tem družbenem dogovoru določena
metodologija, ki pa jo bo mogoče uporabljati, ko bodo v
okviru Zveze sindikatov Jugoslavije, zveze sindikatov republik
in avtonomnih pokrajin, Gospodarske zbornice Jugoslavije in
gospodarskih zbornic republik in avtonomnih pokrajin, izdelana izhodišča za ugotavljanje zahtevnosti dela in delovnih
pogojev za tipična dela in naloge v okviru posameznih dejavnosti. Za predhodno obdobje, dokler ne bodo izdelana zgoraj
navedena izhodišča, ki bodo omogočila uporabo v 21. členu
družbenega dogovora dogovorjene metodologije za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, se v 92.
členu predloga zakona ohranja dosedanja ureditev o ugotavljanju dela dohodka, ki izhaja iz različnih naravnih in drugih
pogojev iz 12. člena veljavnega zakona o gozdovih.
94. člen predloga zakona nadomešča besedilo 99. člena
osnutka zakona ter podrobno določa, kako se uporablja
določba 76. člena predloga zakona v primerih, ko je že bila
podana pobuda za delitev gozdne parcele. Merodajen je kriterij, ali so bili postopki o delitvi gozdnih parcel že opravljeni, tj.
da je že bila izdelana terenska geodetska izmera in izdelan
delilni načrt. V teh primerih se postopek nadaljuje po določbah, ki so veljale do uveljavitve zakona o gozdovih.
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IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
ZAKONA
V predlogu zakona niso predvidene nove naloge za organe
družbenopolitičnih skupnosti, zato se delo tem organom ne
bo povečalo in ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva
iz proračunov družbenopolitične skupnosti za izvedbo tega
zakona.
Glede na veljavo ureditev predstavljajo predložene rešitve v
predlogu zakona novo finančno obveznost za gozdnogospodarske organizacije, ker morajo same zagotavljati vsa sredstva za gozdnobiološko reprodukcijo. Gozdnogospodarske
organizacije zagotavljajo ta sredstva z obračunavanjem amortizacije oziroma v ceni gozdnih lesnih sortimentov ter jih
obračunavajo v breme celotnega prihodka.
Gre torej za zagotavljanje sredstev za gozdnobiološko
reprodukcijo iz istega vira — vrednosti gozdnih lesnih sortimentov - le da se sredstva v celoti zagotavljajo v ceni gozdnih lesnih sortimentov, ker je tudi minimalna stopnja za
obračun iz amortizacije od gozdov vezana na ta vir.
Po veljavnem zakonu gozdnogospodarske organizacije in
porabniki lesa združujejo sredstva za razširjeno gozdno
reprodukcijo pri republiški skupnosti. Pri tem porabniki zagotavljajo 1-odstotni prispevek od nabavne vrednosti gozdnih
lesnih sortimentov in ga obračunavajo v breme dohodka,
gozdnogospodarske organizacije pa v enaki višini, in sicer
temeljne organizacije združenega dela od gozdov v družbeni
lastnini iz dela dohodka, ki je rezultat različnih naravnih in
proizvodnih pogojev, ter temeljne organizacije kooperantov iz
prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov.
Zaradi nove obveznosti, sofinansiranja dela dejavnosti
posebnega družbenega pomena na Krasu, se za višino teh
sredstev (0,4-0,5% prodajne vrednosti gozdnih lesnih sortimentov) povečajo cene gozdnih lesnih sortimentov, kar
pomeni dejansko povečanje obremenitve porabnikov lesa. Ta
sredstva so namreč po veljavnem zakonu (do leta 1980) zagotavljali Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in skupščine občin
iz Krasa.
Z ozirom na zakon o amortizaciji družbenih sredstev (Ur. I.
SFRJ - 70/84), ki zavezuje gozdnogospodarske temeljne
organizacije združenega dela, da obračunavajo amortizacijo
za posekani gozd od 1. 1. 1985 dalje, bodo te organizacije, ki
so zavezanci za plačevanje prispevka za biološka vlaganja po
13. členu zakona o gozdovih (Ur. I. SRS - 16/74), od 1. 1. 1985
dalje pa do uveljavitve tega zakona, izkazovale sredstva prispevka za biološka vlaganja kot amortizacijo za posekan gozd
v skladu z 39. členom zakona o amortizaciji družbenih sredstev.
Del dohodka, ki ga gozdnogospodarske temeljne organizacije ugotavljajo na podlagi 12. člena zakona o gozdovih (Ur. I.
SRS - 16/74) in obračunavajo v letnem zaključnem računu,
so dolžne te organizacije obračunati tudi za obdobje od 1. 1.
1985 pa do uveljavitve tega zakona in vplačati republiški
skupnosti za gozdarstvo. Skupno s sredstvi, ki se zbirajo pri
republiški skupnosti po 23. členu veljavnega zakona o gozdovih (5% od prispevka za biološka vlaganja od gozdov, na
katerih je lastninska pravica in 1% prispevek porabnikov lesa
od nabavne cene gozdnih lesnih sortimentov) so republiški
skupnosti za gozdarstvo zagotovljena sredstva za financiranje
njenih nalog.
Nova je obveznost porabnikov lesa, da v skladu s 35.
členom predloga zakona skupaj z gozdnogospodarskimi
organizacijami zagotavljajo sredstva za hitrejše odpiranje
gozdov z gozdnimi cestami.
Povračilo za uporabo gozdnih cest (70. člen predloga
zakona) pa bodo po uveljavitvi zakona dolžni plačati uporabniki gozdnih cest, ki trajno ali začasno čezmerno uporabljajo
gozdne ceste.
S predlogom zakona so predvideni štirje podzakonski akti
na republiški ravni, od tega je nov le pravilnik o gradnji in
vzdrževanju gozdnih prometnic, drugi trije podzakonski akti
pa bodo le novelirani.
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SKUPŠČINA GOSPODARSKE ZVEZE SLOVENIJE

SKLEPI IN PREDLOGI
kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev pri reševanju
stabilizacijskih nalog v kmetijstvu

Skupščina Gospodarske zveze Slovenije je pripravila poročilo o uresničevanju stabilizacijskih
nalog v kmetijstvu Slovenije s posebnim poudarkom na sedanje težave v živinoreji.

A) UGOTOVITVE
1. Nadaljnji hitrejši razvoj kmetijstva je izrednega, tudi
splošnega družbenega pomena. Zaradi tega ne bi smeli dovoliti, da bi nas trenutne težave v živinoreji zaradi občasnih
viškov mesa in pomanjkanja koruze vrgle iz tira. Tudi delna
stagnacija v reji živine namreč lahko kaj hitro pripelje do
ponovnega, še večjega pomanjkanja mesa na tržišču in
ponovni rasti cen ter do še večjih zastojev v izvozu. Skrb za
razvoj kmetijstva mora zato bolj jasno odraziti v družbenih
planih za naslednje leto ter za nadaljnje petletno in dolgoročnejše obdobje.
Ustvariti moramo pogoje, da bo stopnja rasti kmetijske
proizvodnje v naslednjem srednjeročnem obdobju še
povečana, da bi izkoristili razpoložljive prirodne potenciale in
možne ekonomske prednosti tako, da bi najpozneje do leta
2000 povečali (vrednostno) samooskrbo iz sedanjih 80 na
100%. To pomeni, da moramo večati kmetijsko proizvodnjo
po 4% letni stopnji. Bistveno moramo torej povečati pridelke
na vseh obdelovalnih zemljiščih in dvigniti proizvodnost v
živinoreji tako, da bomo čimpreje dosegli današnjo raven
pridelkov in produktivnost živinoreje v razvitih sosednjih
deželah s podobnimi prirodnimi razmerami. Zato IO podpira v
teh navedbah analizo razvojnih možnosti in predlog smernic
za dolgoročni plan SR Slovenije.
2. Opredeliti moramo dolgoročno stabilne pogoje gospodarjenja tako, da ne bodo več prihajali ukrepi tekoče ekonomske politike v nasprotja s plansko opredeljenimi cilji in nalogami v celotnem agroživilstvu ter pri oskrbi z osnovnimi živili.
Bolj kot doslej je potrebno upoštevati, da je rizičnost proizvodnje v kmetijstvu mnogo večja, kot drugje v gospodarstvu,
kjer se ni potrebno ozirati na vremenske razmere in biološke
zakonitosti v leto in več trajajočih reprodukcijskih ciklusih.
Zaradi tega je potrebno zaostriti odgovornost za učinke sprejetih rešitev, tako v združenem delu kot v tzv. družbeni nadgradnji.
3. Dovolj jasno in dolgoročno je potrebno opredeliti, kateri
del proizvodnih usmeritev in proizvodov v maloprodaji bo še
potrebno urejati z odrejanjem cen in kateri del bo domena
samoupravnega urejanja v združenem delu po reproverigah.
Zaradi tega ni sprejemljivo, da bi tudi prehodno za naslednje
leto podaljšali z novim zakonom o družbeni kontroli cen
sedanji režim cen v kmetijstvu. Jasneje mora biti tudi opredeljena pristojnost in odgovornost za rezultate politike cen v
združenem delu, na ravni občin, republike in federacije. Obveljati mora pravilo, da bodo ob nadaljnjih eventualnih zamrznitvah cen sočasno določeni ukrepi izhoda iz kritičnega stanja.
Pri tem morajo priti do izraza pozitivne tržne zakonitosti
zaradi ustvarjanja dohodka v OZD. V kolikor bomo še kdaj
administrativno posegli po cenah, mora biti izpadli dohodek
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Pripravljeni so bili tudi sklepi s predlogi kratkoročnih in dolgoročnih usmeritev pri reševanju stabilizacijskih nalog v kmetijstvu, ki jih objavljamo v
celoti:

sprotno nadomeščen s kompenzacijami iz namenskih družbenih skladov.
Skladno z navedenim se je potrebno zavzemati za pravočasno objavo pogojev za programirani obseg setve pšenice in
drugega in omogočiti s premijami in drugimi stimulacijami
fleksibilno usmerjanje k planirani proizvodnji zaradi skupnega družbenega interesa, kot to narekuje prehrambena
bilanca. Proizvajalci, predvsem še kmetje se bodo namreč
tudi v bodoče praviloma ravnali na osnovi ekonomske računice, zaradi česar so pomembne čim bolj vsklajene paritete
cen, tako glede stroškov za repromateriale kot glede pričakovanih tržnih cen za posamezne kmetijske proizvode. Ekonomsko je potrebno stimulirati kvalitetnejšo proizvodnjo, tako kot
to zahtevajo domača in predvsem tuja tržišča.
4. V tem času nastajajo precejšne negativne razlike pri reji
prašičev in perutnine predvsem zaradi trenutno zelo visokih
monopolnih cen koruze. Zato je treba interventno uvoziti
kritične količine koruze in druge krme po še primernih cenah,
in to za devize iz interventnih namenov. V nasprotnem se bo
nadaljevalo tudi brezglavo opuščanje reje zaradi pretečih
izgub. Preveriti bi morali dejansko stanje v OZD, in to od
primera do primera ter negativne razlike nastale zaradi zunanjih vzrokov, kompenzirati tudi v okviru potrošnih središč oz.
občin iz namenskih interventnih virov, ker bo sicer nastalo še
večje pomanjkanje mesa v maloprodaji in v času turizma kot
smo ga poznali doslej. Kaže namreč, da z družbenim dogovorom ne bo možno vrniti cene koruze iz nove letine na realne
paritete s pšenico in drugim.
Sprotno moramo predvsem po samoupravni poti urejati
cenovna nesorazmerja in uveljavljati ekonomsko vzdržne
paritete cen, tako med različnimi kmetijskimi proizvodi po
reproverigah na razvitih samoupravno dogovorjenih dohodkovnih in cenovnih razmerjih', kot tudi do drugih proizvodov,
predvsem še repromateriala, energetiko in drugo, kar neposredno vpliva na stroške pridelovanja. Bolj kot doslej moramo
domače cene prilagajati cenam, ki jih dosegamo na zunanjih
tržiščih.
Zatečene razmere, predvsem še trenutne težave v živinoreji,
nesporno terjajo še večja prizadevanja za reprodukcijsko in
dohodkovno povezovanje in prevzemanje skupno dogovorjenih rizikov pri prodaji doma in v izvozu kot rezultat skupnega
planiranja in samoupravnega sporazumevanja za razvito
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. Po tej poti je
potrebno doseči, da bo prevzeta pravočano vsa spitana
živina, prašiči in perutnina. Matično čredo je potrebno
povečati do dolgoročno planiranih okvirjev.
5. Nadaljevati moramo s kontinuiteto družbene skrbi za rast
in kakovostni razvoj kmetijstva, da bi čimprej dosegli primernejšo raven proizvodnje tudi na razdrobljeni zasebni lastnini.
Nadaljevati moramo z razvijanjem kmetijske pospesševalne
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službe zaradi uveljavljanja sodobne tehnologije v čim širšo
proizvodno prakso. Večati moramo kvaliteto in racionalnost v
celotnem usmerjenem izobraževanju in pri aplikativnem
znanstveno raziskovalnem delu. Zagotoviti moramo torej
kadrovske, organizacijske in materialne pogoje za hitrejši
prenos dosežkov znanosti v široko prakso na osnovi konkretnega programa in neposredne svobodne menjave dela za
vsako OZD posebej. Nadaljevati moramo tudi z drugimi, v
praksi že preverjenimi pospeševalnimi akcijami za večanje
proizvodnje in racionalnega pridelovanja. Zaradi tega
moramo tudi v nadalje zbirati namenska sredstva (sedaj 0,4%
iz OD v republiki in še toliko v občinah) za pospeševalne
programe in spodbujanja družbeno organizirane kmetijske
proizvodnje in odkupa do planiranih okvirjev. Sprejeti
moramo tudi nov program zbiranja sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč z hidro in agromelioracijami ter komasacijami,
z namakalnimi sistemi za družbeno organizirano visokoproduktivno tržno proizvodnjo. Sočasno urejanje teh zemljišč ob
izgradnji verige hidrocentral na Muri in Savi je pomembna
naloga.
6. Pogoje gospodarjenja v kmetijstvu v hribovitem in ravninskem svetu je potrebno hitreje izenačevati z dodatnimi stimulacijami za gospodarno tržno proizvodnjo, ki bo bolj kot
doslej dohodkovno motivirana. Pri tem je potrebno upoštevati, da so v hribovitih predelih poleg vlaganj za meliorativno
urejanje zemljišč, potrebna tudi večja vlaganja v komunalno
infrastrukturo iz sredstev SIS, kakor tudi izgradnja primernih
dizlociranih industrijskih obratov z razvijanjem drobnega
gospodarstva in turizma. Izkušnje namreč opozarjajo, da so
dodatne gospodarske dejavnosti in urejene ceste ter drugo
temeljni pogoj, da bi se tudi kmetijstvo uspešneje razvijalo v
hribovitem svetu oziroma v manj razvitih kmetijskih območjih.
7. Dosledno moramo uresničevati zemljiško zakonodajo
tako, da bo pospeševala obdelavo vseh kmetijskih površin in
zložbo zemljišč za čim bolj racionalno pridelovanje na osnovi
združevanja dela sredstev in zemlje. Istočasno moramo varovati še razpoložljiva rodovitna kmetijska zemljišča pred
nesmotrno urbanizacijo.
Davčne in druge predpise je potrebno dopolniti tako, da se
nikomur ne bo izplačalo lastništvo nad kmetijskimi zemljišči,
če jih ne bo primerno obdeloval! Sprejeti moramo čimprej
primerne tehnološke in druge norme, ki jih je potrebno doseči
z obdelavo v izogib progresivnemu davku na zemljišče in
drugim nestimulativnim ekonomskim ukrepom. Vsakemu
kmetijskemu proizvajalcu je sočasno potrebno omogočiti status združenega kmeta na podlagi kompleksne in dolgoročne
pogodbe o obsegu in kvaliteti družbeno organizirane tržne
proizvodnje in to na osnovi vsklajenega plana za vsako tržno
usmerjeno kmetijo kot tudi med OZD od proizvodnje do
potrošnje in izvoza zaradi uveljavljanja razvitih dohodkovnih
odnosov. V oporo temu je potrebno usmerjati tudi vse razpoložljive družbene stimulacije in druge vrste družbenega
instrumentarija, zaradi zagotovitve ekonomske prednosti z
večanjem proizvodnje združenih kmetov pred nezdruženimi
in posameznimi prekupčevalci.
8. Razviti moramo stimulativnejše pogoje za združevanje
sredstev v tekoči proizvodnji in za investicije med OZD proizvodnje, predelave, trgovine in za oskrbo z reprodukcijskimi
sredstvi. To vključuje tudi nadaljnja skupna vlaganja za urejanje zemljišč zaradi skupne proizvodnje in trajne zagotovitve
bilančno manjkajočih kmetijskih proizvodov ter zaradi skupnega izvoza z OZD v drugih predelih v državi. Potrebni so
jasnejši kriteriji, ki bodo omogočili skupno ustvarjanje prihodka in delitev skupnega dohodka na osnovi skupnih interesov na domačem in tujih tržiščih.
9. Prednostno usmerjanje potrebnega okvira bančnih sredstev za kmetijsko proizvodnjo in odkup kakor tudi za planirane investicije so ključnega pomena, da bi nadoknadili
zamujeno pri rekonstrukcijah in preusmeritvah kakor tudi za
izgradnjo novih kapacitet. Zaradi specifičnih razmer v agroživilstvu je potrebno zagotoviti ugodnejšo in dovolj diferencirano kreditno-monetarno politiko. Značilen je namreč počasen obrat kapitala vsega 1 do dvakrat letno, zaradi česar imajo
današnje, vse višje obresti že 20 do 40% delež v pridelovalnih
stroških. Zaradi zadrževanja cen osnovnim živilom je namreč
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stopnja akumulativnosti med najnižjimi v gospodarstvu, kar
se odraža na precejšnjem zaostajanju OD in zelo skromnih
lastnih poslovnih sredstvih. Zaradi tega je potrebno uveljaviti
primernejšo emisijsko politiko z večanjem reeskontnih stopenj, dokler so ta sredstva potrebna za proizvodne stroške.
Nikakor pa ne bi smeli z ugodnimni krediti omogočati špekulativno skladiščenje zalog zaradi izsiljevanja višjih cen pri
kupcih. Kreditiranje zalog osnovnih živil mora praviloma bremeniti lasnte poslovne sklade in kreditne potenciale njihovih
poslovnih bank. Treba je torej dovolj jasno določiti do katere
faze je možno koristiti reeskontne kredite, upoštevaje pri tem
tehnološke in tržne značilnosti v posamezni vrsti proizvodnje.
Kreditiranje tekoče proizvodnje in zalog v kmetijstvu je
potrebno bolje urediti dolgoročneje v okviru predvidenega
dolgoročnega programa selektivne finančne sanacije gospodarstva s pretvorbo kratkoročnih v dolgoročne kredite za
kmetijstvo pod še sprejemljivimi pogoji. Skladno s tem je
potrebno razviti mnogo bolj ugodno in selektivnejšo kreditno
politiko poslovnih bank v korist naložb v osnovno kmetijsko
proizvodnjo. Pospešiti pa je potrebno tudi hitrejše in gospodarnejše kroženje denarja znotraj agroindustrijskih sistemov
z uveljavljanjem skupnih finančnih služb in internih bank.
10. Čimprej moramo zagotoviti dolgoročnejše in stabilnejše pogoje za potrebne intervencije, tako pri oskrbi s kritičnimi reprodukcijskimi sredstvi kot pri oskrbi in tržni funkciji
materialnih rezerv s kmetijskimi proizvodi. Na vseh ravneh, to
je v občinah, republiki in na ravni federacije mora biti jasneje
opredeljena materialna in moralna odgovornost za stabilnejše
razmere v proizvodnji in oskrbi. Čeprav ni realno zaradi
pomanjkanja denarja in skladiščnih prostorov oblikovati že
sedaj potrebnih 10 do 17% rezerv kot imajo to v razvitih
ekonomijah, moramo vendar sprejeti program najnujnejših
rezerv, in ga uresničiti postopno v naslednjem petletnem
obdobju, in če je treba, tudi dolgoročneje.
11. V izvozu kmetijskih proizvodov smo dosegli zadnja tri
leta sorazmerno dobre rezultate, precej boljše kot drugje v
izrazitih kmetijskih predelih. Sedanjo stagnacijo v izvozu je
potrebno odločno odpraviti z iskanjem novih tržišč in boljšo
organiziranostjo za izvoz, predvsem še doma kakor tudi s
primernejšimi usmeritvami v proizvodnji. Nastajajo tudi
bistveno spremenjeni pogoji za izvoz kmetijskih proizvodov,
predvsem v države EGS, kamor vstopajo nove države kot so
Grčija, Španija in Portugalska z močno kmetijsko proizvodnjo, naravnano na evropska tržišča, da bi si z vstopom prodiobije ugodnosti, nas pa izrinjale. Tudi struktura domače
potrošnje hrane bo za nekaj let bistveno spremenjena. Oboje
torej terja takojšnjo prilagoditev v proizvodnji. Pristopiti
moramo torej k izdelavi boljše in dolgoročne strategije proizvodnje in izvoza kmetijskih proizvodov. Razviti moramo večje
možnosti izvoza v dežele v razvoju, kjer bi za hrano med
drugim lahko kupovali manjkajoče repromateriale in druge
surovine. Potrebne so vsekakor dodatne stimulacije, tako
glede na visoko stopnjo dodelave in predelave živil, kot tudi z
akontiranjem razpoložljivih sredstev SISEOT. Izvoz je
potrebno razvijati na osnovi namenske proizvodnje za izvoz
za znana tržišča, tudi s predprodajo, kot to že uspevajo
hmeljarji, vinogradniki in še kdo.
Zaradi tega so vse večjega pomena tudi skupne naložbe s
poslovnimi partnerji iz drugih predelov v državi, da bi dosegli
čim večje skupne rezultate z ustvarjanjem in delitvijo skupnegga deviznega prihodka. Predvsem zato je potrebno tudi
nadalje vztrajati na neposrednih reprodukcijskih povezavah
in neposredni odgovornosti vsake OZD za izvozne rezultate
zaradi pokrivanja svoje izvozno-uvozne bilance na osnovi
ostanka deviz. To tudi pomeni, da moramo čim prej zamenjati
sedanji nestimulativni sistem usmerjanja izdvojenih deviz za
uvoz gnojil in drugega, tako v naši republiki kot po DD za
celotno državo. S skupnimni plani in dogovori o skupnem
izvozu in uvozu reprodukcijsko povezanih OZD agroživilstva,
vključno s tovarnami gnojil in zaščitnih sredstev, bomo zagotovo preprečili nadaljnjo stagnacijo v izvozu živil, ki je vse
večja. Na ta način bo tudi začel delovati devizni trg, saj se bo
izvoz bistveno povečal. Ne bo se več možno zanašati na
devize Narodne banke; brez večjega izvoza namreč ni kaj
pobirati in razporejati.
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Glede na to, da smo sistemsko uredili in zagotovili vsem
OZD v kmetijstvu, katerim je prepovedan izvoz, primerno
devizno nadomestilo, ni nobenega opravičila za izvoz koruze
in drugega prek bilančnih možnosti. Prepovedati je zato
potrebno tudi tzv. kompenzacijske posle, če vzvratno uvažamo nepotrebno meso in druge proizvode, kjer imamo viške
doma. Nasprotno temu bi morali stimulirati izvoz viškov mesa
in žive živine brez vsakih omejitev tudi na osnovi kompenzacij, obmejni promet, sejemskih aranžmanov in podobno, še
zlasti kadar uvažamo manjkajoče repromateriale in sodobno
tehnologijo. Na ta način se bomo tudi uspešno branili pred
uvoznimi omejitvami na zunanjih tržiščih. Podpirati moramo
tudi razvoj vseh višjih oblik gospodarskega sodelovanja
zaradi povečevanja izvoza in zagotavljanja manjkajočih surovin, predvsem še v zamejstvu.
12. Podpiramo prizadevanja v agroživilstvu po nadaljnjih
integracijah, kot je na primer sedaj v teku med KIT in Mercator
ter drugimi kmetijskimi OZD v širši regiji. Zelo koristna je
namreč nadaljnja samoupravna koncentracija denarja in znanja v sorazmerno razdrobljenem agroživilstvu. Brez tega ne
bo nadaljnjega tehnološkega napredka, nacionalizacije v
gospodarjenju in večjih poslovnih rezultatov, predvsem še v
Uvozu. Zaradi tega je potrebno nadaljevati s prizadevanji za
čvrste reprodukcijske povezave okrog klavnic, mlekarn, mlinsko pekarske industrije, sadno-predelovalnih obratov, vinskih
kleti in drugo po zaokroženih območjih in širše na enotnem
tržišču. Tudi s programirano reorganizacijo poslovnih skupnosti za hmeljarstvo, sadjarstvo, ter za vinogradništvo in
vinarstvo bomo pridobili na strokovnosti. Tudi v nadalje
morajo biti poslovne skupnosti nosilci razvoja stroke, tako
glede sprotnega prenosa domačih strokovnih dosežkov kot
tudi hitejšega uvajanja dosežkov znanosti v svetu v našo
proizvodno prakso. Zaradi tega je potrebno spojiti poslovno
skupnost za živinorejo s poslovnimi skupnostmi za poljedeljske proizvodnje, saj tvorijo enotno reprodukcijsko celoto.
Živilska poslovna skupnost se mora razdeliti tako, da bodo v
poslovne skupnosti posameznih dejanovnosti vključene
odgovarajoče reprodukcijsko povezane OZD živilstva. KŽRS
pa je potrebno ukiniti zato ker so skoraj v celoti zreducirana
investicijska sredstva iz bivših družbenih skladov, zaradi katerih je bila pred leti ustanovljena.
13. Tudi z organizacijskimi spremembami je potrebno
doseči, da bodo razvojne naloge planirane in uresničevane
skupno. Tako med strokovnimi in znanstvenimi institucijami
samimi kot med njimi in proizvodno prakso. Z doseženo
obliko in stopnjo povezanosti znanja in razpoložljivih sredstev
za raziskave nikakor ne bi smeli biti zadovoljni vse dotlej,
dokler ne bomo dosegli bistveno boljših rezultatov v dovolj
široki proizvodni praksi. Prav gotovo je skupna naloga strokovnjakov-iz znanstveno raziskovalnih institucij in strokovnjakov iz prakse, da čimprej skupaj programirajo, tako fundamentalne kot aplikativne raziskave in za skupaj sprejeti program zagotove tudi potrebna sredstva za naslednje petletno
obdobje. V prihodnje je potrebno bolj racionalno selekcionirati glede na dejanske kadrovske in materialne možnosti tako,
da bomo izbrali področja kjer lahko dosežemo prednosti pred
drugimi, tako v aplikativnih kot fundamentalnih raziskav, ki
morajo biti resničen odraz potreb v praksi. Skladno z navedenim je potrebno oblikovati tudi posebno strokovno skupino,
ki bo skrbela za razvoj sodobnejših ukrepov v tekoči ekonomski politiki, skladno z razvojnimi usmeritvami v kmetijstvu.
14. Razvoju kmetijske pospleševalne službe v temeljnih
zadružnih organizacijah moramo posvečati največjo družbeno skrb in dodatno stimulirati njeno širitev. Obvladovati
mora vse strokovne, torej tudi družbeno ekonomske naloge
za razvito družbeno organizirano tržno proizvodnjo, oskrbo in
prodajo. Delo pospeševalcev mora biti nagrajevano po proizvodnih in ekonomskih rezultatih na kmetijah in v zadružnih
organizacijah. Enako so odvisni tudi poslovni rezultati v
zadružnih organizacijah od doseženih poslovnih rezultatov v
celotni reproverigi, vključno z izvoznimi dosežki.
15._ Industrija kmetijske mehanizacije se sicer zadnja leta
uspešno razvija, vendar premalo povezano na osnovi vsklajenega programa delitve dela in razvitih kooperacijskih odnosih
po posameznih sklopih in zaradi dopolnjevanja sortimenta.
Zato je potrebno k skupnemu programiranju tovrstne industrije, usmerjene tudi v povečani izvoz, čimprej pristopiti in
vzpodbujati v okviru pristojnih splošnih združeni.
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B. ZA DOSEGANJE STABILIZACIJSKIH CILJEV V
KMETIJSTVU, ŠE POSEBEJ V ŽIVINOREJI, BI
MORAL! UKREPATI V NASLEDNJIH SMEREH:
a) V organizacijah združenega dela
agroživilstva in zadružništva
1. V vseh OZD agroživilstva, posebej še v organizacijah
združenih kmetov bi morali ponovno pregledati vsebino programov, samoupravnih sporazumov in kooperacijske
pogodbe o družbeno organizirani tržni proizvodnji, predvsem
še v živinoreji, da bi po potrebi dopolnili predvsem samoupravne sporazume o uresničevanju teh programov. Sklenjeni morajo biti po vseh reproverigah tako kot sicer potekajo
blagovni tokovi med OZD od proizvodnje do prodaje ter na
ravni republike v okviru posameznih poslovnih skupnosti med
OZD za vse vrste osnovne kmetijske proizvodnje, oskrbe,
odkupa, predelave, prodaje doma in v izvozu.
Nobena OZD agroživilstva, ki je sprejela obvezo za
naročeno proizvodnjo mleka in mesa, kakor tudi drugih kmetijskih pridelkov, ne bi smela brez dogovora z OZD predelave
in oskrbe zmanjševati proizvodnje zaradi trenutnih težav v
prodaji viškov živine in mesa ali zaradi težav pri oskrbi s
koruzo in drugih svojih problemov. Sprožiti mora torej
postopke za skupno reševanje težav na samoupravni podlagi,
skladno z določili sprejetih samoupravnih sporazumov o
skupni proizvodnji, predelavi in oskrbi ter v izvozu. Marsikje
so namreč potrebni dodatni rizični skladi za pospeševanje
skupne prodaje in izvoza.
2. skladno s sprejetimi plani o razvoju živinoreje morajo
tehnologi in kmetijski pospeševalci poskrbeti za bistveno
povečane pridelke na njivah in na travinju. Večino strnišč bi
morali zasejati s strniščnimi posevki za krmo zaradi ponavljajočega se pomanjkanja koruze na tržišču. Silirati pa je
potrebno tudi vse pesne glave pri spravilu sladkorne pese, da
bi zmanjšali bilančno potrebo po nabavi koruze. Zaostriti je
potrebno odgovornost za slabo ali neobdelana zemljišča, ne
glede na lastništvo. Uveljaviti je potrebno tehnološko disciplino pri pravočasni pripravi tal za setev, zadostno gnojenje,
zamenjavo semena, dosledno zaščito in druga tehnološka
opravila, pravočasno spravilo in skladiščenja pridelkov.
3. V vseh OZD agroživilstva morajo nadaljevati z napori za
skupna vlaganja v hidro in agromelioracije in kmetijsko proizvodnjo po sprejetem programu tudi v drugih žitorodnih predelih v državi zaradi trajne oskrbe s pšenico, oljem, sladkorjem, koruzo in beljakovinskimi krmili. Tako ne bo potrebno
občasno in nenačrtno spreminjati dolgoročno že sprejetih
setvenih načrtov, usklajenih z dolgoročnimi tehnološkimi in
ekonomskimi principi pravilnega vrstenja poljščin na naših
razpoložljivih njivah.
4. Z dodatnimi napori v vseh OZD agroživilstva je potrebno
čimpreje nadoknaditi zaostalo dinamiko izvoza. Samo na ta
način bo namreč možno zagotoviti planirani uvoz kritičnega
repromateriala. Zaradi tega je pbtrebno ponovno preveriti
plan izvoza in uvoza vseh članic VII. enote SISEOT ter povezati oskrbo z repromateriali z izvoznimi rezultati vsake OZD
posebej.
Nizke izvozne cene živine in mesa je potrebno spričo vse
večjih uvoznih omejitev v države EGS in visokih prelevmanov
premagovati z dodatnimi stimulacijami reprodukcijsko povezanih OZD. Za konkretne programe izvoza je potrebno koristiti tudi dodatne možnosti stimulacij republiških in zveznih
izvoznih skladov. Programe izvoza je potrebno dosledneje
usklajevati v Splošnem združenju kmetijstva in zadružni zvezi
Slovenije oziroma v okviru VII. enote SISEOT.
5. Z usmerjanjem namensko zbranih sredstev v republiki in
občinah za pospeševanje kmetijske proizvodnje in drugimi
pospeševalnimi ukrepi, je potrebno uveljavljati čimbolj
sodobne in gospodarne tehnologije pridelovanja ter reje
živine. Več pozornosti je potrebno nameniti v hribovitem
svetu, s poudarkom na potrebni rentabilnosti in kvaliteti proizvodov, konkurenčnih na vse bolj zahtevnih zunanjih tržiščih.
Kvalitetnejša ponudba je potrebna tudi doma, in to z uvedbo
diferenciranih cen in odpravo tzv. sivih cen v pogojih večje
ponudbe kot je povpraševanje.
6. Proizvodne usmeritve v kmetijski, predvsem živinorejski
proizvodnji je potrebno bolje in hitreje prilagajati spremenjeporočevalec

nim pogojem na domačih in zunanjih tržiščih. V ta namen
morajo v vseh OZD agroživilstva preveriti svoje plane razvoja,
upoštevaje dolgoročne izvozne možnosti nasedanjih in novih
tržiščih z razvijanjem namenske proizvodnje za določena
tržišča. Dolgoročne plane proizvodnje in prodaje doma ter na
zunanjih tržiščih morajo najpozneje v letu 1985 vskladiti v
svojih reproverigah v posameznih poslovnih skupostih in v
okviru VII. enote SISEOT.
7. Glede na to, da tudi dolgoročneje ni pričakovati izboljšanja pri oskrbi s koruzo in tudi beljakovinskimi krmili na osnovi
kupoprodaje na domačem tržišču, je potrebo bistveno dopolniti tehnologije reje tako, da bo v obrokih čim manj kupljenih
krmil. Zato je potrebno dosledneje uresničevati že sprejeti
program intenzifikacije travinja na 125.000 hektarjih z meliorativnim urejanjem in rednim gnojenjem, kakor tudi s pravočasno, najmanj trikratno košnjo oziroma načrtno pregonsko pašo živine. To pa bo omogočilo ekonomsko smotrnejšo
rajonizacijo živinorejske proizvodnje glede na razpoložljivo
ceneno osnovno krmo.
8. Bolj odločno se morajo OZD agroživilstva z razvitim
inženiringom vključevati v možnosti pridelave beljakovinske
krme v deželah v razvoju in s tem ustvarjati pogoje za večjo
prodajo naše tehnologije in opreme na zunanja tržišča.
9. Več sredstev OZD agroživilstva je potrebno nameniti za
znanstveno raziskovalne namene na podlagi selektivnih in
usklajenih programov fundamentalnega in aplikativnega raziskovanja in uvajanja dosežkov v proizvodno prakso.
b) Usmeritve v poslovnih bankah
1. Poslovne banke morajo skupaj z Narodno banko zagotoviti zadostne reeskontne kredite in določiti bolj primerne
beneficirane obresti za družbeno organizirano tržno kmetijsko proizvodnjo in odkup, onemogočiti pa kreditiranje zalog
kmetijskih proizvodov, s katerimi se lahko povzroča motnje v
proizvodnji in na trgu.
2. Čimpreje morajo odpraviti že dogovorjeno selektivno
konverzijo kratkoročnih v dolgoročne kredite za obratna sredstva v kmetijstvu.
3. Z usmerjanjem namenskih sredstev in benificiranjem
obrestnih mer za prednostne naložbe v kmetijstvu v višini že
dogovorjenega deleža v družbenem proizvodu republike,
morajo poslovne banke stimulirati skupne naložbe zaradi
modernizacije in izgradnje novih planiranih kapacitet ter
usmeritev, predvsem še zaradi povečanega izvoza. To velja
tudi za skupne naložbe za ureditev zemljišč in skupne izvozne
programe z OZD iz drugih republik in pokrajin.
c) Naloge republiških in zveznih organov
1. Zmanjšati je potrebno interventno vlogo države z odrejanjem cen - in drugim ter tako stimulirati trajnejše povezovanje OZD agroživilstva preko tržnih odnosov na podlagi združevanja dela in sredstev za povečanje kmetijske proizvodnje
in predelave, skupne prodaje in skupnega izvoza in uvoza. Že
v letu 1985 je potrebno prepustiti tržnim pogojem in reprodukcijskemu samoupravnemu dogovarjanju opredeljevanje
maloprodajnih cen za vse proizvode, razen za pšenico moko in osnovne vrste koruze, za oljnice in olje v maloprodaji,
sladkorno peso in sladkor v maloprodaji ter konzumno mleko
in osnovne vrste mesa.
2. Izvoz kmetijskih in živilskih proizvodov je potrebno
dosledno pospeševati s stimulacijami SISEOT oziroma z
uvrščanjem končnih kmetijskih proizvodov in izdelkov živilske industrije v proizvode visoke stopnje dodelave in predelave in z drugimi možnostmi pri stimuliranju izvoza.
3. Pripraviti je potrebno sistemsko podlago za dolgoročno
namensko zbiranje in usmerjanje sredstev za pospeševanje in
prestrukturiranje kmetijske proizvodnje na tržno usmerjenih
kmetijah in družbenih obratih. V naslednjem srednjeročnem
obdobju je potrebno (prav tako na podlagi zakona) zbirati iz
celotnega gospodarstva namenska sredstva za meliorativno
urejanje kmetijskih zemljišč in postavitev namakalnih sistemov, predvsem še ob Muri in Savi kjer bomo gradili verigo
hidrocentral. Zakonsko je potrebno zbirati in usmerjati tudi
sredstva za oblikovanje potrebnih rezerv hrane. Vsa tako
usmerjena družbena sredstva morajo biti namenjena
izključno za stimuliranje družbeno organizirane tržne kmetijske proizv6dnje in povečanje izvoza.
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4. Z razpoložljivimi sredstvi DPS, SIS in drugimi možnostmi
je potrebno sodelovati pri reševanju gospodarskih težav, ki
nastajajo zaradi prevelikih cikličnih neskladij med proizvodnjo in potrošnjo, zaradi prirodnih činiteljev in administrativnega poseganja v cenovne razmere. Do konca tega let§ je
potrebno po tej poti zagotoviti potreben okvir interventnih
družbenih sredstev za reševanje težav v živinoreji.
5. Zavod za rezerve SR Slovenije bi moral skupaj z zveznim
Zavodom za rezerve živil in občinskimi rezervami, skladno z
zakonom in družbenim dogovorom, čim preje odkupiti vse
tržne viške mesa in drugih proizvodov po garantiranih cenah.
V ta namen jim morajo izvršni sveti republike, federacije in
občin zagotoviti potrebna sredstva in skladiščne prostore.
6. Omogočiti moramo kompenzacijski izvoz viškov živine
in mesa in uvoz koruze ter drugih manjkajočih reprodukcijskih sredstev za kmetijstvo. Odgovornost za nesmotrni uvoz
in izvoz je potrebno zaostriti na vseh ravneh.
7. Zavodi za zvezne in republiške materialne rezerve
morajo zaradi dolgoročne stabilizacije pri oskrbi s koruzo in
drugih kmetijskih proizvodov iz nove letine zagotoviti
potrebno količino rezerv, tako kot je to že več let planirano
vendar ostajalo nerealizirano. Zaradi tega je potrebno preprečiti izvoz koruze in drugega prek bilančnih možnosti in
proizvajalcem zagotoviti devize za potrebno reprodukcijo iz
že opredeljenih namenskih izvorov.
8. Interventno je potrebno uvoziti bilančno manjkajoči del
osnovnih kmetijskih pridelkov. Prepovedati pa je potrebno
uvoz tistih vrst mesa s katerimi razpolagamo sami in dovoliti
izvoz žive živine, mesa in mesnih izdelkov, brez omejitve.
9. Dosledneje je potrebno skrbeti za uresničevanje celotne
kmetijske zakonodaje, da bi preprečili posestno drobljenje in
slabo obdelavo rodovitnih površin. Zaradi tega je potrebno že
za leto 1985 zaostriti davčno zakonodajo tako, da se nikomur
ne bo izplačalo zadrževati lastnine nad kmetijskimi zemljišči
če jih ne bo sodobno obdeloval in se vključeval v programe
družbeno organizirane tržne proizvodnje.
d) Aktivnosti SZ kmetijstva, ZZS in
medobčinskih gospodarskih zbornic
1. SZ kmetijstva in ZZS morata usklajeno povečati aktivnosti svojih organov tako, da se bodo OZD, ki so reprodukcijsko
medsebojno trajno povezane, bolj sprotno dogovarjale pri
premagovanju skupnih težav, predvsem še v živinoreji. Zagotoviti je potrebno čimbolj aktivno delovanje živinorejske
poslovne skupnosti kakor tudi vseh reprodukcijskih skupnosti v regijah. Planirano proizvodnjo in oskrbo ter izvoz
mleka, mesa in živine, skladno z že sklenjenimi samoupravnimi sporazumi o družbeno organizirani tržni proizvodnji,
oskrbi in prodaji, je potrebno realizirati in še povečati. Izdelati
je potrebno dolgoročno strategijo razvoja in prestrukturiranja
kmetijstva glede na spremenjene pogoje kot tudi boljšo strategijo raziskovalnega dela.
2. ZZS mora še odločneje nadaljevati s pobudami v organizacijah združenih kmetov za sklepanje kooperacijskih
pogodb za celotno tržno proizvodnjo na kmetijah zaradi realizacije planiranega obsega družbeno organizirane tržne proizvodnje in plasmana. Kljub kritičnim razmeram pri prodaji
živine morajo vztrajati na doslednem spoštovanju pogodbeno
sprejetih obvezah za pravočasni odkup živine po dogovorjenih pogojih. V primeru kršenja dogovorov naj sprožajo
sprotne postopke proti kršiteljem pred za to opredeljenih
organih reprodukcijskih skupnosti zaradi doslednega spoštovanja samoupravno sprejetih obvez. Vztrajati morajo tudi na
sklepanju nadaljnjih dogovorov za rejo živine, skladno s spre-'
jetimi dolgoročnimi planskimi obvezami in pri tem vključevati
stimulativne družbene ekonomske ukrepe tako, da bodo združeni kmetje v izraziti ekonomski prednosti pred nezdruženimi.
3. SZ Kmetijstvo mora v sodelovanju z drugimi splošnimi
združenji, kjer so včlanjene OZD, ki so reprodukcijsko povezane z OZD agroživilstva, nadaljevati z aktivnostmi za dosledno spoštovanje sklenjenih samoupravnih sporazumov o
družbeno organizirani tržni kmetijski proizvodnji. Vztrajati
mora, da bodo nepopolno ali enostransko obvezujoči samoupravni sporazumi z OZD oskrbe, trgovine in gostinstva in
turizma, čimpreje izpopolnjeni. Skladno s samoupravno oblikovanimi reprodukcijskimi verigami OZD od proizvodnje, predelave, oskrbe in plasmana morajo biti preoblikovane tudi vse
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panožne poslovne skupnosti na ravni republike in zveze
zaradi njihove racionalizacije in večje poslovne učinkovitosti.
4. V okviru VII. enote SISEOT je potrebno nadaljevati z
aktivnostmi za realizacijo plana izvoza in uvoza.
Oskrba posamezne OZD z gnojili, zaščitnimi sredstvi,krmili
in drugim in uvoza mora biti bolj kot doslej odvisna od
dejanskih izvoznih naporov in rezultatov. V tem smislu je
potrebno dopolniti družbeni dogovor in samoupravne sporazume o skupni oskrbi na jugoslovanski ravni.
5. Zadružna zveza Slovenije in SZ kmetijstva bi morala
nadaljevati z aktivnostmi, da bo obdelana vsa kmetijska zemlja in hitreje uvajani sodobnejši proizvodni postopki na čim
širši fronti. Zato je potrebno hitreje krepiti kmetijsko pospeševalno službo in smeleje vključevati v proizvodne naloge strokovne in znanstvene institucije. V ta namen je potrebno
doseči tudi večje vsklajevanje njihovih programov fundamentalnih in aplikativnih raziskav, da bi z neposredno svobodno
menjavo dela zagotavljali tudi več sredstev za njihov razvoj.
Dohodek pospeševalcev in tehnologov mora biti v neposredni
odvisnosti od dosežkov v proizvodnji.
6. Medobčinske gospodarske zbornice bi morale vsestransko sodelovati pri reševanju perečih vprašanj v živinoreji in
vzpodbujati občine, da bodo pomagale OZD, ki so v gospodarskih težavah zaradi objektivnih vzrokov. Skrbeti morajo za
uveljavljanje regionalnih reprodukcijskih povezav okrog
klavno-predelovalne industrije, mlekarn, vinskih kleti, hladilnic in predelovalnic za sadje in drugo.
7. Že oblikovano koordinacijsko telo pri SZ kmetijstva mora
čimpreje pripraviti dokončen predlog za vsebinsko in organizacijsko preobrazbo vseh poslovnih skupnosti. Razmere
kažejo, da je mesto vseh dosedanjih poslovnih skupnosti v
agroživilstvu potrebno oblikovati enotno poslovno skupnost
za poljedelstvo in živinorejo ter organizacijsko dopolniti
poslovne skupnosti za hmeljarstvo, za sadjarstvo ter za vinogradništvo in vinarstvo.
e) Aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije
1. Organi GZS bodo skupaj s SZ kmetijstva in ZZS ter MGZ

tudi v nadalje sodelovali pri reševanju sedanjih težav v živinoreji kot tudi pri vseh drugih nalogah za hitrejši razvoj agroživilstva, skladno z navedenimi usmeritvami. S tem namenom
bodo vzpodbujane poslovne banke, SISEOT, materialne
rezerve, IS skupščin občin, Skupščine SRS in federacije, da
bomo s skupnimi močmi obvladali težave in v celoti dosegli
stabilizacijske cilje.
2. Skupščina GZS daje tudi pobudo GZ Jugoslavije, da na
svojih organih posebej razpravlja in sklepa o razreševanju
težav v živinoreji in oskrbi s koruzo ter drugih odprtih vprašanjih v razvoju kmetijstva. Delegati GZS bodo na podlagi sprejetih stališč in sklepov v tej razpravi najaktivneje sodelovali.
3. Skupščina GZS podpira prizadevanja IS Skupščine SR
Slovenije in njegove usmeritve pri reševanju nastalih težav v
živinoreji. Pri tem pa meni, da bi morala biti bolj poudarjena
interventna vloga materialnih rezerv, tako pri odkupu tržnih
viškov mesa, kot pri interventnem uvozu koruze, tako kot je to
njihova obveza po zakonu. Zaostriti je potrebno tudi odgovornost za napačni intervencijski uvoz mesa in izvoz koruze
preko bilančnih potreb in možnosti. V nadalje pa bi kazalo
bolj določno opredeliti, kateri zvezni in republiški organi so
neposredno pristojni za interventne ukrepe, da bi ne bilo
možno prekladati odgovornosti za storjene napake.
SKLEP
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije predlaga, da
vsi nosilci takoj pristopijo k uresničevanju nakazanih nalog in
jih kot prioritetne vključijo v svoje redne delovne načrte.
Glede rezultatov aktivnosti vseh organov GZS bo izvršilni
odbor Gospodarske zbornice Slovenije posebej poročal na
Skupščini Gospodarske zbornice Slovenije ob priliki rednih
obravnav uresničevanja stabilizacijskih nalog v celotnem gospodarstvu.
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije daje pobudo,
da bi skladno s stabilizacijskim programom vsi nosilci nalog
za hitrejši razvoj kmetijstva še letos pripravili skupno analizo
uresničevanja stabilizacijskih nalog v kmetijstvu, da bi o tem
čimpreje razpravljala in sklepala tudi Skupščina SR Slovenije.

IZVRŠNI SVET
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
ANALIZA
izvajanja zakona o varstvu,
divjadi

ter o

upravljanju

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 52. seji dne
21. 2. 1985 obravnaval:
- ANALIZO IZVAJANJA ZAKONA O VARSTVU, GOJITVI
IN LOVU DIVJADI TER O UPRAVLJANJU LOVIŠČ,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR

UVOD
Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76), ki ga je Skupščina SR
Slovenije sprejela 20. oktobra 1976, je nadomestil zakon o
lovstvu iz leta 1966 in zvezni, temeljni zakon o lovstvu iz leta
1965. V skladu s pooblastili citiranega zakona je Republiški
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdal tudi
potrebne podzakonske oziroma izvršilne predpise.
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gojitvi

in

lovu

lovišč

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Zvone NASTRAN, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Janez CERNAČ, svetovale predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Osnovni namen te analize je oceniti uresničevanje osnovnih
izhodišč zakona. Zato predlagamo, da poročilo obravnava
Skupščina SR Slovenije, ki naj na podlagi ugotovitev sprejme
priporočila in sklepe.
Že sam naziv zakona opredeljuje njegovo vsebinsko naravnanost, saj ne ureja zgolj ozko vprašanje izvajanja lova, kar
seveda je njegov sestavni del, pač pa celovitejše opredeljuje
uresničevanje širšega družbenega interesa, ki naj bi se dosegal z optimalno usklajenostjo vseh dejavnosti v naravnem
poročevalec

prostoru. Glavna funkcija lovstva torej je, da v okviru varstva
narave zagotavlja ozranjevanje ravnovesja divjadi in rastlinskega sveta, kot enega od temeljnih pogojev za ohranitev
naravnega okolja. Ob tem je že uvodoma potrebno ugotoviti,
da se kot uspešno ocenjuje izvajanje nalog za ohranitev
avtohotnih vrst, da pa so manj uspešna prizadevanja za širše
družbeno dogovarjanje in usklajevanje interesov z drugimi
uporabniki naravnega prostora.
V Sloveniji se varstvo, gojitev in lov divjadi ter upravljanje
lovišč, uresničuje predvsem z delovanjem lovskih družin, teh
je 411, ki so organizirane in delujejo kot društva. Upravljajo z
okrog 89% lovnih površin, preostali del pa je v upravljanju
organizacij združenega dela in narodnih parkov, ki so pravni
nasledniki nekdanjih državnih oziroma gojitvenih lovišč, ustanovljenih v prvih povojnih letih.
Lovske družine se povezujejo v zveze lovskih družin (20) in
v Lovsko zvezo Slovenije, organizacije združenega dela pa
svoje interese uresničujejo v okviru lastne poslovne skupnosti. Ocenjujemo, da sta se tako v lovskih družinah, kot
njihovih zvezah in Lovski zvezi Slovenije uveljavila samoupravni način dela in odločanja ter utrdili delegatski odnosi.
Nadaljnjo potrditev in poglobitev teh odnosov naj bi uresničevali tudi z aktivnejšim in učinkovitejšim delovanjem lovskogojitvenih območij, torej tudi z ostalimi uporabniki prostora, ne
pa zgolj znotraj lovskih organizacij.

URESNIČEVANJE ZAKONA O VARSTVU, GOJITVI
IN LOVU DIVJADI TER O UPRAVLJANJU LOVIŠČ
I. Splošne določbe
Med temeljne, uvodne določbe zakona sodi opredelitev, da
je divjad naravna dobrina in sestavni del zdravega ter uravnovešenega okolja, katerega ohranitev je posebnega družbenega pomena. Prav tako so posebnega družbenega pomena
tiste zadeve v lovstvu, ki pomenijo ohranjevanje, vzdrževanje
in izboljševanje življenjskih razmer za divjad. Zato skrb in
odgovornost za uresničevanje teh nalog ni le naloga lovske
organizacije, pač pa širše družbene skupnosti. To je vse
pomembnejše ob spoznanju, da se naravne razmere za divjad
naglo poslabšujejo, s tem pa ogrožajo stabilnost pogojev
njene dolgoročne ohranitve.
Ocenjujemo, da je v lovskih družinah uveljavljeno načelo,
da se lastninska pravica na divjadi pridobi s plačilom po tržni
ceni. Dosledno uresničevanje tega načela in nadaljnje uveljavljanje prostovoljnosti dela v lovskih družinah, pomeni tudi
zagotavljanje zadostne materialne'podlage za financiranje
programov lovskih družin, pa tudi za uresničevanje skupnih
programov slovenskega lovstva na področju strokovnega
dela, izobraževanja in raziskovalnega dela ter sredstev za
financiranje ukrepov, ki zagotavljajo ohranitev avtohtonih vrst
divjadi. Prav tako ocenjujemo, da materialna podlaga zagotavlja financiranje razširjenih programov vlaganj v ukrepe za
izboljševanje življenjskih potreb divjadi, za neposredno omejevanje in plačilo škod od divjadi.
Dolgoročno gledano, je zagotavljanje varstva in gojitve divjadi v vse slabših naravnih pogojih, možno le z razvijanjem
raziskovalnega dela in metod njegove neposredne uporabnosti. Enak pomen velja tudi programom stalnega izobraževanja
lovcev, ki so končno neposredni izvajalci varstva in gojitve
divjadi. V Sloveniji je dosežena skupna programska zasnova
raziskovalnega dela, ki je predvsem v funkciji usklajevanja
interesov tistih dejavnosti v naravnem prostoru, ki posredno
ali neposredno vplivajo na življenjske razmere divjadi.
Pomembni uspehi so doseženi tudi pri izvajanju izobraževalnih programov. Lovski izpit, ki ga mora vsak član lovske
družine opraviti najpozneje v dveh letih, je sestavljen iz
zahtevnega praktičnega in teoretičnega dela. Vse številnejši
so tečaji za usposabljanje lovskih čuvajev. V okviru dopisne
šole za lovske tehnike, ki jo je Lovska zveza Slovenije pred 12
leti ustanovila v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, se je
doslej usposobilo 454 strokovnjakov, ki naj bi postopoma
prevzeli vodenje vseh strokovnih vprašanj v lovskih družinah.
Vzgojno in izobraževalno funkcijo opravlja tudi glasilo
»Lovec«, ki izhaja od leta 1910 dalje in ga prejema vsak član.
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Leta 1971 je LZS razvila tudi lasten izdajateljski program »Zlatorogovo knjižico«, v katerem je doslej izšlo 14, pretežno
strokovnih knjig, v skupni nakladi 220.000 izvodov. Tej knjižnici je bilo podeljeno najvišje priznanje Mednarodnega sveta
za lov in ohranitev divjadi.
S področja vzgoje in izobraževanja je potrebno podčrtati
tudi pomen Slovenskega lovskega muzeja v Bistri, za katerega ureditev in vzdrževanje zagotavlja sredstva lovska organizacija. Podatek, da muzej letno obišče okrog 60.000 ljudi,
pretežno mladine, dovolj zagovorno potrjuje kulturni in
vzgojni pomen te ustanove. Ce k temu dodamo še pomen
razstave »Narava-divjad-lovstvo« iz leta 1980 v Ljubljani, številne območne in lokalne lovske razstave ter sodelovanje
lovstva na kmetijskih in gozdarskih prireditvah, so očitna
prizadevanja za tako podružbljanje lovstva, ki bi se uresničevalo s še večjim interesom in odgovornostjo vseh do divjadi,
kot sestavnega dela narave.
Na področju širšega organizacijskega delovanja, kjer Lovska zveza Slovenije aktivno sodeluje v okviru Lovske zveze
Jugoslavije, je treba podčrtati vse širše in pristnejše sodelovanje s slovenskima lovskima organizacijama na Koroškem in
Furlaniji-Julijski krajini, kar prispeva k spodbujanju in krepitvi
nacionalne zavesti, bogati sodelovanje z obmejnimi lovskimi
organizacijami in sosednjimi državami sploh.
II. Divjad in njeno varstvo
Zakon je z naštevanjem vseh živalskih vrst, ki sodijo med
divjad, nedvomno odločilno prispeval, da se v zavesti in ravnanju lovcev dosega aktivnejši varovalni odnos tudi do tistih
vrst divjadi, ki jih zaradi redkosti ni dovoljeno loviti. Ker pa so
se nekatere vrste divjadi v tem času številčno okrepile (npr.
ris, planinski zajec, kanja, poljska vrana), je potrebno znova
oceniti stopnjo potrebnega varstva tako, da bo izdajanje izjemnih dovoljenj za odstrel le izreden ukrep. Prav tako je
potrebno ponovno proučiti lovne dobe za nekatere vrste (npr.
divji prašič, muflon, jelenjad) in jih uskladiti s sodobnimi
strokovnimi izsledki, s tem pa zagotavljati kar najustreznejšo
podlago za izvajanje načrtov odstrela. Za nekatere vrste divjadi, kot so jelenjad, muflon, divji prašič in ris, je potrebno
napraviti rajonizacijo, podobno kot za medvede, to pomeni,
določiti gojitveno področje, izven katerega pa bosta morala
biti varstvo in gojitev teh vrst podrejena prednostnim interesom proizvodnih dejavnosti. Ustreznejši gojitveni režim bo
moral veljati tudi na in ob intenzivnih kmetijskih površinah.
Za vso osrednjo Evropo je značilno prostorsko in številčno
širjenje parkljaste oziroma visoke divjadi, istočasno pa naglo
upadanje številčnosti poljske oziroma male divjadi. To je
razvidno tudi iz podatkov o oceni številčnosti najpomembnejših vrst divjadi v primerjalnem obdobju 1974 in 1984 v Sloveniji
Vrsta
jelenjad
srnjad
gams
divji prašip
muflon
medved
ris
zajec
fazan
jerebica
divja raca

ocena štev. ocena štev.
1984
1974
7.234
5.200
92.400
71.000
9.640
12.300
4.270
2.600
1.950
1.400
280
328
129
43.600
66.600
44.500
73.000
6.200
13.100
23.000
6.600

lndex
1,4
1.3
0,8
1,6
1.4
1,1
0,6
0,6
0,5
3.5

Statistični podatki o oceni številčnosti, odstrelu in izgubah
posameznih vrst divjadi se zbirajo v okviru lovskih organizacij, ki upravljajo lovišča, pa tudi v okviru širših organizacijskih
in lovskogojitvenih enot in v republiškem merilu. Medtem ko
so merila za ocenjevanje številčnosti - tudi zaradi subjektivnih vzrokov - pogosto nezanesljiv kazalec stvarne številčnosti, pa so podatki o opravljenem odstrelu veliko zanesljivejši.
Za tiste vrste divjadi, pri katerih je odstrel že vrsto let uravnovešen, se da s posebno povratno metodo iz odstrela dokaj
zanesljivo sklepati o dejanski zastopanosti v loviščih.
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Odstrel divjadi v Sloveniji od 1970. do vključno 1983. leta
Vrsta divjadi
1960
1970
medved
5
47
jelenjad
198
976
muflon
21
gams
398
1098
srnjad
7973
11522
damjek
divji prašič
633
472
fazan
30491
69669
jerebica
18622
7971
zajec
47111
29833
veliki petelin
142
89
ruševec
62
148
jereb
1069
1024
raca mlakarica
5800
3587
Vrsta divjadi
medved
jelenjad
muflon
gams
srnjad
damjek
div. prašič
fazan
jerebica
zajec
vel. petelin
ruševec
jereb
raca mlakarica

1976
56
2264
302
1879
22596
38
2078
45652
8161
16636
68
133
496
4908

1977
48
2762
302
2375
26013
86
1258
45480
6127
15556
51
135
479
7021

VELIKA DIVJAD
Srnjad
Odstrel srnjadi v Sloveniji se je v primerjalnem obdobju
1973—83 povečal od 17.000 na skoraj 33.000 glav, ali za skoraj
100%. To je najbolj zgovoren dokaz za to, da je številčnost
srnjadi doslej naglo naraščala. Obenem pa za območja s
podobnimi naravnimi razmerami že vrsto let ugotavljajo velika
odstopanja v intenzivnosti in strukturi odstrela srnjadi. Odgovor na to vprašanje bi morali poiskati v samih lovskih organizacijah. Intenzivost odstrela srnjadi je še vedno najnižja na
območju ZLD Bela krajina (0,63/100 ha) in Ilirske Bistrice
(0,55), najvišja pa na območju ZLD Celje (2,13), Gornja Radgona (2,63), Idrija (2,20) in Maribor (2,44).
Jelenjad
Analiza podatkov o številčni zastopanosti in o odstrelu
potrjuje, da se je jelenjad prostorsko precej razširila, in sicer
zaradi slabšanja življenjskih razmer v njenih nekdaj osrednjih
staniščih v Sloveniji. V nekaterih območjih Slovenije je doseženo načrtovano znižanje številčnosti jelenjadi, kar naj bi
prispevalo k pogojem za naravnejše gospodarjenje z gozdovi.
V prihodnje mora veljati velikov več strokovnosti in odgovornosti strukturi odstrela in uveljavljanju vseh vidikov območne
gojitve, obenem pa je treba tudi intezivno skrbeti za življenjske razmere jelenjadi.
Divji prašič
Najzgovornejši dokaz za povečanje številčnosti divjega
prašiča niso le vse večji problemi škod, pač pa tudi podatki o
odstrelu, ki se je v primerjavi z letom 1975 v letu 1983 povečal
za 80%. Pa tudi sicer je divji prašič v evropskem merilu vrsta,
ki kaže izrazito prostrosko in številčno naraščanje, kar je med
drugim posledica njegove izjemne prilagodljivosti. Tako je
divji prašič v odstrelu evropske parkljaste divjadi - odstrel
ocenjujejo na 250.000 do 300.000 živali - na drugem mestu,
takoj za srnjadjo (kakih 1,800.000 glav) in pred jelenjadjo.
Učinkovitost gojitve te vrste pa ne merimo samo z višino
odstrela, pač pa se mora potrjevati tudi z usklajenostjo interesov z drugimi dejavnostmi v naravnem prostoru.
Medved
V obdobju med letoma 1970 in 1983 so v Sloveniji odstrelili
skupno 600 medvedov, največ leta 1975/76, in to 56 živali.
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1971
35
1352
26
1090
13907

1972
39
1219
42
1205
13434

569
94403
11695
28945
105
126
1221
4701

718
59386
5782
25325
67
127
931
5339

1978
42
2800
281
2376
26528
79
1324
35363
3660
10358
57
132
411
7458

1979
47
2817
285
2713
27160
65
1368
44502
3859
10202
60
132
339
7683

1973
35
1450
95
1204
14654
6
501
64129
6158
23791
79
113
879
4904
1980
46
3098
277
2458
27661
82
1300
29013
1361
9072
42
119
285
7887

1981
46
2723
341
2128
28437
85
1557
31042
1135
9634
44
123
269
8607

1974
38
1550
138
1479
17000
9
947
61493
6741
27341
51
131
787
4981
1982
33
2601
370
2054
28972
75
1591
30997
1071
10741
31
130
257
7897

1975
39
1708
232
1727
20562
21
1201
57313
10161
22926
73
128
599
6237
1983
50
3046
378
1836
32813
68
2164
32331
1132
11782
1
164
344
9104

Temu podatku je treba prišteti še najmanj 10% nenadzorovanih izgub. Podatki o številčnosti sicer že vrsto let govorijo o
tem, da v Sloveniji živi okrog 300 medvedov, večina poznavalcev te vrste pa meni, da je ta številka za vsaj 30% previsoka in
da se število medvedov znižuje. V prihodnosti se mora gojitev
medveda v Sloveniji uveljaviti z vidika velikosti življenjskega
prostora te zveri, kar pomeni, da jo je mogoče uravnavati le v
okviru LG območij in republike pa tudi v sodelovanju s hrvaškim lovstvom. Nedvomno je izredno pomembno tudi ustreznejše in dolgoročno varovanje nekaterih vitalnih območij
medvedovega življenjskega prostora v Sloveniji.
Gams
Odstrel gamsov je do leta 1979 stalno in močno naraščal,
potem pa začel upadati. To lahko tolmačimo s tem, da je bil
sprva odstrel močno povečan predvsem zaradi stalnega
naraščanja številčnosti, nato pa so številčnost zmanjševali
zato, da bi preprečili širjenje gamsje garjavosti. Iz analize
statističnih podatkov za leto 1984 vidimo, da je bilo v loviščih
lovskih družin odstreljenih 16,3%, v loviščih, ki so članice
Skupnosti OZD za lovstvo in ribištvo, pa 13,4% od ocenjene
spomladanske številčnosti gamsov, kar je popolnoma v
skladu z veljavnimi smernicami.
MALA DIVJAD
Poljski zajec
Številčnost in odstrel zajca sta v povojnem obdobju
naraščala vse do leta 1961, ko so odstrelili 49.000'zajcev. Po
tem letu je začelo število zajca rahlo upadati, vendar pa je bil
odstrel do leta 1970 zadovoljiv, saj je še leta 1970 znašal
30.000 zajcev. Nato pa se je v obdobju med letoma 1970-1980
številčnost zajca naglo znižala. Odstrel je upadel na skromnih
9000 zajcev (leta 1980). Od leta 1980 številčnost zajca
ponovno narašča, kar pa se ne kaže tako očitno v povečanem
odstrelu, saj so številne lovske organizacije zajca zaščitile z
znižanjem odstrela. Kot glavne vzroke za znižanje številčnosti
zajca štejemo:
- zmanjšanje življenjskega prostora in poslabšanje življenjskih razmer zaradi splošnega razvoja kmetijstva in drugih
gospodarskih dejavnosti, zlasti zaradi urbanizacije in cestnega prometa;
poročevalec

- poslabšanje vremenskih razmer v zadnjem dvajsetletnem obdobju z obilico padavin;
- prevelika razmnožitev plenilk, zlasti lisic;
- neplansko gospodarjenje z zajcem oziroma previsok
odstrel zajca glede na sedanji nizek prirastek.
Poljska jerebica
Kot poljski zajec je tudi jerebica dosegla največjo številčnost v letih 1960 in 1961. Po letu 1962 pa je številčnost
jerebic katastrofalno upadla po vsej Sloveniji. Jerebico je
zdesetkala izredno huda zima leta 1962/63. Od takrat si jerebica ni več opomogla in je številčno preveč oslabljena začela
iz številnih območij v Sloveniji postopoma izginjati. Jerebica
je zato v zadnjih letih spadala med najbolj ogrožene živalske
vrste.
Vzroki za to, da si jerebica doslej številčno ni opomogla, so
isti dejavniki, kot smo jih našteli za zajca, poleg tega pa še
opuščanje setve žita, ki je sledilo v obdobju med letoma 1960
in 1980. Glavni prostor za jerebico pa so prav žitna polja.
S ponovno setvijo žita dobiva jerebica spet svoj življenjski
prostor. Povsod, kjer je doslej še ostala, njeno število že
narašča. V območja, iz katerih je popolnoma izginila, jo bomo
morali postopoma naseliti iz umetne zreje oziroma iz odlova v
naravi. Jerebico bo treba še naprej ščititi, in sicer tako dolgo,
dokler ne bo v zadovoljivem številu zasedla celotnih poljedelskih tal.
Fazan
Fazana smo začeli bolj množično gojiti in tudi naseljevati na
nova območja šele po drugi svetovni vojni. Gojitev se je
najbolj razmahnila v obdobju med 1960 in 1975. Največji
odstrel smo dosegli pri fazanu leta 1971, ko je znašal 94.000
fazanov. Nato pa je začel odstrel fazana razmeroma naglo
upadati. Najnižji odstrel smo dosegli leta 1980 — 29.000 fazanov. Da je fazan številčno naraščal, medtem ko je bilo zajca in
jerebice že precej manj, je vzrok v drugačnem načinu življenja
in v drugačnih življenjskih zahtevah fazana. Fazan ni tako
izrazito poljska divjad, kot sta jerebica in zajec, temveč je
izrazito remizna divjad. Vrednost fazanjih remiz pa je začela
naraščati šele v obdobju po letu 1960 in je naraščala vse do
leta 1970, zato je v tem obdobju naraščala tudi številčnost
fazana. Glavni vzrok za sedanje naglo upadanje številčnosti
fazana je poslabšanje razmer v fazanjih remizah. Remize, ki
so nastale v povojnem obdobju zaradi povečane sečnje ravninskih gozdov, so počasi iz grmišč prerasle v odrasle gozdove, v katerih je zamrla pritalna podrast. Gozd brez ustrezne
podrasti pa ni remiza. Naravne fazanje remize so se poslabšale po vsej Sloveniji in gojitev fazana je postala težavnejša.
Če ni ustreznih remiz, tudi izpuščanje fazanov ne daje nobenih rezultatov.
Raca miakarica
Mlakarico smo začeli načrtneje gojiti šele po letu 1970, ko
smo ji skrajšali lovno dobo in jo tudi sicer začeli obravnavati
kot druge, gospodarsko pomembnejše lovne vrste. Zaradi
načrtnejšega gospodarjenja je številčnost naglo narasla in
tako tudi odstrel. Številčnost in odstrel še vedno naraščata,
tako da postaja miakarica vse pomembnejša lovna divjad.
iii. Lovišča
Za to poglavje zakona menimo, da je ustrezno izvajano,
čeprav je bil postopek ustanavljanja in dodeljevanja lovišča v
glavnem zaključen že pred njegovo uveljavitvijo. V obdobju
veljavnosti sedanjega zakona ni bila uporabljena možnost za
odvzem lovišča. Pogodbe o upravljanju lovišč, ki so bile
sklenjene do uveljavitve tega zakona, so bile usklajene z
novim zakonom s tem, da so skupščine občin z lovskimi
družinami ter Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z gojitvenimi lovišči, sprejeli samoupravne sporazume o dodelitvi
lovišč v nadaljnje upravljanje. V teh sporazumih je opis mej
lovišča, ki je dodeljeno v upravljanje, predvsem pa so
pomembni pogoji v sporazumu, ki jih mora izpolnjevati lovska
organizacija.
Naloge lovskih družin in gojitvenih lovišč so se v treh
desetletjih namreč spreminjale in dopolnjevale. V povojnih
letih je bila skrb lovskih organizacij predvsem obnova divjadi,
sedaj pa lovske organizacije opravljajo poleg varstva in gojitve divjadi tudi nekatere naloge varstva in nege krajine. Tako
na primer letno opravijo samo v štirih največjih gojitvenih
loviščih (Triglavski narodni park Bled, Zavod za gojitev divjadi
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»Kozorog« Kamnik, Gojitveno lovišče »Medved« Kočevje in
Gojitveno lovišče »Jelen« Snežnik) naslednje:
- košnja
815 ha
- čiščenje košenic
200 ha
- nove steze
22 km
- vzdrževanje stez
415 km.
Lovske organizacije gradijo in vzdržujejo številne bivake in
koče, ki sicer v prvi vrsti služijo lovcem za naloge pri varstvu,
gojitvi in lovu divjadi, vendar se v izjemnih razmerah lahko
uporabljajo tudi za druge potrebe. Ti objekti, streže in preže
omogočajo lovcem in drugim opravljati naravovarstvene
naloge v najširšem smislu, pogosto v odmaknjenih in težko
dostopnih terenih.
Kljub jasni zakonski opredelitvi, da je sredstva, pridobljena
z gospodarjenjem, dovoljeno uporabljati le za neposredna
vlaganja v varstvo in gojitev divjadi, so bili primeri, ko ta
pogoj ni bil izpolnjen. V skladu z omejitvami o uporabi družbenih sredstev za investicije, naj bi tudi v okviru lovske organizacije presojali upravičenost gradnje investicijskih objektov, predvsem lovskih domov.
Nekaj pomembnejših podatkov o materialnih sredstvih lovskih družin:
1983
1980
1970
Dohodek od gospo14,705.250 124,068.000 238,727.000
darjenja
Odhodki:
gojitveno čuvajska
4,639.000
2,688.000
809.588
služba
5,911.000
2,206.000
723.937
biotehnična dela
5,394.000 17,211.000
759.447
krmljenje divjadi
vrednost osnovnih
202,510.000 471,600.000
sredstev
vrednost prostov.
1,197.480 11,262.000 59,848.000
dela
1.587
1.339
6.629
št. inozemskih gost.
477.074
360.648
348.880
dohodek v US$
Navedeni podatki potrjujejo tudi, da se kljub zmanjšanju
nekaterih vrst male divjadi, ki so bile pred leti osnovna sestavina naše turistične ponudbe in naraščanju števila članov v
lovskih družinah, ponovno uveljavlja pripravljenost za večji
delež inozemskega lovskega turizma, ki tako postaja sestavni
del obogatene turistične ponudbe s še velikimi in odprtimi
možnostmi večjega sodelovanja s turističnim gospodarstvom. Pri tem naj bi se v lovskih družinah postopno in v
odvisnosti od povpraševanja za inozemski lovski turizem v
povprečju namenjalo 20% letnega načrta odstrelov trofejne
divjadi.
Naslednji, dohodkovno še pomembnejši vir, predstavlja
prodaja mesa uplenjene divjadi. Ocenjujemo, da je že presežena usmeritev, po kateri se najmanj 80% uplenjene divjadi
namenja izvozu na konvertibilno področje. Pri tem lovstvo
odločno uveljavlja tako samoupravno sodelovanje z odkupnimi oziroma izvoznimi organizacijami, ki bo pomenilo potrditev dohodkovnih odnosov in usmeritve, da lovstvo razpoložljivi del deviz odstopa predvsem za potrebe kmetijstva in
gozdarstva, deloma pa tudi za razvoj tistih proizvodnih dejavnosti, ki bodo zmanjševale uvozno odvisnost lovstva za
oskrbo z nekaterimi reprodukcijskimi sredstvi (naboji, optika,
orožje).
Vse lovske družine v SR Sloveniji so v letu 1983 z gospodarjenjem z lovišči ustvarile dohodek v višini 238,727.000
din, vendar so na ravni območnih zvez lovskih družin ter
Lovske zveze Slovenije združevale lovske družine le majhen
delež teh sredstev. Z velikimi napori in skrbjo ustvarjena in
pridobljena sredstva pa se v nekaterih lovskih družinah ne
dovolj smotrno vlagajo in trošijo, ležijo neizrabljena na bančnih računih, se razdrobijo za manj pomembne naloge, predvsem pa se ne izrabljajo in ne združujejo dovolj smelo za
ohranjevanje, vzdrževanje in zboljševanje življenjskih pogojev za divjad v okviru lovskogojitvenih območij ter za naloge
celotnega slovenskega lovstva.
Lovske organizacije pridobivajo pri gospodarjenju z lovišči
tudi del dohodka kot rezultat izjemno ugodnih naravnih
danosti. To
« velja še posebej za visokogorska in sredogorska
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lovišča, kjer se ne vlaga sredstev v ohranjevanje in zboljševanje naravnega okolja, pač pa se pretežni del dohodka
ustvarja že s samim odstrelom in prodajo divjačine.
Ostanek dohodka pri gospodarjenju z loviščem je v lovskih
družinah ustvarjen sicer samo pod pogojem, da večino nalog
opravijo člani lovskih družin s prostovoljnim delom, vendar
je tako bilo že do sedaj, gotovo pa bo tudi v bodoče.
Zato se je pokazala potreba po ugotavljanju dohodka, ki
ga lovske organizacije pridobijo zaradi izjemno ugodnih
naravnih in drugih izjemnih ugodnosti za pridobivanje
dohodka, kakor tudi potreba po združevanju teh sredstev
znotraj lovskogojitvenih območij ter v okviru SR Slovenije.
Tako zbrana sredstva pa bi se uporabljala le na podlagi
sprejetih programov lovskogojitvenih območij in v okviru
Lovske zveze Slovenije. •
V Sloveniji je 9 gojitvenih lovišč, ki jih upravljajo organizacije združenega dela, z različnimi statusnimi oblikami: 2 enoviti delovni organizaciji (Triglavski narodi park, Kozorog
Kamnik), 3 temeljne_ organizacije združenega dela (Fazan
Beltinci, Medved Kočevje, Jelen Snežnik) in 4 kot posebne
delovne enote v okviru temeljne organizacije združenega
deia (gojitveno lovišče Kompas Petrovci, gojitveno lovišče
Prodi-Razor v gozdnem gospodarstvu Tolmin, gojitveno
lovišče Pohorje v gozdnem gospodarstvu Maribor, gojitveno
lovišče Posestvo Snežnik). Vse navedene organizacije združenega dela upravljajo z 226.850 ha lovnih površin ali 11,2%
vseh lovišč v Sloveniji, kjer združuje delo 126 poklicnih
delavcev - lovcev.
Navedene organizacije izhajajo iz bivše Uprave gojitvenih
lovišč pri vladi LRS, ki je bila ustanovljena leta 1949. Iz te
enotne uprave so se leta 1960 formirali Zavodi za gojitev
divjadi do časa, ko so s sprejetjem zakona o združenem delu
postala organizacije združenega dela v raznih oblikah. Te
poklicne organizacije združenega dela se združujejo v Skupnost organizacij združenega dela za lovstvo in ribištvo kot
profesionalna lovska in ribiška organizacija zaradi podobne
problematike z vidika združenega dela.
Delavci v organizacijah združenega dela s področja lovstva
so v letu 1983 pridobili naslednje prihodke:
- celotni prihodek
(vse prodane storitve in blago)
din 157 341 000
od tega v USA dolarjih 815.500
kar je bilo realizirano z 1.506 inozemskimi gosti. Z izvozom
je pridobljenih 480.000 USA dolarjev. Razlika dohodka cca
30 mio je realizirana s prodajo lovnih storitev, vzrejene divjadi in divjačine na domačem trgu.
V letu 1983 je bilo v gojitvenih loviščih odstreljeno število
divjadi (% od celotnega odstrela v SR Sloveniji):
srnjadi
1.836 ( 6%)
jelenjadi
1.634 (54%)
medvedov
22 (44%)
damjakov
36 (53%)
gamsov
457 (25%)
divjih prašičev
346 (16%)
muflonov
74 (20%)
fazanov
9.850 (30%)
zajcev
792 ( 7%)
jerebic
924 (81%)
Taki deleži odstrela divjadi na komaj 11,2% površin lovišč v
.
kažejo
na nadpovprečno
danosti valovemji
gojitvenih
loviščih,
po drugi straniugodne
pa tudinaravne
na intenzivno
gospodarjenje v teh loviščih.
IV. Lovskogojitvena območja
V. Uresničevanje posebnega družbene interesa
pri gospodarjenju z divjadjo
Sam postopek o zasnovi, nalogah in vsebini dela lovskoaojitvenih območij, je bil zaključen po široki in poglobljeni
razpravi vvseh lovskih organizacijah. V bistvu je ta razprava
bila 2ačeta že soč
J S3J joPobuda
asno
z razpravo o
izhodiščih zakona.
za osnovanja
lovskogojitvenih
območij je izhajala tudi iz vse jasnejše potrebe obravnavanja
divjadi po ekoloških in populacijskih izhodiščih. Razeh teja
naj bi se preko lovskogojitvenih območij usklajevali vsi inte82

resi, tako z vidika pravic kot odgovornosti, pri varstvu in
gojitvi divjadi.
Lovskogojitvena območja so namreč prostorski okvir za
uresničevanje vsebine družbenih dogovorov in s tem
odločilno pomembna za skladnejši razvoj gospodarjenja z
divjadjo ter za zagotovitev družbenega vpliva na ohranitev in
gojitev divjadi ter ohranitev naravnega okolja. Kot dolgoročna
oblika podružbljanja lovstva morajo lovskogojitvena območja
prevzeti tudi funkcijo, s katero se dosega družbeno sprejemljivo usklajevanje interesov kmetijstva, gozdarstva ter varstva
in gojitve divjadi.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 19. oktobra 1983
prejel nov odlok o določitvi lovskogojitvenih območij v SR
Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 34/83). Pokazala se je namreč potreba
po spremembi odloka, ki je bil sprejet v letu 1978, predvsem
zaradi prepočasnega uresničevanja vsebine družbenih dogovorov v lovskogojitvenih območjih, ki so sprejeti na podlaai
33. člena zakona.
Družbeni dogovori po lovskogojitvenih območjih so sicer
sprejeti po dolgotrajnem usklajevanju različnih pogledov,
vendar se njihova vsebina le delno ali pa sploh ne uresničuje
To se je izkazalo v obdobju 1978 do 1984, ko bi se že morala
uresničevati določila družbenih dogovorov, saj je minilo že
šest let od prvega odloka o določitvi lovskogojitvenih območij
in kar osem let od sprejetih zakonskih določb s tega področja.
Zato je Lovska zveza Slovenije začela postopek za spremembo razmejitve lovskogojitvenih območij. V analizi Lovske
zveze Slovenije je ugotovljeno, da bodo lovskogojitvena
območja delovala šele takrat, ko bodo skupne meje lovskogojitvenih območij in zvez lovskih družin. Ta proces organiziranja pa zavirajo nekatere sedanje zveze lovskih družin zaradi
nepomembnih ali neutemeljenih razlogov (prometne zveze,
dosedanje društvene aktivnosti, zadeve prestižnega pomena
za posameznike, ozki lokalni interesi), s tem pa zavirajo uresničevanje vsebine družbenih dogovorov po lovskogojitvenih
območjih ter vse naloge, ki izvirajo ali se vežejo na te dogovore. V posameznih lovskih družinah in zvezah lovskih družin
pa celo začenjajo pobude za spremembo odloka o določitvi
lovskogojitvenih območij, ki je bil sprejet po ponovnih dveletnih intenzivnih pripravah v samih lovskih organizacijah. Takih
razmer ni mogoče več dopuščati zaradi pomembnosti nalog,
ki zaradi tega niso realizirane, pa tudi zato, ker večina lovskih
organizacij želi in predvsem potrebuje dobro delovanje lovskogojitvenih območij.
Lovska zveza Slovenije in njeni organi je zlasti v zadnjih
dveh letih, tudi v sodelovanju z Republiškim komitejem za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Republiško konferenco
SZDL, vlagala velike napore, da bi pospešili uresničevanje
posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju z divjadjo
tako, da bi zagotovili delovanje lovskogojitvenih območij in s
tem uresničevanje družbenih dogovorov po lovskogojitvenih
območjih.
V pripravo in sklepanje družbenih dogovorov so lovske
organizacije vložile veliko truda, vendar se z izvajanjem teh
dogovorov na splošno v celoti še ne uresničujejo tisti procesi,
ki bi zagotavljali usklajenost kmetijstva, gozdarstva in lovstva
in drugih uporabnikov prostora, s tem pa tudi uresničevanje
širšega družbenega interesa.
Razlogi, zakaj se dogovarjanje v lovskogojitvenih območjih
ponekod odvija prepočasi, so po naših ocenah v premajhni
aktivnosti lovskih organizacij, po drugi strani pa tudi v tem,
ker drugi podpisniki družbenih dogovorov pogosto ne kažejo
pravega interesa za sodelovanje in usklajevanje interesov. Ob
analizi delovanja lovskogojitvenih območij smo ugotovili, da
se vsaj v nekaterih območjih uveljavlja usklajevanje z gozdarskimi organizacijami, da pa je to sodelovanje, splošno gledano, z organizacijami s področja kmetijstva, skoraj povsem
na začetku. Tudi krajevne skupnosti, kot temeljne samoupravne skupnosti in občine, kot temeljne družbenopolitične
in samoupravne skupnosti, kažejo prešibek interes za delovanje lovskogojitvenih območij, pri sprejemanju prostorskih
sestavin družbenega plana pa ne upoštevajo ali podcenjujejo
problematiko varstva divjadi.
Nesporno je uresničevanje posebnega družbenega interesa
pri gospodarjenju z divjadjo odvisno predvsem od delovanja
lovskogojitvenih območij. Uresničevanje posebnega družbenega interesa seveda ni zgolj formalno sprejetje družbenega
dogovora, pač pa ie to proces stalnega in odgovornega ureporočevalec

sničevanja pravic in obveznosti, ki so jih posamezni udeleženci družbenega dogovora tudi sprejeli.
Ob krivičnem presojanju omenjenih slabosti pa mora del teh
ugotovitev veljati tudi za nekatere občinske skupščine, pa tudi
druge udeležence družbenih dogovorov, ki prevzetih obveznosti ne uresničujejo, ali pa je njihova aktivnost usmerjena
predvsem v uveljavljanje pravic.
Med temeljne pogoje učinkovitega delovanja lovskogojitvenih območij sodi uresničenje dogovora o reorganizaciji zvez
lovskih družin po mejah lovskogojitvenih območij. Pri tem so
bili očitno podcenjeni prevladujoči vplivi tradicionalizma in
lokalizmov v nekaterih družbenopolitičnih in lovskih sredinah, kjer svoje obveznosti za organiziranost po lovskogojitvenih območjih ne ocenjujejo z vidika interesov varstva divjadi
in podružbljanja lovstva, pač pa te procese ocenjujejo kot
omejevanje lastnih, samoupravnih odločitev. V bistvu pa so to
parcialni interesi posameznikov ali ožjih skupin, ki uspevajo
prevladuoče vplivati v ožjem krogu lovstva določenega okolja
in ga omejevati z družbenopolitičnimi in drugimi mejami, ki z
mejami populacij življenjske skupnosti divjadi nimajo nič
skupnega. Najbolj izraziti taki primeri, ko območne zveze
lovskih družin ovirajo delovanje lovskogojitvenih območij, so:
- Zveza lovskih družin Gornja Radgona in Zveza lovskih
družin Ljutomer na Pomurskem lovskogojitvenem območju;
- Zveza lovskih družin Bela krajina za Kočevsko-Belokranjsko lovskogojitveno območje;
- Zveza lovskih družin Ilirska Bistrica za Notranjsko lovskogojitveno območje.
V teh primerih same lovske organizacije ovirajo uresničevanje posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju z divjadjo. Podobno lahko ocenimo tudi delovanje tistih zvez lovskih
družin, kjer se kljub temu, da so bili družbeni dogovori sprejeti že v letih 1980 in 1981, še vedno niso sestali koordinacijski
odbori. Zato je potrebno, da se združevanje lovskih družin v
njihove zveze po mejah lovskogojitvenih območjih opredeli z
zakonom.
Istočasno pa so se nekatera lovskogojitvena območja že
uveljavila in se tako dokazala, tako z vidika enotne gojitve kot
pri usklajevanju interesov lovstva s kmetijstvom in gozdarstvom. V teh območjih so poleg družbenih dogovorov sklenjeni in uveljavljeni samoupravni sporazumi med lovskimi
organizacijami in krajevnimi skupnostmi, z organizacijami
združenega dela in temeljnimi organizacijami kooperantov s
področja kmetijstva ali gozdarstva. Natančne opredelitve teh
sporazumov z vidika odgovornosti in pravic so tudi podlaga
za izvajanje ukrepov, s katerimi se omejuje škode od in na
divjadi. To je v največji meri doseženo v Krimskem in v
Notranjskem lovskogojitvenem območju.
Navkljub težavam, često objektivne narave, na uresničevanje družbenih dogovorov v lovskogojitvenih območjih,
nedvomo vpliva tudi veliko število podpisnikov, kar je
potrebno ponovno proučiti. Kljub temu pa so lovskogojitvena
območja edina družbeno sprejemljiva podlaga za neposredno
urejanje vseh odprtih vprašanj, še posebej tistih, ki se navezujejo na škode od in na divjadi.
K poročilu o dosedanjih aktivnostih sodi tudi ustanovitev
območnih skladov, v katerih območne lovske organizacije
združujejo del sredstev za poravnavo škod. Območni sklad
zagotavlja poravnavo škode, ko le-ta preseže določen delež
dohodka v lovski organizaciji, ki upravlja lovišče. Ustanovljen
je tudi republiški sklad za poravnavo škod, kjer se prav tako
združuje del sredstev za poravnavo izrednih škod od divjadi,
vključno z vsemi škodami, ki jih divjad povzroči na človeku
(medved).
VI. Lovskogospodarski načrt
Lovske organizacije so srednjeročne lovskogospodarske
načrte izdelale in sprejele po enotnih kriterijih in v skladu z
zahtevami zakona. Potrebna enotnost pri varstvu in gojitvi
divjadi pa se dosega tudi z izvajanjem »Samoupravnega sporazuma o enotnih gojitvenih smernicah v SR Sloveniji za
obdobje 1980-1985« oziroma uveljavljanjem metod, ki
spremljajo izvajanje te enotnosti. To ocenjevanje pa mora
upoštevati tudi spremenljivost letnih naravnih vplivov, ki
lahko odločilno spremenijo pogoje gospodarjenja z nekaterimi vrstami divjadi.
Večina občinskih skupščin je srednjeročne lovskogospodarske načrte potrdila v predlagani obliki, premalo pozornosti
poročevalec

pa so namenili spremljanju njihovega izvajanja, čeprav večina
lovskih organizacij ta del svojih obveznosti odgovorno uresničuje.
Določene težave pri potrjevanju lovskogospodarskih načrtov so nastopile tam, kjer so mejni spori med lovskima družinama ter tam, kjer se meje lovišč ne pokrivajo zmejami občin.
Prav tako je pri potrjevanju, po naši oceni, prišla do izraza
premajhna usklajenost z družbenim dogovorom območja, še
zlasti tam, kjer v času potrjevanja družbeni dogovori še niso
bili sprejeti.
Pri izdelavi in pred sprejemanjem srednjeročnih lovskogospodarskih načrtov za obdobje 1986-1990 bi bilo zelo
koristno organizirati strokovne recenzije za vse lovske organizacije v SR Sloveniji. Ob tem bi bilo potrebno opraviti tudi
presojo investicij ter vlaganj v lovišča. Druga težava pa
nastaja zaradi tega, ker lovskogospodarski načrti oziroma
postopek njihovega sprejemanja ni usklajen z načeli planiranja, kot jih določa zakon o planiranju in o družbenem planu
SR Slovenije. Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi je bil
namreč sprejet pred zakonom o družbenem planiranju, zato
seveda ni mogel upoštevati celoten sistem družbenega planiranja.
VII. Lov
Poglavje zakona, ki opredeljuje načine izvajanja lova, izhaja
predvsem iz usmeritve k humanejšemu načinu lova. Tako je
osnovni način izvajanja lova dovoljen le z ustreznim lovskim
orožjem in naboji, saj so. pasti in strupi prepovedani. Omejena
je tudi uporaba nekaterih tehničnih pripomočkov, kar
bistveno ne vpliva na pogoje za izvajanje načrtov odstrela.
Ustrezen poudarek velja tudi strokovnemu znanju, kot pogoju
pridobitve pravice za izvajanje lova, pa tudi ukrepom, ki zagotavljajo potrebno varnost pri nošenju in uporabi lovskega
orožja. Pri tem lovske družine sodelujejo z organi za notranje
zadeve, del tega sodelovanja pa poteka med Lovsko zvezo
Slovenijo in Republiškim sekretariatom za notranje zadeve.
Ocenjujemo, da obseg krivolova bistveno ne ogroža varstva
divjadi, kar je tudi rezultat dobre organiziranosti in samozaščitnega delovanja lovcev. Vendar pa je padec življenjske
ravni lahko tudi pogoj oziroma vzrok za večji obseg krivolova.
VIII. Lovska organizacija
Zakon uveljavlja načelo odprtosti lovske družine vsakomur,
ki izpolnjuje splošne pogoje. Odpravljene so bile možnosti, ki
so posameznikom, večkrat zaradi njihovega socialnega položaja, omogočale članstvo v večih lovskih družinah. Po drugi
strani je zakon odpravil omejitve o številu članov ter tudi s tem
zagotovil postopno rast članstva v lovskih družinah. Podatki o
socialnem sestavu članstva so neposredno dokaz, da biti
lovec ni več socialni oziroma družbeni privilegij.

Število članov LD

1970
14.750

1975
16.664

1983
21.263

Po socialnem sestavu je 36,3% članov delavcev v neposredni proizvodnji, 15,1% kmetov, 21,7% drugih delavcev, 17,3%
upokojencev, 5,6% obrtnikov, 0,8% študentov, 0,6% pripadnikov jugoslovanske ljudske armade in 2,6% drugih poklicev.
Vse lovske družine, kot temeljne, samoupravne enote lovske organizacije, imajo izdelane in v okviru krajevne skupnosti usklajene obrambne načrte, s tem pa tudi prevzete
naloge pri krepitvi obrambne sposobnosti v družbenem okolju svojega delovanja.
V zvezi s sprejemanjem članov lovskih družin je potrebno
poudariti, da se v lovski organizaciji še vedno soočamo s
posameznimi primeri, ki ne sledijo zakonsko opredeljeni
odprtosti lovskih družin ali pa sprejem povezujejo z znatnimi
finančnimi pristopnimi deleži. Pristopnina je ob sprejemu v
lovsko družino nesprejemljiva, posamezni primeri takega ravnanja so bili javno in kritično obravnavani. Kljub temu pa so
še primeri nadaljevanja take prakse ob sklicevanju na tisti del
zakona o društvih, ki pogoje za sprejem prepušča samoupravni odločitvi lovskih družin. To je kritično ocenila tudi
programska konferenca o društvu, ki jo je izvedla Republiška
konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva.
83

S sprejemom samoupravnih sporazumov o ustanovitvi
samoupravnih sodišč se uveljavljajo in utrjujejo nadaljnji
demokratični odnosi v lovstvu. Kritično in z odločnejšimi
ukrepi je v bodoče treba zagotavljati dosledno uveljavitev
pravnomočnih sodb razsodišča Lovske zveze Slovenije, saj je
bilo nekaj primerov, da lovske družine teh sodb niso izvršile.
Lovska zveza Slovenije in Skupnost organizacij združenega
dela s področja lovstva, sta leta 1978 sklenili samoupravni
sporazum o zagotavljanju družbenega interesa in uresničevanju skupnih interesov pri varstvu in gojitvi divjadi ter enotni
politiki lovstva v Sloveniji. Temeljna vsebinska vprašanja tega
sporazuma zajemajo sofinanciranje varstva in gojitve avtohtonih vrst divjadi, združevanje sredstev za poravnavo škod od
divjadi, oblikovanje enotne gojitvene, varstvene in lovne politike v lovskogojitvenih območjih in uveljavljanje enotnih principov pri sprejemanju in izvajanju lovskogospodarskih
načrtov.
Skladno z omenjenim sporazumom in 37. členom zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč, je bil
sprejet v letu 1981 »Družbeni dogovor o varstvu in gojitvi
določenih vrst avtohtone divjadi v SR Sloveniji«. S pristopom
k temu dogovoru se opredeljuje tudi pripravljenost lovskih
družin za sofinanciranje tistih programov, ki bi se v loviščih
organizacij združenega dela uresničevali s takimi programi
varstva avtohtonih vrst, da bo zagotovljeno njihovo dolgoročno in kompleksno varstvo.
Organizacije združenega dela s področja lovstva, to so
gojitvena lovišča in zavodi za gojitev divjadi, pa so tako dobile
družbeno verificirane naravovarstvene naloge v krajinah, ki
imajo značaj krajinskih in narodnih parkov. Opredeljena je
tudi vloga poklicnih delavcev teh lovišč pri nalogah lovskogojitvenih območij in pri nalogah celotnega slovenskega lovstva.
Slovenska lovska organizacija je opravila obsežne naloge
predvsem s prostovoljnim delom svojih članov pri varstvu,
gojitvi in lovu divjadi, pri izgradnji lovskih domov, koč, bivakov, krmišč, prež, solnic, pri izobraževanju ter v društvenih
aktivnostih. Zahtevnih nalog pri sodelovanju s kmetijskimi in
gozdarskimi organizacijami združenega dela, z vodnim
gospodarstvom, s skupščinami občin, s kmetijskimi zemljiškimi skupnostmi, pa lovska organizacija pri sedanji organiziranosti ter s prostovoljnim delom izven rednega delovnega
časa, ne zmore. Za aktivno sodelovanje pri gozdnogospodarskem načrtovanju, pri načrtovanju melioracij kmetijskih zemljišč ter pri prostorskih sestavinah družbenih planov občin
lahko pravočasno sodelujejo z realnimi in konkretnimi predlogi le za to usposobljeni delavci v rednem delovnem času.
Sedanja organiziranost je zato tudi eden od razlogov, da se
slabo in prepočasi uresničujejo posebni družbeni interesi pri
gospodarjenju z divjadjo v lovskogojitvenih območjih.
Prostovoljno delo v slovenski lovski organizaciji, ki bo
gotovo tudi v bodoče zagotovilo za izpolnjevanje nalog v
loviščih lovskih družin, je potrebno dopolniti s profesionalnimi strokovnimi delavci za najzahtevnejše naloge v lovskogojitvenih območjih in v Lovski zvezi Slovenije.
IX. Gojitveno čuvajska služba
Izhajajoč iz zahteve zakona, da mora lovska organizacija, ki
upravlja lovišče, organizirati gojitveno-čuvajsko službo, ki jo
opravljajo lovski čuvaji, poteka v okviru Lovske zveze Slovenije stalen program izobraževanja lovskih čuvajev. Skladno z
izvršilnim predpisom zakona, ki podrobnejše opredeljuje vsa
vprašanja gojitveno-čuvajske službe, je bilo doslej usposobljenih za te naloge okrog 1400 lovcev. Če upoštevamo, da
imamo v Sloveniji 423 lovišč, potem je v povprečju gledano to
število že zadostno. Upoštevati pa je treba, da vsi lovski čuvaji
tega dela ne opravljajo poklicno, pač pa tudi pogodbeno ali
povsem brezplačno. Popolna profesionalizacija gojitvenočuvajske službe bi za marsikatero lovišče pomenila tolikšno
finančno breme, da bi bil s tem ogrožen program drugih
vlaganj, od krmljenja do poravnave škod ipd.
X. Preprečevanje in povračilo škode
Navzočnost divjadi in njeno številčno ter prostorsko širjenje
na eni ter vse slabši naravni pogoji na drugi strani, prispevajo
k naraščanju vrst in obsega škod od divjadi. Neuresničevanje
temeljnih nalog in funkcij lovskogojitvenih območij je nadalj84

nji razlog, da vprašanja škod od divjadi niso zadovoljivo
rešena niti z vidika izvajanja ukrepov za njihovo omejevanje,
niti z vidika rednega in realnega povračila za škode. Na
področju škod od divjadi so spori med lovskimi organizacijami in drugimi uporabniki prostora, zlasti kmetijci in gozdarji, najbolj pogosti. Ti konflikti izhajajo predvsem iz enostranskega in nekompleksnega obravnavanja ter neupoštevanja pravic in obveznosti vseh subjektov, ki gospodarijo v
naravnem prostoru. Zato je seveda potrebno predvsem
pospešiti delovanje lovskogojitvenih območij, v katerih mora
biti opredeljena izbira vrst in številčnost divjadi, kar morajo
dosledno spoštovati vse lovske organizacije, določene pa tudi
obveznosti gozdarskih in kmetijskih organizacij, da ob svoji
dejavnosti upoštevajo tudi življenjske potrebe divjadi Samo
uresničevanje temeljnega odnosa, po katerem je »lovska
organizacija dolžna zagotavljati, možni oškodovanec pa dolžan uporabljati« ustrezna zaščitna sredstva, je še nezadovoljivo. Lovske organizacije ter uporabniki in lastniki kmetijskih
zemljišč in gozdov naredijo premalo za preprečevanje in
zmanjševanje škod od divjadi. Nenačrtno in preskromno vlaganje za izboljševanje prehranskih pogojev za divjad še zaostruje problematiko škod.
Primernih in sodobnih ter učinkovitih zaščitnih sredstev
primanjkuje na tržišču. Se najbolj učinkovito zaščitno sredstvo so električni pastirji, ki so še posebej primerni za varovanje zaokroženih in večjih kmetijskih površin. Tako je na primer za vasi Hinje, Prevale in Žvirče v Suhi krajini zavarovanih
450 hektarov obdelovalnih površin s 40 km električnega
pastirja. V Kočevsko-Belokranjskem lovskogojitvenem
območju so lovske organizacije kupile 162 električnih pastirjev za zaščito kmetijskih površin.
Za preprečevanje škod od divjadi ni enotnih strokovnih
navodil, ki bi upoštevala razmere v okolju za različna območia
in za različne vrste divjadi,
a) Škode na kmetijskih površinah
Republiški kmetijski inšpektorat je za leta 1980, 1983 in
1984 zbral poročila kmetijskih inšpektorjev za vse občine v SR
Sloveniji o škodah, ki jih povzroča divjad.
Ne glede na to, da zbrani podatki niso poenoteni in tudi ne
vsestransko preverjeni, pa je predmetna dokumentacija le
prepričljiva v tem, da se je divjad na določenih območjih
najbolj pa divji prašiči, jelenjad in ponekod tudi vrana ter
srnjad, razmnožila v takšni meri, da je kmetijska proizvodnja
ogrožena ne samo glede višine pridelkov, temveč tudi glede
gospodarnosti setve določenih kultur in obdelave njivskih
površin.
Na podlagi podatkov in zbrane dokumentacije povzroča
divjad škodo na kmetijskih površinah v naslednjih območjih:
Divji prašiči povzročajo škodo na območju vseh občin,
razen mestnih. Povečujejo se škode, ki jih divji prašiči povzročajo na intenzivnih pašnikih v hribovitih predelih občin Jesenice, Kamnik, Tolmin. Škode so sicer v velikem razponu tudi
znotraj posameznih območij, vendar podatki potrjujejo ugotovitev, da škode na kmetijskih površinah v pretežni meri
povzročajo divji prašiči, v P"rekmurju celo več kot tri četrtine
vseh škod od divjadi.
Jelenjad povzroča škodo na kmetijskih površinah predvsem na območju občin Ribnica, Kočevje, Ilirska Bistrica,
Cerknica, Črnomelj, Maribor-Tezno, Maribor-Ruše, Slovenska Bistrica, pa tudi ob meji z Madžarsko.
Vrane so se v zadnjih letih močno razmnožile, še posebej
poljske vrane, ki jih vse leto ni dovoljeno loviti. Zaščitene
vrste vran (črna in poljska vrana) ter nezaščitene (siva vrana)
povzročajo škodo na posevkih koruze predvsem na območju
občin Brežice, Domžale, Grosuplje, Lendava, .Sevnica
Šmarje, Šentjur, Slovenske Konjice, Lenart, Tolmin, Sloveni
Gradec, Zagorje.
Srnjad povzroča škodo v različnem obsegu sicer na vseh
kmetijskih površinah, vendar so največje škode na vinogradih na območju občin Ajdovščina, Črnomelj, Izola, MariborPesnica, Maribor-Tabor, Maribor-Rotovž, Maribor-Pobrežie
Metlika, Ptuj, Ormož.
'
Še posebej velike škode so bile na poganjkih trte v letu
1984, verjetno zaradi zapoznelega začetka vegetacijske
dobe.
Damjeki povzročajo škodo na kmetijskih površinah na
območju Pohorja ter na območju občine Sevnica.
Ugotavljanje sedanjega stanja škod na kmetijskih površiporočevalec

nah ne prikaže škod v polnem obsegu, ker se na opuščenih
njivskih površinah, ki so sedaj travniške površine, škoda več
ne ugotavlja. Dejstvo pa je, da je v nekaterih območjih divjad
pospešila opuščanje kmetijskih obdelovalnih površin, ali pa
so opustili gojitev določenih poljščin.
Postopek za povračiio škode od divjadi se začne takrat, ko
lastnik oziroma uporabnik kmetijske površine prijavi škodo
ustno ali pisno lovski organizaciji, ki upravlja lovišče, na
območju katerega je škoda nastala. V poročilih je pogosto
navedeno, da manjših škod lastniki navadno ne prijavljajo.
V postopkih za povračilo škode, ki jo je povzročila divjad,
škodo ocenita na terenu praviloma skupaj lastnik zemljišča
in predstavnik lovske organizacije. Cenitev se napravi na
podlagi površine zemljišča, hektarskega donosa in odstotka
za kolikor je zmanjšan pridelek. Nekatere občine dajejo za
vsako leto posebej tabelarni pregled povprečnih hektarskih
donosov in določijo cene za važnejše kmetijske pridelke.
Povračilo škod na kmetijskih površinah teče po že ustaljenih postopkih, ki jih določa zakon. Odnosi med oškodovanci
in lovskimi organizacijami so v veliki meri dobri, zaradi
korektno opravljenih cenitev škod in sprotnega ter poštenega povračila škod. Seveda pa so na terenu prisotne tudi
vse skrajnosti od neporavnanih škod do pretiranih zahtevkov
oškodovancev, kar vse povzroča napetost in slabe odnose
med lovci in oškodovanci. Urejanje vse problematike pri
povračilu škod je odvisno od odnosov med lovci in krajani —
oškodovanci, postopki pri povračilu škod pa imajo pogosto
odločilen vpliv na ocene o lovstvu sploh.
V praksi se večkrat pojavlja tudi vprašanje ustreznosti
postopka pri ocenjevanju škod od divjadi. Menimo, da
postavljenih rokov, v katerem mora biti škoda ocenjena oziroma v katerem je zoper oceno možno še ugovarjati, ne bi
podaljševali, ker bi bila sicer še težje ugotovljiva dejanska
škoda in njeni povzročitelji.
Podatki o izplačanih odškodninah za škodo od divjadi so
le eden od kazalcev stanja na tem področju, poudariti pa je
treba, da se odnos lovskih družin do vprašanja škod'spreminja v pozitivnem smislu. Višina škode se določa sporazumno
tako, da tožbenih zahtevkov skorajda ni.
Izplačane odškodnine za škodo od divjadi:
lovske družine:
leta 1970
leta 1980
leta 1983
gojitvena lovišča:
leta 1973
leta 1983

491.628 din
5,447.400 din
17,073.000 din
120.000 din
1,100.000 din

Več kot polovico vseh povrnjenih škod povzroče v kmetijstvu divji prašiči, od preostalega pa skoraj štiri desetine skupaj srnjad in jelenjad. V porastu so škode, ki jih povzročajo
vrane.
Odnosi med lovci ter lastniki oziroma uporabniki zemljišč
pri ugotavljanju in poravnavi škod so seveda zelo različni,
pač odvisni od razmer in predvsem od ljudi, ki pri tem sodelujejo. Poudariti pa je potrebno, da v zadnjih letih ni znan
primer, ko priznana škoda ni bila poravnana. Sistem združevanja sredstev za povračilo škode od divjadi v lovskih organizacijah dobro deluje.
b) Škode v gozdovih
Škode v gozdovih, ki jih povzroča divjad, se prostorsko
ujemajo s škodami v kmetijstvu, kar potrjuje ugotovitev o
prevelikem staležu divjadi na določenih območjih.
Iz poročil gozdnogospodarskih organizacij je namreč
razvidno, da škodo povzroča predvsem jelenjad v delih gozdnogospodarskih območij v Gozdnem gospodarstvu
Postojna (Mašun, Jurjeva dolina, Snežnik, Javorje, Knežak,
Bukovje, Cerknica, Postojna). V Gozdnem gospodarstvu
Novo mesto (Mirna gora, Podturn), v Gozdnem gospodarstvu
Kočevje (Rog, Mozelj, Stara Cerkev), v Gozdnem gospodarstvu Maribor (Lukanja, Planina, Smrečno), v Gozdnem
gospodarstvu Kranj, v Gozdnem gospodarstvu Bled (Bohinj,
Jelovica).
Mufloni povzročajo občutne škode v gozdovih Boča,
povečujejo se v Trnovskem gozdu, zaradi povečanega
poročevalec

odstrela pa so se škode od muflonov zmanjšale v gozdovih
Uršlje gore.
V gozdovih Pohorja, kjer so že itak skope prehranske
razmere za divjad, povzročajo škodo tudi damjeki. Škodo od
divjadi pa je v teh gozdovih nemogoče izdvojiti od škode, ki
jo v gozdovih povzroči živina, ki se zadnja tri leta nekontrolirano pase v gozdovih Pohorja.
Za ocenjevanje škod, ki jih povzroča divjad v gozdovih, ni
povsem zadovoljive metode. Ocene so zato subjektivne in
ista škoda je lahko ocenjena v velikem razponu.
Skupnost organizacij združenega dela za lovstvo in ribištvo Slovenije je v letu 1983 naročila pri Visokošolski temeljni
organizaciji združenega dela za gozdarstvo Biotehniške
fakultete v Ljubljani, in tudi zagotovila sredstva, za objektivno ocenjevanje škod od divjadi v gozdovih. Naloga še ni
izdelana.
Za objektivnejše ocenjevanje trendov škod v gozdovih
bodo, predvsem v bodoče, veliko prispevale mreže stalnih
kontrolnih ploskev, na katerih se odraža tudi vpliv divjadi. Ta
metoda se sicer še vedno izpopolnjuje, vendar je že uvedena
v gozdnih gospodarstvih: Postojna, Kočevje, Kranj, Nazarje,
Maribor, Novo mesto. Analiza prehrane rastlinojede divjadi
dela Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije. Lovske organizacije ter znanstveno raziskovalne institucije pa
analizirajo stanje in ugotavljajo trende pri odstreljeni divjadi
(zdravstveno stanje, telesne teže, kvaliteta trofej). Združeni
rezultati vsega tega strokovnega in raziskovalnega dela pa
dokaj dobro kažejo na razmere in smeri razvoja v okolju in
pri divjadi.
V gozdovih je še posebej težko objektivno ocenjevati škode
zaradi dolgoročnosti gozdne proizvodnje, zaradi večnamenskosti gozdov (varovalna, socialna in proizvodna funkcija) ter
predvsem zaradi tega, ker je divjad sestavni del gozdnega
okolja in je zato objedanje mladja in gošče gozdnega drevja
del prehrane divjadi. Pogosto pa se ocenjujejo škode v gozdovih v primerjavi s stanjem brez rastlinojede divjadi, s tem pa
tudi brez vsake divjadi.
Zaradi že navedenih razlogov pri ocenjevanju škod v gozdovih, se gozdnogospodarskim organizacijam ne plačujejo
škode v gozdovih, ki jih povzroča divjad.
Poleg tega moramo upoštevati tudi dejstvo, da so škode
velike v tistih gozdovih, kjer so sedanje skromne naravne
prehrambene razmere za divjad posledica preteklega gospodarjenja z gozdovi, ki je naravne združbe nosilno preusmerjalo v monokulture iglavcev zaradi trenutnih ekonomskih interesov pri pridobivanju lesa (Gorenjska, Pohorje, Notranjska).
V velikih kompleksih monokultur iglavcev je ob visokem
staležu divjadi nemogoče vzpostaviti rastiščem primerne
naravne gozdove, ker je premočno objedanje mladja in gošče
ter nasadov. V takih pogojih obnavljajo gozdove lahko le z
nasadi smreke ter z mehansko in kemično zaščito, kar vse ob
visokih stroških še najmanj za stoletje ohranja slabe ekološke
razmere nasploh in še posebej za divjad.
Zato so ocene in prikazi škod v gozdovih v denarnih zneskih
predvsem pripomoček v dokazovanju, da je v takih območjih
potrebno znižati staleže jelenjadi, damjekov in muflonov.
V zadnjem obdobju se soočamo tudi z vprašanji škod v
gozdovih, katerih pa poenostavljeno ne gre pripisovati zgolj
številu in vrstam divjadi, pač pa tudi praksi, ki popolnoma
zanemarja njene življenjske potrebe. Nekatere vrste divjadi ne
le, da žive v gozdu, pač pa delno tudi od njega. V pomanjkanju
od končno izdelane in družbeno verificirane metode ugotavljanja, kaj se smatra kot gozdna škoda in kaj je normalna
stopnja izkoriščanja gozdnega rastlinstva od divjadi, se prevelik pomen daje posledicam, ne pa načrtnemu odpravljanju
vzrokov, ki često ni zgolj v številu divjadi. Kot so prve izkušnje
že potrdile, naj se pri usklajevanju teh interesov izhaja predvsem iz strokovnih ugotovitev znanstveno raziskovalnega
dela, upošteva pa tudi splošno funkcijo gozdov. To je tudi
skupno stališče študjskih dni »gozd-divjad«, ki so bili leta
1980.
c) Škode na divjadi
Obsežna in pereča je problematika varstva in gojitve divjadi
zaradi škod, ki so povzročene divjadi zaradi slabšanja razmer
v naravnem okolju.
Za varstvo in gojitev divjadi so razmere v naravnem okolju
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odločilne, spremembe v okolju pa imajo večji vpliv kot vse
drugo prizadevanje pri gospodarjenju s samo divjadjo.
Razmere v okolju pa so zaskrbljujoče, predvsem za poljsko
divjad (jerebica, zajec, fazan) pa ponekod že katastrofalne. Na
to vpliva splet dejavnikov, gotovo pa je pri tem odločilno
gospodarjenje z naravnim prostorom brez upoštevanja in
spoštovanja skladnosti in soodvisnosti rastlinskega in živalskega sveta v naravnem okolju. Pogosto pa so lastniki in
uporabniki zemljišča, ki sami tako negativno vplivajo na življenje krajine, zelo občutljivi za škode, ki jih povzroči divjad s
svojimi prehrambenimi potrebami. Čeprav je divjad dobrina
splošnega pomena in so ohranjevanje, vzdrževanje in zboljšavanje življenjskih pogojev za divjad zadeve posebnega družbenega pomena na področju dejavnosti varstva in gojitve
divjadi, se take škode pa divjadi ne ugotavljajo. Naraščajoče
potrebe pri pridelovanju hrane in lesa imajo že sedaj negativne posledica za naravne pogoje divjadi, gotovo pa se bodo
ekološke škode samo še povečevale, če bo odnos do okolja
ostajal še naprej enak. Včasih sicer prihaja do pracialnega
ocenjevanja ekoloških škod, vendar se s tem področjem nihče
celovito ne ukvarja. Ocenjujejo^se predvsem škode, ki jih na
kmetijskih gozdnih površinah povzroča divjad.

XI. Lovska inšpekcija
Zakon je za nadzor nad izvajanjem zakonskih določil predvidel delovanje inšpekcijske službe od občinske do republiške. Vendar je medobčinska lovska inšpekcija organizirana
samo za ljubljanske občine, kjer to delo opravlja en lovski
inšpektor. V nekaterih občinah pa opravljajo naloge s tega
področja inšpektorji, ki imajo osnovne naloge na področju
kmetijstva. Taka organizacija inšpekcijskega nadzorstva je v
občinah Celje, Šentjur, Ormož in Ptuj.
V drugih republikah in pokrajinah v SFR Jugoslaviji je
združena občinska, medobčinska in republiške gozdarska ter
lovska inšpekcija. To je gotovo primerno že zaradi vsebine
dela pri odnosih gozd-divjad, še posebej pa zaradi racionalnosti (spoznavanje razmer v okolju, terenski ogledi, sočasno
spremljanje uresničevanja gozdnogospodarskih ter lovskogospodarskih načrtov).
Lovske organizacije sicer v pretežni meri same spremljajo
naloge lovcev pri varstvu, gojitvi in lovu divjadi, vendar sama
Lovska zveza Slovenije meni, da bi delovanje lovske inšpekcije, kot jo je predvidel zakon, lahko mnogo prispevalo k
njegovi doslednejši uveljavitvi.

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPI
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize o izvajanju
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 52. seji dne 21.
2. 1985 obravnaval analizo o izvajanju zakona o varstvu,
gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč in v zvezi s to
analizo sprejel naslednje
UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN SKLEPE
A) UGOTOVITVE
1. Iz analize o izvajanju zakona o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč izhaja, da se ta zakon v pretežni
meri dobro izvaja.
2. Lovske organizacije so po uveljavitvi tega zakona dosegle velike rezultate predvsem na področju izobraževanja ter
strokovnega dela pri varstvu in gojitvi divjadi ter pri upravljanju lovišč, na področju pridobivanja sredstev pri gospodarjenju z lovišči ter na področju društvenih aktivnosti.
Lovske organizacije zelo uspešno opravljajo predvsem
naloge varstva in gojitve velike divjadi (medvedi, jelenjad,
srnjad, divji prašiči), vendar v nekaterih območjih premalo
usklajeno s prehranskimi zahtevami teh vrst divjadi ter z
razmeram/ v naravnem okolju. Zaradi tega so ponekod velike
škode od divjadi na kmetijskih površinah in v gozdovih, za kar
so odgovorne predvsem lovske organizacije.
Manj uspešno je varstvo in gojitev poljske divjadi (poljske
jerebice, zajci, fazani), predvsem zaradi poslabšanih razmer v
naravnem okolju. Negativni vplivi na okolje so številni in jim je
težk° določiti deleže, vendar imajo agrotehnični in agrokemični ukrepi v kmetijstvu močan vpliv na razmere za poljsko
divjad.
3. Širše družbeno dogovarjanje in usklajevanje interesov
lovskih organizacij z drugimi uporabniki naravnega prostora v
lovskogojitvenih območjih glede zagotovitve skladnejšega
razvoja gospodarjenja z divjadjo ter zagotovitve družbenega
vpliva na gospodarjenje z divjadjo in okoljem ni bilo uspešno,
razen redkih izjem (Krimsko in Notranjsko lovskogojitveno
območje). Na tem področju večina lovskih organizacij ni izrabila možnosti in ne opravila nalog, ki jih določajo družbeni
dogovori po lovskogojitvenih območjih. Premalo interesa so
pri tem pokazale tudi organizacije združenega dela s področja kmetijstva in gozdarstva, krajevne skupnosti ter občine.
4. Lovske organizacije ter drugi uporabniki naravnega prostora naredijo premalo za preprečevanje škod od divjadi tako
na področju ohranjanja in zboljševanja naravnega okolja,
kakor tudi na področju zaščite. Za to delo ni strokovnih
navodil, ki bi upoštevala razmere v okolju, vrste kultur na
kmetijskih in gozdnih površinah ter vrste divjadi v območju;
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na tržišču tudi primanjkuje učinkovitih zaščitnih sredstev za
preprečevanje škod od divjadi.
5. Nekatere vrste divjadi se prostorsko širijo tudi v tista
lovskogojitvena območja ali v dele teh območij, kjer niso
primerni pogoji za take vrste divjadi zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje ali zaradi obnove gozdov. To je predvsem pri
jelenjadi, divjih prašičih, damjekih in muflonih ter pri medvedih, risih in volkovih.
6. Lovske organizacije pridobivajo pri gospodarjenju z
lovišči tudi del dohodka kot rezultat izjemno ugodnih naravnih danosti. To velja še posebej za visokogorska in sredogorska lovišča, kjer se ne vlaga sredstev v ohranjevanje in zboljševanje naravnega okolja, pač pa se pretežni del dohodka
ustvarja že s samim odstrelom divjadi in s prodajo divjačine.
Ta del dohodka se sicer ustvarja le pogojno, namreč zaradi
prostovoljnega dela v lovskih družinah.
Velika potreba po vlaganjih v ohranjevanje in zboljševanje
okolja pa so predvsem v loviščih, ki so pomembne za poljsko
divjad. V okviru lovskogojitvenih območjih in v okviru SR
Slovenije se združuje malo sredstev za pospeševalno, strokovno in raziskovalno delo v lovstvu.
7. Lovskogospodarsko načrtovanje ni usklajeno s predpisi
o družbenem planiranju. Pred sprejemanjem in potrjevanjem
srednjeročnih lovskogospodarskih načrtov ni organizirana
strokovna recenzija teh načrtov.
8. Večina občin v SR Sloveniji nima organizirane občinske
ali medobčinske lovske inšpekcije, čeprav bi jo morale imeti
po zakonu že od leta 1976. Zato je potrebno proučiti še druge,
predvsem racionalnejše oblike inšpekcijskega nadzora za to
področje, ter takoj začeti z akcijo za ureditev tega področja.
B. PRIPOROČILA
I. Lovski zvezi Slovenije in Skupnosti organizacij združenega dela za lovstvo in ribištvo Slovenije priporočamo, da:
1. v samoupravnem sporazumu o enotnih gojitvenih smernicah v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 prostorsko opredelita intenziteto ukrepov v zvezi z varstvom, gojitvijo in
lovom divjadi - rajonizacija - za: medvede, rise, volkove,
jelenjad, divje prašiče, damjeke, muflone;
2. vsem lovskim organizacijam v SR Sloveniji omogočita in
zagotovita strokovno recenzijo srednjeročnih lovskogospodarskih načrtov:
3. izdelata strokovna navodila za preprečevanje škod od
divjadi ter za uporabo zaščitnih sredstev;
4. poskrbita, da bodo lovske organizacije pospešeno sodelovale z drugimi uporabniki naravnega prostora, saj je to
neločljivo povezano z varstvom in gojitvijo divjadi;
poročevalec

5. poskrbita, da bodo območne zveze lovskih družin ter
organizacije združenega dela s področja lovstva nosilci nalog
za delovanje lovsko-gojitvenih območij;
6. pospešita raziskovalno ter strokovno delo pri aktualnih
nalogah:
- biotehniška dela, kot osnova za zboljševanje naravnega
okolja in za preprečevanje škod od divjadi;
- ugotavljanje ter preprečevanje škod na divjadi;
- ugotavljanje merljivih kazalcev v okolju in na divjadi za
ocenjevanje trendov razvoja v odnosih gozd-divjad (»kontrolna metoda") ter v odnosih kmetijstvo-divjad;
- enotna metodologija za ocenjevanje škod od divjadi v
kmetijstvu;
- enotna metodologija za ocenjevanje škod od divjadi v
gozdovih;
7. se zavzemata, da se bodo zaščitna sredstva za preprečitev škode od divjadi proizvajala oziroma uvažala pod enakimi
pogoji kot druga zaščitna sredstva v kmetijstvu.
II. Lovski zvezi Slovenije, da:
- 1. poskrbi za ustrezne kadre na zvezah lovskih družin ter v
Lovski zvezi Slovenije za izvajanje nalog zvez lovskih družin in
še posebej za zagotovitev sodelovanja z drugimi uporabniki
naravnega prostora ter da pospeši proces vključevanja lovskih družin (starešine, gospodarji, predsedniki komisij),
območnih zvez ter Lovske zveze Slovenije;
2. poskrbi, da bodo lovske družine postopno in v odvisnosti
od povpraševanja za inozemski lovski turizem v povprečju
namenjale 20% letnega odstrela trofejne divjadi za tuje goste.
III. Zadružni zvezi Slovenije, Samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo Slovenije, da s svojimi članicami, ki so
udeleženke družbenih dogovorov, aktivno sodelujejo v lovskogojitvenih območjih pri nalogah skladnejšega razvoja
gospodarjenja z divjadjo in zagotovitve družbenega vpliva na
gospodarjenje z divjadjo ter za vzpostavljanje in ohranjevanje
biološkega ravnovesja.
C) SKLEPI
I. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

prouči in pripravi morebitne predloge sprememb in dopolnitev zakona, in sicer v naslednjih smereh:
1. Lovske družine naj se zaradi uresničevanja posebnega
družbenega interesa na področju lovstva in svojih skupnih
interesov združujejo v zveze lovskih družin v okviru enega ali
več lovskogojitvenih območij, prek njih pa v Lovsko zvezo
Slovenije.
2. Udeleženci družbenih dogovorov naj bodo le tisti, ki so
najbolj zainteresirani oziroma najbolj odgovorni za dogovarjanje v lovskogojitvenem območju.
3. Lovskogospodarsko načrtovanje je potrebno uskladiti s
predpisi o družbenem planiranju.
4. Zagotoviti je potrebno ugotavljanje dela dohodka, ki ga
lovske organizacije pridobijo zaradi posebej ugodnih naravnih danosti v loviščih ter njegovo združevanje v okviru lovskogojitvenih območij ter v okviru Lovske zveze Slovenije za
izenačevanje pogojev gospodarjenja po območjih in v SR
Sloveniji.
5. Ponovno je potrebno proučiti:
- zaščito na podlagi 12. člena zakona za poljske vrane in
rise,
- lovne dobe (13. člen zakona) za muflona - samca,
muflona - ovco, ali jagnje, navadnega jelena - samca, košuto,
tele, damjeka - samca, košuto in tele ter velikega petelina.
6. Ponovno je potrebno proučiti delitev nalog in s tem
stroškov med lastnikom oziroma uporabnikom kmetijskega
zemljišča ter med lovsko organizacijo v zvezi s preskrbo,
nakupom in uporabo ter vzdrževanjem zaščitnih sredstev za
preprečevanje škod od divjadi.
II. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
republiški sekretariat za pravosodje in upravo skupaj proučila
najracionalnejšo in še zadostno organizacijo lovske inšpekcije:
a) z združitvijo občinske ali medobčinske gozdarske in
lovske inšpekcije ali
b) z ustanovitvijo republiške lovske inšpekcije.
Nato pa je potrebno zagotoviti delovanje lovske inšpekcije.

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA "
o dopolnitvi

zakona o Višji

socialne delavce v
zakona

Ljubljani,

s

za
predlogom

(ESA-653)

Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakoni,
o usmerjenem izobraževanju je na 11. seji dne 13.
februarja 1985 določila besedilo:

I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o
Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani je 13. točka 321. člena
ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom ureja vzgojnoizobraževalna dejavnost in v določbi 35. alinee 335. člena
ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije ustanavlja organizacije združenega dela.
II. Obstoječe stanje in razlogi za izdajo zakona
Po zakonu o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani (Uradni list LRS št. 34/60) je naloga šole, da izobražuje in izpopolporočevalec

šoli

Predloga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji
šoli za socialne delavce v Ljubljani, s predlogom zakona,
ki vam ga pošiljam v obravnavo na podlagi 261. in 262.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
njuje slušatelje za delo v socialnih službah, za katero je
potrebna višja strokovna izobrazba (2. člen). Po določbah
112. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS 11/
80) sme višja šola opravljati drugo raziskovalno delo, ki ni
povezano z vzgojno-izobraževalhim delom le, če je tako
določeno z aktom o ustanovitvi.
Ker zakon o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani kot
ustanovitveni akt te šole ne določa, da le-ta opravlja tudi
drugo raziskovano delo, je Višja šola za socialne delavce v
Ljubljani podala zahtevo Skupščini SR Slovenije za dopolnitev ustanovitvenega akta v tem, da se dejavnost šole razširi še
na drugo raziskovalno delo na področju socialnega dela,
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socialnega varstva in socialne politike, da bi se jim s tem
omogočilo opravljanje drugega raziskovalnega dela.
Za razvoj šole in za njena dosedanja prizadevanja, da bi
upoštevala interese in potrebe uporabnikov, ki niso neposredno povezane le na raziskave, ki ji višja šola lahko sedaj
opravlja, ji je treba pravno omogočiti opravljanje drugega
raziskovalnega dela. Razlog, ki utemeljuje potrebo po razvijanju drugega raziskovalnega dela je tudi dejstvo, da nobeno od
obstoječih visokih šol in raziskovalnih organizacij sistematično ne pokriva področja socialnega dela, socialnega varstva
in socialne politike. Tudi sredstva, ki jih zagotavlja posebna
izobraževalna skupnost za raziskovalno delo, povezano z
vzgojno-izobraževalnim delom, ne omogočajo razvejanega
raziskovalnega dela, ki bi ustrezalo potrebam uporabnikom in
zagotavljalo razvoj stroke.
Širitev dejavnosti Višje šole za socialne delavce v Ljubljani
na drugo raziskovalno delo je tudi upravičena, ker je ta šola
edina izobraževalna organizacija na področju visokega šolstva, ki izvaja vzgojno-izobraževalni program na področju
socialnega dela v SR Sloveniji.
Glede prekrivanja raziskav drugih raziskovalnih organizacij
(Institut za sociologijo pri Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, Raziskovalni institut Fakultete za sociologijo, politične
vede in novinarstvo, Institut za kriminologijo Pravne fakultete
v Ljubljani, Pedagoški institut in druge), je ugotovljeno, da
delno te organizacije tudi posegajo s svojimi raziskavami na
področje socialnega dela, vendar ga nobena ne zajema v
celoti tako, da bi prišla do izraza potrebna povezovalna vloga.

Te raziskovalne organizacije sicer obravnavajo nekatere
vidike in probleme socialne politike in socialnega varstva, le
izjemoma in enostransko pa področje socialnega dela. Kontinuirano razvijanje spoznanj o socialnem delu je navedenim
organizacijam obrobno področje. Zaradi navedenega ne gre
za podvajanje ali nadaljnjo drobitev raziskovalnih zmogljivosti, temveč za družbeno in ekonomsko upravičenost širitve
dejavnosti Višje šole za socialne delavce v Ljubljani. Družbeno in ekonomsko upravičenost potrjuje tudi pozitivno mnenje Posebne raziskovalne skupnosti za družbene dejavnosti in
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
III. Rešitve v zakonu
Z dopolnitvijo zakona je predlagano, da Višja šola za
socialne delavce v Ljubljani poleg vzgojno-izobraževalnega
dela in z njim povezanega raziskovalnega dela opravlja še
drugo raziskovalno delo na področju socialnega dela, socialnega varstva in socialne politike.
IV. Finančne posledice izvajanja zakona
S predlagano dopolnitvijo zakona ne bodo nastale nove
finančne obveznosti, saj bo šola za opravljanje drugega raziskovalnega dela v odnosih svobodne menjave dela v Posebni
raziskovalni sv
skupnosti za družbene dejavnosti ali v odnosih
n
®P°sredne °t>odne menjave dela s posameznimi uporabniki sklepala samoupravne sporazume in pogodbe.

PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvi zakona o Višji šoli za socialne delavce v
Ljubljani
1. člen
V 2. členu zakona o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani
(Ur-J- LRS št. 34/60) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Višja sola za socialne delavce opravlja raziskovalno delo na
področju socialnega dela, socialnega varstva in socialne polir
tike.«

2. člen
Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

,,.^a^levo za spremembo ustanovitvenega akta je podala
višja šola za socialne delavce v Ljubljani, da bi smela opravljati tudi drugo raziskovalno delo, ki ni povezano le z vzgojno
izobraževalnim delom, za razširitev dejavnosti višje šole pa je
potrebna dopolnitev zakona o višji šoli za socialne delavce v
Ljubljani.
»To zahtevo je obravnavala skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zakona o usmerjenem izobraževanju na 11
seji dne 13. 2. 1985.
Višja šola za socialne delavce v Ljubljani je za obravnavo
zahteve za spremembo ustanovitvenega akta predložila elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti za širitev dejavnosti šole za opravljanje raziskovalnega dela na področju
socialnega dela ter pozitivno mnenje posebne raziskovalne
skupnosti. Iz mnenja posebne raziskovalne skupnosti in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izhaja, da je upravičeno in
družbeno koristno omogočiti šoli, da opravlja tudi drugo
raziskovalno delo na področju socialnega dela, ki ni vezano
samo na vzgojno izobraževalno delo. Izvršni svet je tudi ugotovil, da se raziskave na tem področju le občasno prekrivajo z
nekaterimi raziskavami Zavoda za rehabilitacijo invalidov ter

Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
Skupina delegatov tudi ugotavlja, da Višja šola za socialne
delavce v Ljubljani že sedaj opravlja raziskovalno delo, ki je
povezano z vzgojnoizobraževalnim delom, saj je edina
vzgojno-izobraževalna organizacija, ki izvaja vzgojnoizobraževalni program na področju socialnega dela.
Tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se
spremeni zakon o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani
tako, da višja šola opravlja tudi drugo raziskovalno delo na
področju socialnega dela, socialnega varstva in socialne politike.
Skupina delegatov predlaga Zboru združenega dela in
Zboru občin Skupščine SR Slovenije, da se zakon obravnava
v skladu s 307. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije, to
je, da se hkrati obravnavata predlog za izdajo zakona o
dopolnitvi zakona o Višji šoli za socialne delavce v Ljubljani s
predlogom zakona, torej po skrajšanem postopku, saj gre za
dopolnitev dejavnosti šole, za katero je podana vsebinska in
pravna podlaga, kar je ugotovljeno v posebni raziskovalni
skupnosti in v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
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