SKUPŠČINE SR

SLO/ENUE

IN

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVUE
ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

um*«.«-.«
,

Cena 50 din

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA

PRILOGA;

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (ESA-717)

stri

PREDLOG ZAKONA
„
,
....
o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju
(ESA-625)

^

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 z osnutkom zakona
\ (ESA-716)

OSNUTEK ZAKONA
_ _
,
u .___ __0.
o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih (ESA-662)

str. is

OSNUTEK ZAKONA
_
,
. ..
o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih
str 38
kmetijskih gospodarstev (kmetij) ESA-658)

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov (ESA-660)

str.42

OSNUTEK ZAKONA
(„( ....
o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov (ESA-65y)
str.48

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
26. junija 1985
Seje Zbora združenega deia, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za sredo,
26. junija 1985.
Zbor zruženega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor
bodo obravnavali:
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije o poteku
obravnave in usklajevanja nekaterih osnutkov zakonov in
drugih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ;
*
*
- poročilo o izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in o materialnem položaju upokojencev;
- poročilo o uresničevanju zakona o družbenem sistemu
informiranja;
- predlog samoupravnega sporazuma o sodelovanju pri
izvajanju skupnih nalog pri načrtovanju, vzpostavljanju in
delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju;
- poročilo o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 z oceno
za leto 1985;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pospeševanju skladejšega regionalnega razvoja v
SR Sloveniji z osnutkom zakona;
- puredlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
samoprispevku;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodiščih združenega dela;
- osntuek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
stanovanjskem gospodarstvu.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
- družbenoekonomski položaj notranje trgovine v SR Sloveniji;
- predlog zakona o dopolitvi zakona o Višji šoli za socialne
deiavce v Ljubljani;
- osnutek zakona o zdravstvenem varstvu živali;
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obdavčitvi tujih oseb z osnutkom zakona;
- osnutek zakona o supergaranciji federacije za obveznosti
Konzorcija jugoslovanskih bank za financiranje graditve

transjugoslovanske avto ceste »Bratstvo in enotnost« kot
garanta za III. posojilo Evropske invesiticjske banke za delno
financiranje graditve posameznih njenih odsekov;
- osnutek zakona o dopolnitvah zakona o zagotovitvi deia
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv industrijskih izdelkov.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oz. družbenopolitičnih organizacij
Zbor združenega dela pa bo obravnaval tudi:
- poročilo o izvajanju zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva (nadaljevanje obravnave).

SEJA SKUPŠČINE ZDRAVSTVENE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
16, maja 1985
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije je na seii 16
maja 1985 srpejela:
- osnutek zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa v zdravstvene namene;
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zdravstvenem varstvu.
SEJA SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE
SKUPNOSTI SLOVENIJE
22. maja 1985
Skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije je na skupni
seji zbora uporabnikov in zbora izvajalcev 22. maja 1985
sprejela:
- uogotovitve, stališča in sklepe k poročilu o pripravah na
uvajanje novih vzgojno izobraževalnih parogramov v visokem
šolstvu;
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o Višji šoli
za socialne delavce v Ljubljani z osnutkom zakona.

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR
Slovenije ter Skupščine izobraževalne skupnosti Slovenije ob obravnavi poročila o
pripravah za uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin,
Družbenopolitičnega zbora ter Skupščine Izobraževalne skupnosti Slovenije
dne 6. marcs 1985 obravnavala poročilo
o pripravah na uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem
šolstvu ter na podlagi 255. in 256. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije na
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 5.
aprila 1985 ter Skupščine Izobraževalne
skupnosti Slovenije dne 22. maja 1985
sprejela
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UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE
Skupščina SR Slovenije sprejema Poročilo o pripravah na uvajanje novih
vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu, ki ga je Skupščini SR Slovenije poslal njen Izvršni svet kot skupno
poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in odbora za usmerjeno izobraževanje Izobraževalne skupnosti Slovenije. Iz poročila je razvidno, da so se sedanje priprave na preobrazbo visokega šolstva osredotočile predvsem na pripravo
in uvajanje novih vzgojnoizobraževalnih

programov v visokem šolstvu, ki se bodo
začeli izvajati v študijskem letu 1985/86.
Zaradi pomena, ki ga imata znanje in
znanost za hitrejši družbenoekonomski
razvoj in za uresničevanje dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije, so o
različnih vidikih preobrazbe visokega
šolstva razpravljali v delovnih telesih
zborov in Skupščine SR Slovenije, v
družbenopolitičnih organizacijah, izobraževalnih skupnostih, raziskovalnih organizacijah, Gospodarski zbornici Slovenije, splošnih združenjih, organizacijah
združenega dela in v Slovenski akademiji
poročevalec

raziskovanja, izobraževanja in dela. To se
mora izražati v oblikovanju in izvajanju
vzogojnoizobraževalnih progamov, v razvijanju raznih oblik vzgojnoizobraževalnega dela, razvijanju izobraževanja iz dela in ob delu, jasnejših kriterijih delitve
izobaževalnih vsebin med dodiplomskimi
in podiplomskimi programi, v uveljavljanju interdisciplinarnih programov in multidisciplinarnega izobraževanja. Za nekatere od teh premikov bo treba ustrezno
usmerjati znanstveno raziskovalno delo v
visokem šolstvu, saj je večja integriranost razsikovalnega dela pogoj za večjo
integriranost vzgojnoizobraževainega
dela in njegovo manjšo programsko in
predmetno razdrobljenost. Za višjo kakovost vzgoje in izobrževanja pa je treba
zagotoviti ustrezne materialne pogoje.
2. Materialne omejitve, ki so v sedanjem obdobju doletele vsa področja
družbenih dejavnosti, so še v večji meri
prizadele vzgojo in izobraževanje, saj nastaja vrsta dodatnih in zahtevnejših
vzgojnoizobraževalnih programov. V visokem šolstvu so razpložljiva sredstva že
sedaj komaj zadoščala za izvedbo vzgojnoizobrževalnih programov. Razširjeni in
zahtevnejši novi vzgojnoizobraževalni
programi, za katere se odločajo uporabniki in izvajalci v posebnih izobraževalnih
skupnostih, bodo terjali več sredstev. Temu vidiku v postopku oblikovanja in
sprejemanja novih vzgojnoizobrževalnih
progamov ni bila namenjena potrebna
pozornost, zaradi česar je v nekaterih
posebnih izobraževalnih skupnostih prišlo do prekomernih širitev programov.
Ker bo treba v prihodnjih letih postopoma izboljšati materialni položaj vzgoje in
izobraževanja, to le še povečuje odgovornost uporabnikov in izvajalcev za usklajevanje novih vzgojnoizobraževalnih
progamov z možnostmi za njihovo kvalitetno izvajanje. Vrednotenje vzgojnoizobaževalnega dela je že sedaj na tako kritično nizki ravni, da na njegov račun ni
mogoče dopustiti nobenih širitev dodiplomskih vzgojnoizobraževalnih progamov. V posebnih izobraževalnih skupnostih in v Izobraževalni skuposti Slovenije
morajo zato uporabniki in izvajalci posebej obravnavati programe, pri katerih je
prišlo do širitve obsega.
3. V razmerah, ko znanje vse bolj pridobiva veljavo temeljnega dejavnika razvoja, nastajajo pogoji za drugačen družbenoekonomski položaj visokošolskih organizacij. Izboljšanje materialnega položaja visokega šolstva je zato odvisno od
oblikovanja takšnih družbenoekonomskih odnosov, ki bodo znotraj visokega
šolstva vrednotili rezultate dela po kriterijih, ki dajejo prednost kakovosti pred
količino. S tem bo omogočeno preseganje linearnega obravnavanja vseh programov ne glede na njihov dolgoročni
I
za družbeni razvoj in bodo realSkupščina SR Slovenije je ob obravna- pomen
vi poročila namenila pozornost zlasti ti- neje vrednoteni izobraževalni, raziskovalni in tudi umetniški prispevki, ki jih
stim vprašanjem, pri katerih bo potrebno
v nadaljevanju preobrazbe doseči večjo visoko šolstvo daje h gospodarski rasti in
družbenemu razvoju. To pa zahteva
strnitev prizadevanj.
ustrezno angažiranje in prevzemanje od1. Za večjo kakovost visokošolskega
izobraževanja, ki jo bomo lahko dosegli govornosti visokega šolstva tako za oblile postopoma, je treba zagotoviti hitrejši kovanje kriterijev vrednotenja vzgojnoin skladnejši razvoj znanosti in njeno izobraževalnega, raziskovalega in kulturvpetost v potrebe našega razvoja in v noumetniškega dela, kot za razvojne
svetovne tokove ter stalno prepletanje usmeritve v združenem delu.

znanosti in umetnosti ter v svojih razpravah odprli poleg programskih tudi vrsto
drugih vprašanj, ki zlasti zadevajo družbenoekonomski položaj visokega šolstva, kar razširja pogled na preobrazbo
visokega šolstva.
Skupščina SR Slovenije je o uresničevanju zakona o usmerjenem izobraževanju nazadnje razpravljala oktobra 1982.
Takrat sprejeta stališča in ugtovitve so še
vedno aktualna in pomenijo usmeritve
tudi za sedanjo fazo preobrazbe visokega šolstva.
Pri pripravi novih vzgojnoizobraževalnih programov so višje in visoke šole ter
obe univerzi, strokovni sveti posebnih izobraževalnih skupnosti in Strokovni svet
SRS za vzgojo in izobraževanje vložili
veliko naporov, da bi v njih prišli do veljave dosežki sodobne znanosti in razvojne
potrebe na posameznih področjih življenja in dela.
Poudariti velja tudi, da so bili vzgojnoizobraževalni programi visokega šolstva
prvikrat deležni širše obravnave in da vsa
pričakovanja vendarle niso bila uresničena. Doslednje bi morali uresničevati odnose svobodne menjave dela, da bi na tej
podlagi razvili široko zasnovanost dodiplomskih vzgojnoizobraževalnih programov, interdisciplinarnost in medfakultetno izvajanje izobraževanja, razvoj podiplomskega izobraževanja, izobraževanja
ob delu in iz dela, povezanost vzgojnoizobraževalnega in raziskovalnega dela
ter vse oblike permanentnega izobraževanja, ki usposabljajo udeležence izobraževanja za ustvarjalno reševanje problemov našega družbenega razvoja. Ob preverjanju, kako so se uveljavila temeljna
načela preobrazbe visokega šolstva, bo
moralo namreč priti bolj do izraza načelo
združevanja dela in sredstev ter znanja,
pri čemer bo treba tudi v prihodnje doseči še večjo odzivnost uporabnikov in aktivnejšo vlogo udeležencev izobraževanja.
Preobrazba visokega šolstva je družbeno in strokovno izjemno zahtevna naloga, ki jo bo ob jasnih družbenih usmeritvah mogoče uresničevati postopoma.
Zato bo potrebno opredeliti posamezne
etape preobrazbe ter zagotoviti stalne
aktivnosti in odgovornost tako višjih in
visokih šol, univerz, uporabnikov in izvajalcev v izobraževalnih, raziskovalnih in
kulturnih skupnostih, kot tudi znanstvenoraziskovalnih in strokovnih organizacij, organov in služb in drugih družbenih
subjektov.
Z vpisom prve generacije študentov iz
srednjega usmerjenega izobraževanja v
nove visokošolske vzgojnoizobraževalne
programe se zaokroža ena od faz postopne preobrazbe visokega šolstva, s katero
se uresničujejo nekateri pomembni cilji.

poročevalec

Pri razreševanju materialnega položaja
visokega šolstva je treba upoštevati vse
vire dohodka visokošolskih organizacij
in realno presoditi in razrešiti vse podlage za njegovo pridobivanje: ob tem pa
tudi realno presojati možnosti svobodne
menjave dela v neposrednih odnosih, saj
je slej ko prej jasno, da je za splošno
izboljšanje materialnega položaja visokega šolstva odločilno tesno sodelovanje z
gospodarstvom, predvsem pa hitrejša
rast skupnega družbenega proizvoda.
4. Skupščina SR Slovenije vztraja pri
svojem stališču, da je treba odpraviti slabosti, ki vplivajo na kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela ter na racionalnost in
učinkovitost izobraževanja. Težnje po
ekstenzivnosti visokošolskega izobraževanja, ki se kažejo v premajhnem upoštevanju potreb po temeljnih znanjih strok, v
večanju števila smeri vzgojnoizobraževalnih programov oziroma skupnih izbirnih predmetov, v povečevanju obsega
obveznosti študentov, v raznih oblikah
podaljševanja izobraževanja, so nesprejemljive. V ta namen so posebne izobraževalne skupnosti dolžne pripraviti takšno vrednotenje vzgojnoizobraževalnih
storitev, ki bo spodbujalo učinkovitost,
inovativnost in kvaliteto vzgojnoizobraževalnega in raziskovalnega dela ob aktivnejši vlogi Izobraževalne skupnosti
Slovenije.
Za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in za zmanjšanje osipa
je treba takoj tudi: izpopolniti sistem in
metode usmerjanja v visokošolski študij
in med študijem; zagotoviti smotrnejšo
programsko povezanost srednjega in visokega šolstva, da bi bilo izobraževanje
bolj kontinuirano in komplementarno,
upoštevaje tudi možnost prehajanja še
posebej med sorodnimi programi; izboljšati razmerje med obsegom predavanj in
obsegom drugih oblik vzgojnoizobraževalnega dela v prid slednjim, zlasti še
zaradi povezovanja vzgojnoizobraževalnega dela z raziskovalnim delom; racionalizirati obremenitve študentov na tak
obseg, ki bo omogočal sprotno in kvalitetno izpolnjevanje študijskih obveznosti
v časovnih okvirih normalnega trajanja
študija; zagotoviti povezovanje študentov z organizacijami združenega dela že
med študijem prek proizvodnega dela in
delovne prakse in z drugimi načini sodelovanja uporabnikov pri izvajanju vzgojnoizobraževalnih programov.
Z razvijanjem samoupravljanja in z
uveljavljanjem sodobnih oblik in metod
izobraževanja, morajo dobiti večjo veljavo in imeti aktivnejšo vlogo študenti pri
sprejemanju vseh, za njihovo vzgojo in
izobraževanje pomembnih odločitev in
strokovnih rešitev. Tekoče je treba
spremljati socialnoekonomski položaj
študentov in iskati ustrezne rešitve, saj
obstaja nevarnost, da bodo ob gospodarskih in razvojnih problemih družbe socialne razmere posameznika, ne pa njegove dejanske sposobnosti določale možnosti za visokošolsko izobraževanje.
Za večje uveljavljanje izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ob delu
in iz dela, je treba zagotoviti takšne zakonske in druge pogoje, ki bodo k temu v
večji meri vzpodbujali organizacije združenega dela, delavcem pa omogočali
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vključevanje v stalno izobraževanje. Višje
in visoke šole pa so dolžne prilagajati
vzgojnoizobraževalne programe predhodnim znanjem ter delovnim in življenjskim izkušnjam udeležencev izobraževanja.
5. Pomemben pogoj za izboljšanje
kvalitete in učinkovitosti visokošolskega
izobraževanja in notranje preobrazbe visokega šolstva je kadrovsko odpiranje
obeh univerz. Pri tem je pomembno zagotoviti materialne in druge pogoje za
vzgojo in razvoj lastnega mladega pedagoškega in raziskovalnega kadra in za
■ hitrejše in prožnejše prehajanje najsposobnejših strokovnjakov med organizacijami združenega dela, med raziskovalnimi organizacijami in visokimi šolami. S
tem bi zagotovili pretok znanj, stalno preverjanje ter strokovno in družbeno potrjevanje resnične ustvarjalnosti znanstvenih in strokovnih kadrov.
6. Pomembno vprašanje preobrazbe
visokega šolstva je tudi povezanost srednješolskih in visokošolskih programov. V
pripravo pogojev za vključitev v izobraževanje je bilo sicer vloženega veliko napora, kljub temu ostajajo še odprta vprašanja, kako v kar največji meri zagotoviti
vertikalno in horizontalno prehodnost.
Zaradi potreb prestrukturiranja in iz drugih razlogov (preusmeritev v drug program, usklajenost vpisnih kapacitet,
manjše število srednješolskih programov
v manjših krajih) ni sprejemljiva le vertikalna prehodnost, temveč je treba omogočiti tudi horizontalno tako ob vpisu kot
med izobraževanjem. Prehodnost iz
srednjega v visoko izobraževaje mora biti
oblikovana na vsebinah srednješolskih
programov in mora preprečiti težnje po
dualizmu srednjih šol. Izkušnje v srednjem usmerjenem izobraževanju kažejo
na potrebo po nekaterih spremembah v
programih. Opraviti jih bo potrebno
vzporedno z uveljavljanjem novih visokošolskih vzgojnoizobraževalnih programov.
7. Na področju pedagoškega izobraževanja so predvidene največje spremembe tako s programskega vidika, kot
v razmestitvi programov in organiziranosti posameznih izobraževalnih organiza- ■
cij, zato so na tem področju še odprta
vprašanja, ki jih bo treba v kar največji
meri razrešiti do novega študijskega leta.
Zaradi določenih problemov (kadrovska
zasedenost, koncepcijsko nerazčiščena
vprašanja, potrebe po določenih vrstah
učiteljev) je treba z vso odgovornostjo
Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, Posebne
izobraževalne skupnosti za pedagoško
usmeritev, Izobraževalne skupnosti Slovenije ter v sodelovanju z obema univerzama določiti postopnost uvajanja posameznih vzgojnoizobraževalnih programov v pedagoški usmeritvi in njihovo razmestitev. S tem bo zagotovljena strokovnost in tudi pravna varnost udeležencev
izobraževanja, da študij dokončajo pod
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pogoji, pod katerimi so se vključili v izobraževanje. Skupščina SR Slovenije opozarja, da morajo biti za uvedbo posameznih programov v pedagoški usmeritvi zagotovljeni vsi zakonski pogoji in pravočasno izpeljani postopki za prehod na
visokošolsko izobraževanje. Prav tako
mora biti zagotovljeno, da bo formalna
izobrazba vzgojiteljev in učiteljev, ki so si
jo pridobili pred uvedbo višješolskih oziroma visokošolskih programov, še naprej
ustrezna za opravljanje dela vzgojitelja
oziroma učitelja.
8. Univerza kot nosilka kontinuitete
znanstvene misli in kulturne dediščine
slovenskega naroda ter njegovih revolucionarnih vrednot ima pomembno mesto
v naši družbi, zato je treba krepiti njen
položaj in vlogo v dolgoročnem razvoju
ter hitreje odpravljati slabosti, ki so se
pokazale ob sedanji razgrnitvi vzgojnoizobraževalnih programov. Da bi zavrli
težnje po vsebinskem osamosvajanju temeljnih organizacij in siromašenju funkcij visokošolskih delovnih organizacij in
univerz, moramo vzpodbujati in podpirati
procese samoupravnega integriranja visokega šolstva, s katerim bo omogočeno
smotrno povezovanje vzgojnoizobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter spodbujeno sodelovanje z organizacijami
združenega dela zunaj univerze, še posebej z raziskovalnimi organizacijami. Doseči je treba, da bodo visokošolske delovne organizacije in univerzi prevzemale
tiste funkcije, ki so skupne visokošolskim
temeljnim in delovnim organizacijam.
Sem sodijo zlasti: spodbujanje interdisciplinarnega, medfakultetnega in multidisciplinarnega izobraževanja, skupno planiranje, skupne raziskovalne naloge,
skrb za razvoj različnih oblik permanentnega izobraževanja, skupna kadrovska
politika, reševanje socialnoekonomskih
vprašanj študentov, razvoj raziskovalne
in izobraževalne infrastrukture, mednarodno sodelovanje in oblikovanje srednjeročnega in dolgoročnega razvoja visokega šolstva. Skladno s temi nalogami
je treba preveriti in po potrebi dopolniti
samoupravni sporazum o združitvi v univerzo in kriterije za vrednotenje vzgojnoizobraževalnega dela.
Za razvoj univerze pa je nujno tudi sodelovanje med univerzami v jugoslovanskem prostoru zlasti zaradi doseganja
čimbolj kvalitetnih standardov znanj.
9. Za uvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov v študijskem letu 1985/
86 je najpomembnejše vprašanje izpolnjevanja minimalnih zakonskih pogojev:
sprejem vseh programov za pridobitev
izobrazbe v ustrezni usmeritvi na podlagi
usklajenih programskih zasnov; usklajene morajo biti zmogljivosti in razmestitve
programov in zagotovljeno mora biti potrebno število učiteljev, ki izpolnjujejo
pogoje. Te pogoje je treba zagotoviti do
pričetka izvajanja novih vzgojnoizobraževalnih programov.

II.
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in Izobraževalna skupnost Slovenije naj
takoj, ko bodo sprejeti vsi vzgojnoizobraževalni programi, zagotovita izdelavo primerjalne analize novih in sedanjih vzgojnoizobraževalnih programov in v sodelovanju s strokovnim svetom SRS za vzgojo in izobraževanje čimprej predložita posebno poročilo o zaključenem oblikovanju in uvajanju novih vzgojnoizobraževalnih programov v visokem šolstvu.
Ocenita naj tudi usklajenost novih vzgojnoizobraževalnih programov s predvidenimi materialnimi možnostmi in ob pripravi srednjeročnih in dolgoročnih planskih aktov izdelata kriterije za usklajevanje nadaljnjega razvoja vzgoje in izobraževanja v posameznih usmeritvah in programih z materialnimi možnostmi, upoštevajoč prioritete na posameznih področjih dela in družbe v celoti ter zahteve
o dvigu kvalitete in učinkovitosti vzgoje
in izobraževanja. •
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
in Izobraževalna skupnost Slovenije naj v
sodelovanju z univerzama, raziskovalnimi skupnostmi, strokovnim svetom SRS
za vzgojo in izobraževanje, organi posebnih izobraževalnih skupnosti in Gospodarsko zbornico Slovenije zagotovita
najustreznejši način oblikovanja strokovnih in znanstvenih podlag za dolgoročni
razvoj usmerjenega izobraževanja, za načrtno znanstveno raziskovalno delo na
področju vzgoje in izobraževanja, za
spremljanje in vrednotenje preobrazbenih procesov, še zlasti učinkov sprejetih
programskih rešitev ter za naaljnje dograjevanje preobrazbe visokega šolstva.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj v sodelovanju z Izobraževalno skupnostjo Slovenije pripravi v roku, ki bo
opredeljen v programih dela Skupščine
SR Slovenije, celovito poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji.
4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
še posebej pa Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo naj
v skladu s svojo funkcijo in v skladu s
pristojnostmi spremljata in zaostrujeta
odgovornost nosilcev posameznih nalog.
5. Izobraževalna skupnost Slovenije
naj v večji meri usklajuje načrtovanje razvoja vzgoje in izobraževanja z nadaljnjim
usklajevanjem programskih zasnov in
vzgojnoizobraževalnih programov, standardov in normativov, razmestitve programov in drugih z zakonom določenih
pogojev za izvajanje vzgojnoizobraževalnih programov. V ta namen naj podrobneje opredeli postopke usklajevanja med
posebnimi izobraževalnimi skupnostmi
in v Izobraževalni skupnosti Slovenije.
6. Vsi nosilci aktivnosti preobrazbe visokega šolstva naj pregledajo svoje akcijske programe in jih dopolnijo, upoštevaje te ugotovitve, stališča in sklepe ter
usmeritve družbenopolitičnih organizacij.
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I VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 14. 5. 1985
— Zakaj ni premoga iz zasavskih
premogovnikov?
Skupina delegatov za gospodarsko področje 12. okoliš - Kranj za delegiranje delegatov za Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije
je postavila naslednje vprašanje:
V zvezi s Poročilom o izvajanju zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka TOZD za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva je bil dan predlog, da se
sredstva ne vračajo OZD, ker
so glede na posamezno OZD
zanemarljivo majhna, ampak
naj se jih usmeri za pokrivanje izgub REK Edvard Kardelj.
Delegati se s tem strinjamo, vendar nas zanima, zakaj
na Gorenjskem ni moč dobiti
premoga iz zasavskih premogovnikov. Če je zasavski premog v glavnem za široko porabo, za gospodinjstva in, če
bomo sodelovali pri sanaciji
problema, želimo, da bi bili
vsaj enakovredno kot drugi
predeli Slovenije, oskrbljeni s
tem premogom.
Odgovor je podal Jakob Piskernik, član Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi poročila na seji
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije (47. seja,

dne 14. 5. 1985), in je naslednji:
Povpraševanje po premogu
je precej večje kot v preteklih
letih. Vzrok temu je hujša letošnja zima kot je bila prejšnja
leta. Delovna organizacija
Merkur, ki oskrbuje gorenjsko
področje, ima letno pogodbo
za 9000 ton premoga iz Trbovelj. V prvih- treh mesecih je
bilo dobavljeno 5547 ton in v
aprilu še 549 ton. Res pa je,
da je ob tem sorazmerno majhen delež strukture, ki je za
potrošnika najbolj primerna.
Dogovorjeno je, da bodo
strukturo skušali do jeseni v
celoti pokriti, v skladu z dogovorom.
Pri tem je zanimiva ugotovitev, da v zvezi z letošnjim pomanjkanjem premoga, ki je
ocenjeno na približno 200.000
ton, akcija poteka tako, da bodo slovenski premogovniki
povečali letne količine približno za 100.000 ton. Dogovorjeno je skupaj s Trbovljami in
Velenjem, in oskrbovalci premoga, da bodo zagotovili dodatne količine tudi iz drugih
republik. Pri tem ostaja še
vedno odprto, da moramo približno 100.000 do 130.000 ton
premoga v Sloveniji za letos
uvoziti. Ta uvoz je reguliran v
okviru zvezne bilance. Menim,
da zaradi tega ne bo večjih
težav.

— Skrb za izboljšanje
kakovosti prehrambnih izdelkov?
Zbori skupščne občine Žalec so na ločenih sejah zborov dne 27. marca 1985 ob
obravnavi Poročila o delu občinskega inšpektorata za leto
1984 sprejeli naslednji sklep:
Zbor združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in
družbenopolitični zbor postavljajo Skupščini SR Sloveniji naslednje delegatsko
vprašanje:
Tržni inšpektorji skupščine
občine Žalec že nekaj let pri
nadzoru ugotavljajo, da pada
kakovost ne samo industrijskega blaga, ampak tudi prehrambenih proizvodov. V hladilnih vitrinah so marsikdaj
nekvalitetni mlečni izdelki.
poročevalec

Predpisom o kakovosti ne
ustreza tudi moka in konservirani izdelki, ki so poleg tega
tudi zelo dragi. Na podlagi rezultatov opravljenih analiz in
superanaliz inšpektorji izločajo iz prometa oporečne izdelke in vlagajo predloge organom za kaznovanje prekrškov in ovadbe javnemu tožilcu. Situacija se ne izboljšuje,
saj ugotavljamo, da so med
kršitelji tudi proizvajalci prehrambenih proizvodov, ki so
bili že večkrat kaznovani.
Za izboljšanje opisane situacija bi inšpekcije službe potrebovale naslednje smernice pri ugotavljanju in ukrepanju v zvezi s kakovostjo.

Vprašujemo IS SRS kako
namerava ukrepati, da se bo
kakovost predvsem prehrambenih proizvodov izboljšala,
oziroma dvignila na prejšnjo
raven.
Na postavljeno delegatsko
vprašanje je odgovorila Jelka
Žekar, namestnica predsednika Republiškega komiteja za
tržišče in Splošne gospodarske zadeve:
Občinski in republiški tržni
inšpektorji so v preteklih letih
pri izvajanju kontrole kakovosti prehrambenih proizvodov
pri proizvajalcih in v blagovnem prometu ugotavljali, da
kakovost nekaterih prehrambenih proizvodov ni zadovoljiva. Slabo kakovost prehrambenih proizvodov so ugotavljali tako pri proizvodnih organizacijah združenega dela iz
SR Slovenije kot tudi iz drugih
republik.
Republiški tržni inšpektorji
so v letu 1984 opravili pregled
v 123 organizacijah združenega dela s področja proizvodnje prehrambenih izdelkov, od
tega je bilo opravljenih 32 pregledov izključno zaradi nadzora kakovosti proizvodov. V primerih, ko proizvodi v proizvodnji niso ustrezali kvalitetnim normam, ki so predpisane
z zakonom o standardizaciji in
drugimi predpisi so organi tržne inšpekcije ukrepali v smislu zakonskih predpisov.
Med dela in naloge sanitarne inšpekcije je vključen tudi
nadzor nad objekti za proizvodnjo in promet živil in predmetov splošne rabe ter gostinsko turističnimi objekti. V okviru te naloge je bilo v* letu
1984 opravljenih največ pregledov na področju proizvodnje in prometa z živili. Odvzetih je bilo 3050 vzorcev živali
in sicer približno 70% za mikrobiološko preiskavo in 30%
za kemijsko analizo in sprejeti
ustrezni ukrepi.
S progamom dela za leto
1985 so organi tržne inšpekci-

je opredelili naloge na področju nadzora kakovosti tako
v proizvajalnih organizacijah
združenega dela kakor tudi v
blagovnem prometu, kot prioritetne naloge. Republiški,
občinski in medobčinski tržni
inšpektorji dogovarjajo oblike
in načine sodelovanja in skupne aktivnosti pri uresničevanju posameznih nalog ter
obravnavajo sporna vprašanja
v zvezi z njihovo realizacijo na
skupnih regijskih posvetih, ki
so organizirani večkrat letno.
Pomembnejše skupne aktivnosti pa izvajajo tudi na podlagi obveznih navodil Republiškega tržnega inšpektorata.
Pri izvajanju nadzora kakovosti pa tržni inšpektorji ugotavljajo, da je v zadnjem času
že opazno izboljšanje kakovosti nekaterih prehrambenih
proizvodov. K pozitovnim premikom na tem področju prispevajo razmere na tržišču, ki
se zelo hitro spreminjajo v
smeri, da je kakovost proizvodov vse bolj odločujoča pri
uveljavljanju proizvodov na
domačem trgu in s tem pogoj
za ustvarjanje dohodka. Kljub
temu pa ugotavljamo, da v organizacijah združenega dela
še ni v zadostni meri prisotno
spoznanje o pomembnosti kakovosti proizvodov, še posebno v pogojih večjega sproščanja tržnih in ekonomskih zakonitosti, zaradi česar tudi v
marsikateri organizaciji združenega dela še niso v zvezi s
tem vprašanjem pričeli ustreznih aktivnosti.
Zaradi navedenega Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
ocenjuje, da za izboljšanje kakovosti proizvodov ni potrebno sprejemati dodatnih predpisov, temveč v okviru dosedanjih oblik in metod dela tržnih in drugih pristojnih inšpekcijskih služb poostriti
nadzor nad izvajanjem obstoječih predpisov na področju
kakovosti proizvodov.

ZBOR OBČIN - 14. 5. 1985
- Kako povečati skrb za izboljšanje
kakovosti prehrambnih izdelkov?
Tudi na Zboru občin je bilo
v zvezi s tem, kako namerava
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ukrepati, da se bo kakovost, predvsem prehrambenih
proizvodov izboljšala oziroma
dvignila na prejšnjo raven, postavljeno enako vprašanje de-

legata iz občine Žalec kot na
Zboru združenega dela. Enak
odgovor kot na Zboru združenega dela je posredovala Jelka Žekar, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve.
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
POBUDE SKUPINE DELEGATOV
SKUPŠČINE MESTA MARIBOR ZA
ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE V ZVEZI S PLOVBO Z
MOTORNIMI PLOVILI PO
AKUMULACIJSKEM BAZENU MELJE
V Mariboru tečejo aktivnosti za preučitev utemeljenosti
delegatske pobude s katero se predlaga, da bi se dovolila
plovba z motornimi plovili po akumulacijskem bazenu Melje,
in ki jo prepoveduje obstoječi odlok in se ugotavlja, po stališču statutarno-pravne komisije Skupščine mesta Maribor,
da ni zanesljive pravne podlage za uveljavitev take pobude.
Izhajajoč iz 321. čl. Ustave, ki govori, da poleg razmerij,
glede katerih je v tej ustavi posebej določeno, uredi skupščina Socialistične republike Slovenije z zakonom tudi druga
razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane
na področjih kot so raba, izkoriščanje in varstvo voda, morja
in drugih naravnih bogastev in je že sprejet zakon o vodah
(Ur. I. SRS, št. 38/81), kot tako razmerje pa je opredeljena
tudi pomorska in rečna plovba, se postavlja vprašanje, ali je
uveljavitev take pobude, s katero bi se dovolila plovba z
motornimi plovili in s tem uredil prometni režim v pristojnosti
ožje družbenopolitične skupnosti, upoštevajoč 186. čl.
Ustave SRS, ki določa, da delovni ljudje in občani v občini
opravljajo funkcije oblasti in uresničujejo vse druge interese,
razen tistih, ki jih v skladu z ustavo uresničujejo v širši družbeno-politični skupnosti. Po 2. odst. tega člena se skupna
vprašanja, ki jih urejajo delovni ljudje in občani določajo s
statutom občine v skladu s to ustavo. V 3. odst. pa so primeroma našteta taka področja.
Upoštevajoč splošno znano dejstvo, ki je kot tako opredeljeno s pravnimi predpisi, pomeni motorna sila in z njo tudi
plovila na motorni pogon za okolje, v katerem delujejo, povečano nevarnost. Pred tako nevarnostjo se delovni ljudje in
občani opravičeno zavarujejo s predpisi in ukrepi, ki jih
sprejmejo v ustrezni družbenopolitični skupnosti. Med takimi
so v 3. odst. 186. čl. Ustave SRS primeroma navedeni objekti
pravnega varstva, kot so varnost ljudi in premoženja in varstvo človekovega okolja. Po teh ustavnih določbah se lahko
zanesljivo sklepa, da so zadeve, ki so prej naštete, torej
varstvo zraka in voda, varstvo pred hrupom, kar vse lahko
neposredno ogroža plovba plovil na motorni pogon v izvirni
pristojnosti občin in po statutu mesta M'aribor v pristojnosti
mesta le tedaj, če v smislu 1. odst. 186. čl. Ustave SRS ne
spadajo v pristojnosti širše družbenopolitične skupnoti.
Pregled določb ustave SR Slovenije, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti SR Slovenije (3. del. I. poglavje) pokaže,
da ni mogoče izključiti, da prej navedenih pravic in dolžnosti
ne ureja skupščina SR Slovenije z zakonom. Ustava SR Slovenije namreč v 321. čl. poleg drugega določa, da skupščina
SR Slovenije ureja z zakonom tudi rabo, izkoriščanje in varstvo voda, morja in človekovega okolja, pa tudi morsko in
rečno plovbo. Na tej podlagi je skupščina SR Slovenije sprejela že navedeni zakon o vodah, ki v 1. čl. opredeljuje, da ta
zakon ureja medsebojna razmerja delavcev, delovnih ljudi in
občanov pri izkoriščanju in rabi površinskih, vodnih in priobalnih zemljišč pri gradnji vodnogospodarskih objektov in
naprav ter pri drugih posegih v vodni režim. Po naštetih
ustavnih in zakonskih določilih, se ne da izključiti, da v tako
opredeljeno področje zakonskih določb ne spada tudi raba
in izkoriščanje voda za plovbo s plovili na motorni pogon za
turistične in rekreacijske potrebe. Ko namreč ta zakon v 6.
poglavju določa sredstva in potrebe za zavarovanje družbenega interesa v zvezi z rabo in izkoriščanjem voda, v 44. čl.
celo določa, da vodnogospodarsko soglasje oz. dovoljenje,
ki ga sicer predpisuje ni potrebno, npr. za kopanje, za rekre6
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acijo in za druge osebne potrebe, če s tem ni ogrožen vodni
režim aH ni omejena oz. onemogočena raba ali izkoriščanje
vode drugim, ki so dobili omenjeno soglasje oz. dovoljenje.
Po teh določbah zakona se da sklepati, da to pravno
področje ureja skupščina SR Slovenije z zakonom in da v
smislu 1. odst. 186. čl. Ustave SR Slovenije ni v izvirni pristojnosti občin.
Navedeni zakon v 2. čl. določa, da so voda, vodotoki,
jezera, izviri, obalno morje in morska obala ter vodna in
priobalna zemljišča dobrine splošnega pomena, pod posebnim družbenim varstvom in da je te dobrine dovoljeno rabiti
in izkoriščati le na način, ki ga določa zakon in na podlagi
njega izdani predpisi. Pregled tega zakona pokaže, da skupščina SR Slovenije z njim določa, da skupščin občine z odloki
ali drugimi akti urejajo določene odnose in zadeve (12., 32.,
38., 58. in 60. čl.), toda nobeno od teh pooblastil se ne
nanaša na pravice urejanja plovbe in režima na vodah,
vključno akumulacijah vodnogospodarskih objektov, ki so v
upravljanju določenih OZD. Ze prej je bilo navedeno, da
Ustava SR Slovenije v 321. čl. določa, da skupščina SR Slovenije z zakonom ureja morsko in rečno plovbo. Kaj se razume pod morsko in rečno plovbo v smislu teh ustavnih
določil še ni natančneje opredeljeno, ni pa mogoče zamisliti,
da ta dva pojma ne obsegata tudi režim in varnost plovbe s
plovili na motorni pogon po rekah, saj je plovba s temi plovili
po rekah integralni del plovbe, ki obsega vsa plovila in
plovbo vključno z varnostjo plovbe. Ni mogoče zamisliti, da
bi se to področje dalo uspešno le parcialno urejati z različnimi predpisi različnih družbenopolitičnih skupnosti in tako
tudi ni izključeno, da se tudi plovba s-plovili na motorni
pogon za območje reke Drave na akumulaciji Melje v Mariboru ne ureja s predpisi skupščine SR Slovenije in ne z
odloki skupščine občine oz. mesta.
Glede na navedeno predlagamo, da se to vprašanje preuči
in da se v primeru, da se ugotovi da je urejanje vprašanja
režima plovbe v pristojnosti organov SR Slovenije, prične
postopek za izdajo ustreznega predpisa, ki bi enotno za vso
Slovenijo omogočal razrešitev te problematike, ker se ugotavlja, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi v drugih
občinah.

STALIŠČE
Izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejema pobudo, da se
preuči vprašanje potrebe in možnosti pravne ureditve plovbe
po notranjih vodah. Hkrati tudi meni, da bi moralo to področje
biti,v osnovi urejeno enotno za vso republiko.
Tako kot federacija ureja po zvezni ustavi temelje varnosti
pomorske plovbe, po zvezni ustavi ureja federacija tudi temelje varnosti notranje polovbe, to je plovbe po rekah, kanalih in
jezerih. Pretežni del materije plovbe po rekah, kanalih in
jezerih ureja namreč zvezni zakon o pomorski in notranji
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77), ter posamezni zvezni podzakonski predpisi (npr. pravilnik o plovbi po notranjih plovnih
poteh - Uradni list SFRJ, št. 52/81).
Tako naj bi v republikah uredili preostala vprašanja s
področja varnosti rečne plovbe, za kar je tudi izrecna ustavna
podlaga v 3., 6. in 19. točki 321. člena ustave SR Slovenije.
Da zakonadajalec do sedaj ni zakonsko normiral te materije
je vzrok tudi v nerazviti rečni plovbi na območju SR Slovenije,
še zlasti trgovske plovbe (prevoz blaga in potnikov) oziroma
javnega rečnega prometa, ki bi ga opravljale organizacije
združenega dela rečnega brodarstva. Plovba po notranjih
vodah sedaj služi predvsem športu, ribolovu in rekreaciji in se
opravlja z manjšimi plovili.
Republiški zakon pa bi, glede na materijo, ki jo je že uredil
zvezni zakon in podzakonski predpisi, moral urediti predvsem
organizacijska in materialna vprašanja, ki seveda zelo presegajo dejansko potrebo sedanje rečne plovbe. Občinski odloki,
pa bi na podlagi zakonskega pooblastila, lahko podrobneje
urejali specifiko, ki se nanaša na njihovo območje.
Republiški komite za promet in zveze je v delovni program
poročevalec

za leto 1985 že uvrstil izdelavo elaborata o obsegu in vsebini
zakonske ureditve rečne plovbe, ki bo osnova za ustrezne
predloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
V primeru, ki je posebej naveden v delegatski pobudi, pa
gre za prometno ureditev na vodni akumulaciji na Dravi pri

Melju, ki je vodnogospodarski objekt v posebni rabi. Zanj je
pristojni upravni organ v skladu z določbami zakona o vodah
(Uradni list SRS, št. 38/81) že izdal vodnogospodarsko dovoljenje, s katerim pa je prepovedal vožnjo z motornimi plovili
zaradi varovanja brežine objekta.
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• Do konca leta je bilo ustvarjeno 79 milijard in 726 milijonov dinarjev stalnih
sredstev sklada, kar znaša 81,9 odstotka načrtovanih sredstev
• Sredstva na podlagi združevanja so bila ustvarjena samo z 41,1 odstotka od
predvidenega zneska
• V preteklih štirih letih je bilo sklenjenih 531 samoupravnih sporazumov o
združevanju dela in sredstev, okrog 40 odstotkov sporazumov pa je bilo
sklenjenih v okviru gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
• Več kot dve tretjini sredstev na podlagi obveznega posojila je bilo v preteklem
letu namenjeno razvoju dejavnosti posebnega pomena za razvoj države v celoti
(energetika, surovine in osnovni reprodukcijski material, agroindustrijski
kompleks ter velika infrastruktura)
• Največji del sredstev (85,8 odstotka) je bilo angažiranih v osnovna sredstva in
to predvsem v gradnjo novih objektov
Aktivnost sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v letu 1984 je bila usmerjena predvsem na spremljanje
tokov in spodbujanje združevanja dela in sredstev v funkciji sprejete politike, posebej na
podlagi sredstev sklada, nato
na aktualna in akutna vprašanja spudbujanja in plasmaja
sredstev na podlagi obveznega posojila, kot tudi na uresničevanje zakonskih obveznosti
republik in pokrajin do sklada
in sklada do gospodarsko
manj razvitih republik in SAP
Kosovo in plačnikom posojila.
Poleg tega so bile njegove naloge v preteklem letu tudi plan-

sko razvojno usmerjanje in izkoriščanje sredstev sklada, nato analiziranje realizacije politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo, kot tudi ekonomska gibanja na teh področjih v primerjavi s cilji in
nalogami iz resolucije o ekonomskem razvoju države v letu
1984 in programa stabilizacije.
Te ugotovitve so navedene v
poročilu o delovanju sklada federacije za kreditiranje hitrejšega ravoja gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin za leto 1984, ki je
bil skupščini SFRJ, poslan v
obravnavo z zaključnim računom sklada za leto 1984 (AS
540).

POROČILO O DELOVANJU SKLADA FEDERACIJE ZA
KREDITIRANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN
AVTONOMNIH POKRAJIN ZA LETO 1984
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URESNIČEVANJE
STALNIH SREDSTEV
SKLADA
Letna akontacija stalnih
sredstev sklada za leto 1984 je
bila določena v znesku 83 milijard 987 milijonov dinarjev. Ker
republike in pokrajini niso poravnale obveznosti iz preteklih
let je bilo v finančnem načrtu
sklada za preteklo leto predvideno, da bodo skupna stalna
sredstva znašala 97 milijard in
380 milijonov dinarjev. Do konca leta je bilo realiziranih 79
milijard in 726 milijonov dinarjev, kar predstavlja 81,9 odstotka planiranih sredstev.
Značilno je, da so sredstva na
podlagi obveznega posojila za
preteklo leto večja od predvidenih, medtem ko so bila sredstva na podlagi združevanja
ustvarjena samo s 45,1 odstotka od predvidenega zneska.
V zvezi s tem je v poročilu,
katerega obravnava je v delovni pristojnosti Zbora republik

in pokrajin, poudarjeno, da so
se tudi v letu 1984 nadaljevale
nezadovoljive težnje pri izvrševanju obveznosti na podlagi
stalnih srestev sklada (posojilo
in združena sredstva), toda obveznosti na podlagi posojila so
bile v glavnem izvršene. Toda
zaradi počasnejše "realizacije
dela stalnih sredstev sklada, ki
je namenjen združevanju je
skupen znesek ustvarjenih
sredstev sklada v letu 1984
manjši za 17 milijard in 654
milijonov dinarjev kot pa je bilo predvideno.
Sredstva sklada na podlagi
obveznega posojila so v letu
1984 znašala 60 milijard in 428
milijonov dinarjev, od tega je
bilo gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovo
nakazanih 58 milijard in 680
milijonov dinarjev. Sredstva na
tej osnovi so bila plasirana v
gospodarsko manj razvite republike z vračilnim rokom 12
let in obrestno mero 5,5 odstotka povprečno letno, SAP
poročevalec

Kosovu pa z vračilnim rokom
15 let in obrestno mero 4,5 odstotka.
ZDRUŽEVANJE DELA
IN SREDSTEV
V letu 1984 si je sklad posebej prizadeval, da bi spodbudil
proces združevanja na podlagi
svojih stalnih sredstev, da bi se
ustvaril čim večji znesek in da
bi se maksimalno angažirala
sredstva na tej podlagi. Obenem je pokazal na težave, ki
omejujejo razvoj samoupravnega združevanja dela in sredstev na relaciji razviti - gospodarsko manj razviti, kot tudi
znotraj in med samimi manj
razvitimi.
Po podatkih iz poročila o rezultatih združevanja dela in
sredstev v obdobju od leta
1981 do 1983, kot tudi za preteklo leto, je mogoče ugotoviti,
da je bilo od planiranega zneska sredstev sklada namenjenih združevanju od leta 1981
do 1984 (108 milijard in 378
milijonov dinarjev) realizirano
oziroma vplačano na račun investitorjev gospodarsko manj
razvitim republikam in SAP
Kosovo 48 milijard in 549 milijonov dinarjev ali 44,8 odstotka od predvidenega zneska.
V odstotkih je največ sredstev sklada - 92,4 odstotka
združila SR Makedonija, to pa
je v glavnem rezultat povezovanja gospodarskih subjektov
v okviru same republike, nato
sledijo SR Slovenija, SR Bosna
in Hercegovina, SAP Vojvodina, SR Črna gora in SR Srbija,
medtem ko je bil v SAP Kosovo
odstotek realizacije v tem obdobju le 5,7 odstotka od predvidenih sredstev sklada za
združevanje.
V preteklih štirih letih je bilo
sklenjenih 531 samoupravnih
sporazumov o združevanju dela in sredstev na podlagi sredstev sklada, kot tudi sredstev iz
drugih virov. Od tega je bilo v
SR Makedoniji sklenjenih 245,
SR Bosni in Hercegoini 149,
SAP Kosovu 98 in SR Črni gori
39 sporazumov. Predračun za
njihovo realizacijo je znašal
259,5 milijarde dinarjev, od tega so združena sredstva sklada znašala 74,7 milijarde dinariev ali 28,8 odstotka.
Niti malo ni zadovoljivo
spoznanje, je poudarjeno v poročilu, da se tudi proces združevanja dela in sredstev na
podlagi sredstev sklada omejuje na republike in pokrajini,
pogosto pa tudi na ožja področja. O tem govori podatek,
da je okrog 40 odstotkov ali
212 od skupnega števila sporazumov sklenjenih med organizacijami združenega dela v okporočevalec

viru teritorija posameznih
manj razvitih republik in SAP
Kosovo.
Približno polovica sklenjenih sporazumov (257) se nanaša na graditev novih objektov,
medtem ko se jih na rekonstrukcijo in modrnizacijo objektov nanaša 233. Na kreditni
podlagi je sklenjenih 280, na
dohodkovni 165 sporazumov,
v 86 pa še ni določena oblika
združevanja. Sklad je za združevanje na kreditni podlagi izločil 28,4 milijarde dinarjev, za
dohodkovno povezovanje pa
31,1 milijarde dinarjev.
Za gradnjo objektov v industriji je bilo sklenjenih 377 sporazumov ali 71 odstotkov. Največ sporazumov je bilo sklenjenih za ralizacijo programov
v kovinsko predelovalni panogi - 75, nato za programe proizvodnje električnih strojev in
aparatov 45, za programe v
prehrambni industriji 69 in za
programe porizvodnje gradbenega materiala 24. Od skupnih
razvojnih programov v obdobju od leta 1981 do 1984 je bilo
dokončanih 137 objektov, v
zaključni fazi je 73, v izgranji
jih je 131, v pripravi za izgradnjo 67, realizacija pa se še ni
začela pri 53 sporazumih.

na podlagi sredstev sklada so
se pokazali v vsem tistem, kar
je sicer zaviralo povezovanje
organizacij združenega dela v
vsem procesu v vsem procesu
reprodukcije oziroma v vsem
tistem kar je zoževalo ali onemogočalo hitrejše kroženje
dela in akumulacije v okviru
enotnega jugoslovanskega gospodarskega prostora.
V zvezi s tem je v poročilu
naštetih nekaj pomembnejših
problemov, ki so omejevali ali
oteževali ta proces. To so:
vprašanje in delitev dohodka
in akumulacije ter velik vpliv
družbenopolitičnih skupnosti
pri njenem usmerjanju, kot tudi pomanjkanje skupnih razvojnih interesov, problemi, pogojeni s tekočo gospodarsko
situacijo, strukturna neskladja,
neenaki pogoji gospodarjenja,
notranja in zunanja zadolženost, izgube, premajhna pripravljenost za skupni riziko,
neupoštevanje objektivnih motivov za dohodkovno povezovanje, slaba obveščenost, pomanjkanje ustreznih spodbujevalnih ukrepov in drugo,
Leta 1984 je bilo precej prizadevanj, da se v procesu
združevanja rešijo aktualna
vprašanja in problemi. Zahvaljujoč pobudi sklada so bili
sprejeti spdobujevalni ukrepi
REZULTATI
iz
pristojnosti
federacije
ZDRUŽEVANJA
(zmanjšanje carin, davkov in
Ko je govor o rezultatih v prispevkov za objekte, ki se
procesu združevanja dela in gradijo z združevanjem dela in
sredstev na podlagi sredstev sredstev na podlagi stalnih
sklada v preteklih štirih letih je sredstev sklada).
v poročilu podčrtanih nekaj
pomembnih dejstev. Predvsem
predstavljajo sredstva sklada UPORABA SREDSTEV
zelo pomembno materialno SKLADA
spodbudo za pridobitev tudi
Glede usmerjanja in uporadrugih sredstev zaradi financi- be stalnih sredstev sklada je v
ranja skupnih razvojnih pro- poročilu poudrjeno, da je bilo
gramov in projektov na neraz- več kot dve tretjini sredstev na
vitih področjih. Čeprav relativ- podlagi obveznega posojila v
no skromni so rezultati v tem letu 1984 usmerjenih v razvoj
procesu pomembni, posebej dejavnosti posebnega pomena
če jih primerjamo z rezultati v za razvoj države v celoti (enerzdruževanju dela in sredstev v getika 16,5 odstotka, surovine
vsem procesu.
in osnovni reprodukcijski maToda v razvojnem in eko- teril 19,8, agroindustrijski
nomsko-socialnem
smislu kompleks 18,1 in velika infraučinki dosedanjega združeva- struktura 12,2 odstotka).
nja na relaciji razviti - gospoPo poročilih pooblaščenih
darsko manj razviti niso v po- bank gospodarsko manj razvipolnem sorazmerju s postav- tih republik in SAP Kosovo je
ljenimi cilji in nalogami dogo- bil strošek stalnih sredstev
vorjene spodbujevalne politike sklada na podlagi obveznega
in tudi ne z neposrednimi inte- posojila v preteklem letu usresi združenega dela na vsem klajen z zneskom nakazanih
jugoslovanskem
gospodar- srestev. Največji del - 85,8 odskem prostoru. Razen tega pa stotka je bil angažiran v osnovsamoupravno združevanje de- na sredstva in to predvsem v
la in sredstev v celoti, posebej gradnjo novih objektov. Večji
pa na relaciji razviti - gospo- del sredstev na tej podlagi pa
darsko manj razviti, ne daje je bil usmerjen za gradnjo inpričakovanih rezultatov. Raz- dustrijskih objektov, precej
logi za premajhno dinamič- manj pa za razvoj kmetijstva,
nost in kakovost v procesu prometa, vodnega gospodarzdruževanja dela in sredstev stva, gostinstva in turizma,

gozdarstva in za ostala področja.
V industriji je bilo več kot
polovico sredstev sklada
usmerjeno za razvoj bazičnih
panog — energetika 25,1 odstotka, barvasta metalurgija
18,7 in ostale bazične panoge
8,7 in to predvsem za gradnjo
in dokončanje velikih kapitalnih objektov, ki so jih začeli
graditi v prejšnjem planskem
obdobju.
V SR Bosni in Hercegovini je
bil največji del sredstev usmerjen za razvoj industrije - 73,9
odstotka, kmetijstva 6,7 ter gostinstva in turizma 5,8 odstotka. Več kot tretjina sredstev v
industriji je bila izločena za
razvoj energetsko-surovinskih
panog.
V SR Črni gori je bilo v razvoj industrije vloženo 55,6 odstotka sredstev sklada. Od tega je bilo največ izločeno za
elektrogospodarstvo - 30,5
odstotka, kovinsko predelovalno dejavnost - 25,8, za proizvodnjo gotovih tekstilnih proizvodov 12, prehrambenih proizvodov 11 in za proizvodnjo in
predelavo papirja 8,4 odstotka.
Pretežni del sredstev v SR
Makedoniji je bil usmerjen v
razvoj industrije - 77,5 odstotka in kmetijstva - 9,4 odstotka.
Več kot 70 odstotkov sredstev
v industriji je bil usmerjen za
razvoj predelovalnih panog,
predvsem za kovinsko predelovalno dejavnost 12,1 odstotka, proizvodnjo gotovih tekstilnih izdelkov 11,9, električnih
strojev in aparatov 9,3 odstotka, nato pa še za razvoj strojegradnje, proizvodnjo prehrambenih proizvodov, prometnih
sredstev ter tekstilnih prediv in
tkanin. V SAP Kosovo je bil
večji del sredstev usmerjen za
razvoj industrije - 59,9 odstotka, kmetijstva 17, vodnega gospodarstva 9,1 in prometa 6
odstotkov. Več kot dve tretjini
sredstev sklada na področju
industrije je bilo izločeno za
dograditev objektov v barvasti
metalurgiji, elektrogospodarstvu in proizvodnji premoga.
Od skupnega zneska sredstev sklada (48,5 milijarde dinarjev) je bilo v preteklih štirih
letih največ usmerjeno za realizacijo programov v industriji
- 77,8 odstotka, več kot dve
tretjini teh sredstev pa je bilo
izločeno za razvoj predelovalnih in delovno-intenzivnih dejavnosti, predvsem za razvoj
kovinsko predelovalnih - 26,7
odstotka, prehrambene industrije 10 in proizvodnjo električnih strojev in aparatov 8,8
odstotka.
Stalna sredstva sklada so
imela pomemben delež pri investicijskem potencialu go9

spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Njihov delež je v predračunski vrednosti
investicij, v katerih sodelujejo
sredstva sklada, v preteklem
letu znašal od 23,1 odstotka v
SR Bosni in Hercegovini do
65,1 odstotka v SAP Kosovo.
Nujno je treba poudariti, je
podčrtano v poročilu, da zaradi počasnejših tokov pri realizaciji dela stalnih sredstev
sklada namenjenih združevanju, skupna sredstva sklada niso mogla v ustrezni meri vplivati na tokove in smeri sprememb v gospodarski strukturi
teh področij, predvsem zaradi
pomanjkanja sredstev iz drugih domačih in tujih virov.

IZVRŠEVANJE
OBVEZNOSTI DO
SKLADA
V preteklem letu so se nadaljevale težnje za nadaljnje poslabševanje pogojev gospodarjenja in je bilo tudi odplačilo uporabljenih kreditov iz
sredstev sklada neredno in z
velikimi težavami, zaradi česar
so pooblaščene banke s precejšnjimi zakasnitvami poravnavale svoje obveznosti do
sklada. Upoštevajoč vse to je
skupščina sklada sprejela
sklep o določitvi zneska brezobrestnega posojila, ki ga bodo
republike in pokrajine zagotovile skladu in nakazale v letu
1984.

Njihove obveznosti na tej
podlagi so znašale tri milijarde
dinarjev in 160 milijonov dinarjev, od skupnega zneska brezobrestnega posojila so bile republike in pokrajine dolžne da
milijardo in 509 milijonov dinarjev vplačajo skladu v dveh
enakih obrokih.
Do konca leta 1984 so SR
Bosna in Hercegovina, SR Hrvatska, SR Slovenija in SAP
Vojvodina vplačale celotne
zneske posojila, medtem ko so
SR Črna gora, SR Makedonija
in SAP Kosovo odložile izplačilo kupona. Težave pri izvrševanju obveznosti do sklada so se
kazale v preteklem letu posebej pri zagotavljanju sredstev
potrebnih za odplačilo posoji-

la. Ker republike in pokrajini
niso v zakonsko določenem
roku vplačevale skladu namenskih sredstev, ki služijo za
odplačevanje obveznega posojila, je bil sklad prisiljen, da
namesto manjkajočih sredstev
iz anuitet občasno intervenira
s sredstvi iz tekočega priliva
obveznega posojila.
Od skupaj dospelih obveznosti za odplačilo posojila,
zaključno z 31. decembrom
1984 so republike in pokrajini
vplačale skladu 11 milijard in
738 milijonov dinarjev in to 10
milijard in 330 milijonov dinarjev za leto 1984 in milijardo in
408 milijonov dinarjev na podlagi neporavnanih obveznosti
za leto 1983.

Povečana proizvodnja električne energije
• V letu 1984 je ustvarjena celotna bruto proizvodnja električne energije znašala
73,9 mrd kWh, kar je za 10,2 odstotka več kot leto prej
• x Precejšnje povečanje proizvodnje električne enegije je bilo doseženo v
hidroelektrarnah, v večini termoelektrarn in v Jedrski elektrarni Krško
• Proto potrene za porabo električne energije so znašale v preteklem letu 73,8
mrd kWh, od tega je bilo 72,8 mrd kWh zagotovljeno z lastno proizvodnjo in
uvozom, ena milijarda pa je bila nadomeščena z ukrepi varčevanja in z
redukcijo porabe v prvem četrtletju
, x
.
.....
• Elektroenergetski sistem je deloval kot enotna tehnološka celota, brez velikih
• Za leto 1985 je načrtovano, da bo proizvedeno za 4,4 odstotka več električne
enegije kot lani
Delovanje elektroenergetskega sistema je v letu 1984
potekalo v precej spremenljivih energetskih in ekonomskih
pogojih za katere so značilni
tudi nezadovoljivi hidrološki
pogoji v prvem in zadnjem četrtletju, pomanjkanje finančnih
sredstev (dinarskih in deviznih) in tekočih goriv za delo
termoelektrarn na mazut. Zaradi tega je bila manjša proizvodnja v hidroelektrarnah, precej je zamujala gradnja in začetek pogona novih proizvodnih zmogljivosti, termoelektrarne na mazut pa so izkoristile le tretjino svojih zmogljivosti.
Vse to je ugotovljeno v poročilu o delu, razvoju in delovanju jugoslovanskega elektroenergetskega sistema kot tehnološko enotnega sistema v letu 1984, ki ga je Skupščini
SFRJ poslala Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva. Obravnava tega področja
je v pristojnosti Zbora republik
in pokrajin.

VEČJA PROIZVODNJA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE V
TERMOELEKTRARNAH
NA PREMOG
V preteklih štirih letih smo
pridobivali električno energijo
v težjih pogojih. Proizvodne
zmogljivosti ter premogovniki
so se razvijali počasneje v primerjavi z rastjo porabe električne energije, zaradi česar so
bile ob vedno večjih problemih
pri zagotavljanju mazuta in neugodnih hidroloških razmerah
termoelektrarne na premog
prisiljene zelo veliko delati.
V tem obdobju je celotna
bruto proizvodnja električne
energije v državi rasla po povprečni 5,5-odstotni letni stopnji, medtem ko je v termoelektrarnah na premog zaradi visoke pogonske pripravljenosti in
zato, ker je začelo obratovati
nekaj večjih termoelektrarn rasla po povprečni letni stopnji
10,1 odstotka.
Celotna bruto proizvodnja

električne energije, dosežena
v letu 1984, je znašala 73,9 mrd
kWh kar je za 10,2 odstotka
nad proizvodnjo, doseženo v
predhodnem letu. Od tega so
termoelektrarne na premog
dosegle 51,8 odstotka celotne
proizvodnje in s tem presegle
svoj proizvodni plan. Jedrska
elektrarna Krško je prav tako
presegla proizvodni plan in je
njen delež v celotni bruto proizvodnji 6 odstotkov.
Tudi hidroelektrarne so dosegle proizvodni plan zaradi
ugodnih dotokov vode in je tako saniran primanjkljaj energije v akumulacijah iz konca leta
1983. Najmanjšo proizvodnjo
so dosegle termoelektrarne na
tekoča goriva, predvsem zaradi pomanjkanja mazuta pa tudi
zato ker v obdobjih ugodnega
elektroenergetskega položaja
niso delale (od aprila do novembra).
V primerjavi s prejšnjim letom so hidroelektrarne, večina
termoelektrarn in JE Krško dosegle precej večjo proizvodnjo. V termoelektrarnah na te-

koča goriva pa je bila proizvodnja le malo nad polovico,
dosežena v letu 1983.
V preteklem letu so združene termoelektrarne na premog
dosegle 34,68 mrd kWh električne energije. Izredno visoko
proizvodnjo in časovno uporabo nominalne moči so dosegle
termoelektrarne Nikola Tesla
A, Kakanj, Nikola Tesla B in
Plevlja, premalo pa so bile izkoriščene proizvodne zmogljivosti termoelektrarn Gacko,
Plomin in Kosovo A. Proizvodne zmogljivosti termoelektrarn
na premog so bile lani izkoriščene z 89,1 odstotka, na tekoča in plinasta goriva le 18,8
odstotka, medtem ko je bila JE
Krško izkoriščena celo s 95,1
odstotka.
VISOK IZVOZ
ELEKTRIČNE
ENERGIJE
Skupen obseg medsebojnih
dobav električne energije med
republikami in pokrajinama na
poročevalec
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podlagi dolgoročnih in kratkoročnih aranžmajev oziroma
medsebojne havarijske pomoči je v letu 1984 znašal 24,4
odstotka celotne neto proizvodnje električne energije na
prenosnem omrežju. Promet
električne energije s tujino je
bil zelo intenziven in je znašal
6.632 mio kWh v obeh smereh.
Uvoz s klirinškega področja je
znašal 31,6 odstotka od skupaj
uvožene električne energije,
uvoz na podlagi protidobav
ustreznega blaga je predstavljal 33,4 odstotka, nakup z gotovinskim plačilom v konvertibilni valuti je predstavljal 7,1
odstotka, uvoz na podlagi posojila pa 27,9 odstotka električne energije.
V letu 1984 smo dosegli največji izvoz električne energije
v znesku 3.881 mio kWh, od
tega je bilo 2.057 mio kWh izvoženo na podlagi izmenjave,
druga polovica 1.824 mio kWh
pa na podlagi prodaje na konvertibilno področje.
V preteklih štirih letih srednjeročnega plana so celotne
bruto potrebe porabe električne energije rasle po povprečni
5,7 odstotka letni stopnji kar je
ndd doseženo rastjo celotne
bruto proizvodnje. Zaradi povečane proizvodnje in uvoza je
bruto poraba električne energije v tem obdobju rasla po
povprečni letni stopnji 5,3 odstotka.
Lani so bile, razen v prvem
četrtletju, potrebe porabe
električne energije redno zadovoljene, kar je prispevalo k
povečanju industrijske proizvodnje v celoti. V prvem četrtletju pa potreb porabe nismo
mogli zadovoljiti v celoti, temveč smo uvedli varčevalne
ukrepe in omejili dobavo električne energije končnim porabnikom. Bruto potrebe so
znašale 73,8 mrd kWh, od tega
je bilo z lastno proizvodnjo in
uvozom kritih 72,8 mrd kWh,

poročevalec

razlika - milijarda kWh ali 1,6
odstotka pa je bila nadomeščena z varčevalnimi ukrepi in
redukcijo porabe v prvem četrtletju.
BREZ VEČJIH MOTENJ
V SISTEMU
Jugoslovanski elektroenergetski sistem je kot tehničnotehnološko enoten sistem zduženega elektrogospodarstva
ob koncu leta 1984 razpolagal
z 80 agregati v termoelektrarnah s skupno močjo 10.373
MW in 175 agregati v hidroelektrarnah s skupno močjo
7.467 MW, večjim številom
daljnovodov različnih napetosti in dolžin ter transformatorskih postaj različnih zmogljivosti. Da bi tako zahteven sistem uspešno deloval je nujno,
da vse njegove zmogljivosti zagotavljajo nenehno preskrbovanje porabnikov z električno
energijo standardne kakovosti, kot tudi, da obstaja nujna
rezerva v proizvodnih, prenosnih in distribucijskih zmogljivostih, ki zagotavljajo kontinuiteto preskrbovanja porabnikov med remonti in okvarami
posameznih elementov sistema ter v primeru neugodnih
hidroloških razmer ali drugih
nepredvidenih okoliščin.
Pri dosedanjem razvoju, kot
je poudarjeno v tem poročilu,
niso bile usklajene možnosti
proizvodnje s potrebami porabe in ne zagotovljene ustrezne
rezerve niti zboljšan sodoben
sistem informatike in upravljanja elektroenergetskega sistema. Zaradi vsega tega se je
dogajalo, da se je delalo pod
napetostjo, največkrat na meji
tehnične in človeške vzdržljivosti, kar še posebej velja za
termoelektrarne. Posledica tega je občasno sezonsko pomanjkanje električne energije,
posebej v zimskem času, dogajalo pa se je tudi, da so elek-

POROČILO O DELU, RAZVOJU IN DELOVANJU
JUGOSLOVANSKEGA ELEKTROENERGETSKEGA
SISTEMA KOT TEHNOLOŠKO ENOTNEGA SISTEMA
V LETU 1984
trogospodarstva republik in
pokrajin kršila medsebojne
obveznosti o skupnih vlaganjih in dobavah.
V preteklem letu je elektroenergetski sistem deloval kot
enotna tehnološka celota brez
večjih motenj. Težave v prvem
četrtletju so bile uspešno premagane zahvaljujoč visoki
stopnji sodelovanja in koordinacije pri delu.
V poročilu je nato poudarjeno, da v preteklem letu niso
bile ustvarjene predpostavke
iz projekcije gibanja cen o hitrejši rasti cen električne energije od rasti cen industrijskih
proizvodov, tako da je prišlo
do njihovega realnega padca.
Ekonomski položaj elektrogospodarstva v celoti je bil precej
nezadovoljiv. Čeprav je nominalno porasel skupni prihodek
za 78,2 odstotka in dohodek za
86 odstotkov so se izgube zaradi visoke rasti porabljenih
sredstev za premog in tekoča
goriva ter raznih izločanj iz dohodka povečale za 24 odstotkov.
V LETU 1985 JE
PLANIRANA VEČJA
PROIZVODNJA
V letu 1985 znaša celotna
planirana bruto proizvodnja
električne energije 77,2 mrd
kWh ali za 4,4 odstotka več kot
leta 1984. Pri tem računamo na
pospešeno delo termoelektrarn na premog, planirana
proizvodnja hidroelektrarn pa
temelji na optimalnih hidroloških razmerah. Planirano je, da
bodo termoelektrarne na tekoča goriva izkoriščale 25 odstotkov svojih razpoložljivih
moči.

Poraba električne energije je
usklajena z možnostmi proizvodnje in je za 6 odstotkov
večja od lanske in je tako elektroenergetska bilanca na ravni
države usklajena. Težave pri
izvrševanju elektroenergetske
bilance so nastale že v prvi polovici januarja, ko je zaradi nizkih temperatur naglo narasla
poraba električne energije. To
stanje je bilo premagano
predvsem s povečanim angažiranjem termoelektrarn na tekoča in plinasta goriva, z uporabo rezerv v akumulacijah in
uvozom, tako da ni prišlo do
resnih omejitev porabe.
V prihodnjem srednjeročnem obdobju, kot je poudarjeno v poročilu, bi morali zgraditi in izročiti v obratovanje nove
proizvodne zmogljivosti skupne moči 4.501 MW, ki bi lahko
zadovoljili predvideno 6,3 odstotka povečanja porabe električne energije. Da bi čim prej
začeli graditi te zmogljivosti je
nujno, da se zagotovijo finančna sredstva in to z lastno udeležbo, domačimi in tujimi krediti, združevanjem sredstev in
prispevkov porabnikov.
Zaradi čim uspešnejšega delovanja elektroenergetskega
sistema v prihodnjem obdobju
je poleg odpravljanja zastojev
pri razvoju v gradnji proizvodnih zmogljivosti in premogovnikov izrednega pomena modernizacija sistema tehničnega upravljanja in to obstoječih
dispečerskih centrov v republikah in pokrajinah in skupnega
dispečerskega centra v Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva. Na ta način bi
zagotovili uspešno vodenje in
učinkovit nadzor nad delčvanjem tega neprestano rastočega sistema.
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I

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV

Pospešena bo

preobrazba zvezne uprave

• Dograjevanje zvezne pravosodne zakonodaje je bilo lani namenjeno
odpravljanju nejasnosti in neusklajenosti, kakor tudi odpravljanju pravnih
praznin v posameznih zakonih
O Na temelju izkušenj iz dela sodišč združenega dela je bila pospešena priprava
zakona o postopku pred temi sodišči
• Kljub pomembnim uspehom, zvezna uprava še ni zadovoljivo organizacijsko,
kadrovsko in tehnično usposobljena za učinkovito delo
• Zvezna uprava se ne zmanjšuje v predvidenem obsegu in v želenem času, tako
da bi bili predlagani dodatni ukrepi, ki jih je ZIS sprejel konec leta 1984
• Informacijski sistem federacije ni ustrezen, in sicer predvsem zaradi tega, ker
ni normativno oblikovan, zraven pa tudi primanjkuje finančnih sredstev
Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne
uprave je poslal Skupščini
SFRJ Poročilo o svojem delu v
letu 1984. Za njegovo obravnavo je pristojen Zvezni zbor.
Poročilo poudarja, da je
Zvezni sekratariat za pravosodje in organizacijo zvezne
uprave lani sprejemal ukrepe
in dejavnosti pri izvajanju določene politike in zakonskih
predpisov. Med drugim pa je
spremljal in analiziral tudi gibanja in stanje na področjih
pravosodja, državne uprave,
premoženjskih zadev zveznih
organov in informatike.
DOGRAJEVANJE
PRAVOSODNE
ZAKONADAJE
Na področju pravosodja je
Sekretariat osrednjo pozornost namenil dograjevanju
pravosodne zakonodaje, kar
vključuje tako odpravljanje nejasnosti, neusklajenosti in
pravnih praznin, kot tudi sklepanje mednarodnih sporazumov o sodni pravni pomoči in
odpravljanje pomanjkljivosti
pri normiranju njenega varstva.
Celoviteje je predvsem urejen postopek pred sodišči
združenega dela, kar naj bi prispevalo k učinkovitejšemu varstvu pravic delovnih ljudi in
njihovih organiazacij. Mimo tega je Sekretariat začel pripravljati spremembe in dopolnitve
Kazenskega zakona SFRJ, ka-

kor tudi Zakona o pravdnem
postopku in Obligacijskih razmerjih noveliran pa je tudi Zakon o avtorskih pravicah.
Trenutno poteka sklepanje
mednarodnih pogodb o civilnih in kazenskih zadevah, ekstradicijin izvrševanju kazenskih sankcij s 15 državami, lani
pa so bila zaključena pogajanja s Kraljevino Švedsko, Ljudsko republiko Madžarsko in
Republiko Ciper.
Poleg tega je dajal Sekretariat pojasnila domačim sodiščem glede uporabe tujega prava, reciprocitete na različnih
področjih, sodne imunitete tujih držav in mednarodnih organizacij, kakor tudi glede uporabe mednarodnih pogodb.
Prav tako je dajal pojasnila o
jugoslovanski zakondaji tujim
državam. Pri tem je posebno
pozornost namenil reševanju
statusnih in drugih vprašanj
naših državljanjov na začasnem delu v tujini ter pravnih
oseb in njihovemu varstvu pri
uresničevanju njihovih pravic
v tujini.
Sekretariat je sodeloval pri
pripravi 67 zveznih zakonov in
drugih zveznih predpisov, ki
vsebujejo kazenske določbe.
Prav tako je pripravljal dokumentacijo in vlagal zahtevke
tujim državam za izročitev
oseb, ki so se z begom v tujino
poskušale izogniti kazenski
odgovornosti. Sprejemal je tudi zahteve drugih držav za izročitev obtoženih in obsojenih
oseb, ki so bile prijete v naši

POROČILO O DELU ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA
PRAVOSODJE IN ORGANIZACIJO ZVEZNE UPRAVE
V LETU 1984
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državi. Leta 1984 je Sekretariat
obravnaval tudi 662 prošenj za
pomilostitev obsojenih, med
katerimi je bilo pomiloščenih
215 ljudi.
Pri spremljanju stanja na področju pravosodja je Sekretariat analiziral razvoj samoupravnega sodstva in desetletno
prakso ter izkušnje sodišč
združenega dela. Na podlagi
teh ugotovitev je začel pospešeno priprvljati Zakon o postopku pred temi sodišči. Sekretariat je analiziral tudi organizacijo pravosodja v republikah in pokrajinah ter ugotovil,
da razlike pri organiziranju in
pristojnosti sodišč vplivajo na
izvajanje zveznih zakonov.
Poročilo poudarja, da nepravočasno vključevanje v pripravo kazenskih določb povzroča
težave pri uresničevanju nalog
Sekretariata. Sekretariat nadalje opozarja, da posamezne države izigravajo mednarodne
norme pri izvajanju ekstradicije, neustrezno tolmačijo sklenjene pogodbe ali pa jih izigravajo z zlorabo določb o političnih kaznivih dejanjih. To je
povzročilo, da je bilo iz Belgije, ZDA in Švedske izročenih
zelo majhno število ljudi.
PREOBRAZBAZVEZNE
UPRAVE
Na področju državne uprave
sta bili glavna pozornost in dejavnost namenjeni povečevanju učinkovitosti zvezne uprave in njeni preobrazbi. Zaradi
tega so bile spremenjene in
dopolnjene določbe Zakona o
temeljih sistema državne uprave in o ZIS ter o zveznih upravnih organih, ki naj bi pomagale
učinkovitejše uresničevati samoupravljanje v delovnih

skupnostih zveznih organov in
učinkovitejše izvajanje funkcije ZIS ter zvezne uprave. Nove
določbe naj bi tudi okrepile
odgovornost n pooblastila
funkcionarjev za delo zvezne
uprave in ja njeno večjo kreativnost, učinkovitost ter disciplino delavcev pri opravljanju
del in nalog. Spremembe naj
bi tudi uskladile delovnopravno varstvo v upravi z načeli, ki
veljajo v združenem delu.
S tem namenom so bile,pripravljene, delno pa tudi že izvedene organizacijske spremembe, ki morajo zagotoviti
funkcionalno združevanje in
koncentracijo enakih zadev ter
racionalizacijo zvezne uprave
v celoti. Tako sta bili na primer
dve direkciji za blagovne rezerve združeni v eno, novi Zavod za cene pa je organiziran
kot zvezna organizacija v sestavi Zveznega sekretariata za
trg in splošne gospodarske zadeve. Prav tako je bil ustanovljen Inštitut za varnost kot
zvezna organizacija v sestavi
Zveznega sekretriata za notranje zadeve, Skupščini SFRJ in
ZIS pa so bili predloženi predlogi za združitev strokovnotehničnih služb in oblikovanje
skupnega servisa za vse organe federacije.
Pri uresničevanju nalog iz
Programa dejavnosti za nadaljnjo preobrazbo zvezne
uprave še niso bili doseženi
zadovoljivi uspehi. To predvsem velja za vprašanja boljše
organiziranosti zvezne uprave
in večje kadrovske ter tehnične usposobljenosti za učinkovito delo. Zaradi tega je Sekretariat predložil ZIS posebne
ukrepe. Posebej je bila analizirana tudi pristojnost zveznih
upravnih organov in zveznih
poročevalec

organizacij in izvajanje javnih
pooblastil. Ugotovljeno je bilo,
da še prihaja do podvajanja.
Zraven pa tudi ni dovolj razmejena pristojnost med posameznimi organi in organizacijami,
tako da so predlagani ukrepi
za nadaljnjo organizacijsko
urejanje zvezne uprave in
zmanjševanje števila zaposlenih.
UPOČASNJENA
GRADITEV
INFORMACIJSKEGA
SISTEMA FEDERACIJE
Na področju premoženjskopravnih zadev je Sekretariat lani nadalje reševal posamezna
vprašanja, predvsem pravice
in obveznosti Interesne stanovanjske skupnosti zveznih organov in temelje njene organi-

zacije, angažiranja osebnih
sredstev delavcev za izboljšanje stanovanjskega položaja,
možnosti oblikovanja solastništva pri stanovanjih v skladu
zveznih organov in evidenco
stanovanj. Poleg tega so bila
urejena tudi vprašanja dajanja
in sprejemanja daril iz sredstev
v družbeni lastnini, poenostavljen pa je bil nadalje postopek
v prometu z nepremičninami.
Sekretariat je zelo aktivno
sodeloval pri graditvi informacijskega sistema federacije in
v ta namen pripravil metodologijo za sprejemanje sklepov o
graditvi posameznih delov tega sistema, razčlenil mehanizme investicijskih vlaganj, kakor tudi projekte informacijskih sistemov in avtomatizacijo delovnih procesov v več
zveznih organih. Vse to bo delovalo šele po sprejetju zakona

Okrepljeno

o načinu opravljanja skupnih
zadev v družbenem sistemu informiranja.
Družbeni sistem informiranja in informacijski sistem federacije še niso dograjeni, posebej ugotavlja Poročilo. Glede na obstoj različnih zasnov
tega sistema, kakor tudi zaradi
organizacijskih in finančnih
problemov ter pomanjkljivega
sodelovanja med zveznimi organi, je lani celo prišlo do zastojev pri graditvi celovitega
informacijskega sistema, čeprav so se nekateri njegovi deli
že uspešno razvijali (Zavod za
informatiko zveznih organov,
Zvezni zavod za statistiko).
Glede izvajanja zveznih zakonov je Sekretariat pristojen
za skupaj 28 zakonov, med njimi 17 s področja pravosodja, 8
s področja državne uprave, 2 s

preventivno

zveznega javnega

področja premoženjsko-pravnih zadev in 1 s področja informatike zveznih organov. Večino teh zakonov izvajajo v republikah in pokrajinah, le posamezne določbe pa uresničuje
neposredno Sekretariat. Pri izvajanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ni bilo sporov ali opozoril
med Sekretariatom in pristojnimi republiškimi ter pokrajinskimi organi. Skupščini SFRJ
in ZIS pa je Sekretariat lani
predložil Poročilo o izvajanju
zveznih zakonov, ki gaje Zvezni zbor sprejel konec oktobra.
Sekretariat je tudi pripravil 19
zakonov, med njimi so bili 4
sprejeti lani, 15 pa jih je v postopku. Pripravil je tudi 7 odlokov in večje število drugih
podzakonskih
predpisov,
opravil pa je še mnoge druge
naloge.

delovanje

pravobranilstva

P
Kot zakoniti zastopnik federacije je Zvezno javno pravobranilstvo lani obravnavalo
za 24,14 odstotka več zadev kot leta 1983
Najpogosteje so bili spori zaradi neplačanih terjatev, nadomestila škode,
povrnitve nezakonitih invalidskih prejemkov in zahtevkov iz delovnega razmerja
Med skupaj 846 zadevami o spornih razmerjih federacije s tujimi pravnimi in
fizičnimi osebami, poteka spor pred sodišči le v šestih primerih
Pomembni dosežki pri prizadevanjih Pravobranilstva, da se konflikti rešujejo s
preventivnim delovanjem in ne preko sodišč.
SFRJ. Za obravnavo Poročila zakonitejšega in bolj skrbnega
dela organov, pristojnih za
je pristojen Zvezni zbor.
nadzorstvo in varstvo družbenih sredstev. Pri tem so poseZASTOPANJE
bej omenjeni organi in organiFEDERACIJE V DRŽAVI zacije,
kjer se je zadnje leto
Po podatkih Poročila je lani precej povečalo število spoZvezno javno pravobranilstvo rov, in sicer: Zvezna direkcija
namenilo veliko pozornost za- za blagovne rezerve, Zvezna
stopanju federacije in njenih carinska uprava, Stanovanjska
organov ter organizacij pred interesna skupnost in Zvezni
sodišči, kakor tudi nudenju zavod za mere in dragocene
drugih oblik pravne pomoči. kovine.
Kot zakoniti zastopnik fedeTeh zadev je bilo 4293 (od skupaj 7800) v vrednosti okoli 18,8 racije glede pravice razpolagamilijarde dinarjev. V primerjavi nja, uporabe in upravljanja z
z letom 1983 se je število zadev družbenimi sredstvi, si je Zvez-,
povečalo za 24,14 odstotka, no javno pravobranilstvo pri-,
vrednost sporov pa za 27,43 zadevalo, da z redno" dejavodstotka. Kakor pravi Poroči- nostjo na razpravah in z drulo, je do povečanega obsega gim delom prispeva k hitrejšedela prišlo predvsem zaradi mu reševanju čimvečjega štepovečanega obsega poslova- vila zadev. Med vsemi zadevanja zveznih organov in zaradi mi je bilo tako rešenih 2117
spisov, medtem ko jih je konec
leta ostalo v delu še 2176. Sicer pa Poročilo tudi ugotavlja,
POROČILO O DELU ZVEZNEGA JAVNEGA
da so bili glede izida sporov
PRAVOBRANILSTVA V LETU 1984
lani doseženi zadovoljivi uspehi. Med 510 pravdami jih je

Kot eden subjektov družbene samozaščite, ki mora zagotavljati trajno in učinkovito varstvo družbene lastnine, si je
Zvezno javno pravobranilstvo
lani prizadevalo, da razvija
preventivno dejavnost na tem
področju, izboljša kakovost
zastopanja in nudenja strokovne pomoči organizacijam
združenega dela, ki poslujejo s
tujino, kakor tudi razvija izvajanje nalog, ki izvirajo iz delovnega programa in sklepov
Skupščine SFRJ. Pri tej dejavnosti, kakor tudi pri sodelovanju z zveznimi, republiškimi,
pokrajinskimi in drugimi organi ter organizacijami, so bili
doseženi pomembni uspehi.
Tako oceno vsebuje Poročilo o delu Zveznega javnega
pravobranilstva v letu 1984, ki
je bilo poslano Skupščini
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Pravobranilstvo dobilo 294, izgubilo 66, na drugi način pa je
bilo rešenih 150 sporov. To
opozarja na prizadevanja pravobranilcev, da dosežejo višjo
strokovno raven zastopanja po
eni strani, po drugi pa tudi, da
se je povečala odgovornost
zveznih organov za zakonito
uporabo družbenih sredstev.
Vendar, je nadalje opozorjeno,
pri izpolnjevanju pogodbenih
obveznosti do fizičnih in pravnih oseb pri nekaterih zveznih
organih ter organizacijah še
vedno prihaja do ponavljanja
starih napak, pri čemer Poročilo predvsem omenja nepoznavanje predpisov, počasnost,
včasih tudi neodgovornost, tako da spori upravičeno nastajajo.
STRUKTURA ZADEV
Federacija je bila lani v 2511
primerih tožeča stranka, v 632
pa tožena. Po podatkih Poročila je bilo največ sporov zaradi
plačila terjatev, nadomestila
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škode in povračila nezakonito
prejetih invalidnin, kakor tudi
zaradi stanovanjskih in drugih
vprašanj s področja dela in delovnih razmerij.
Glede sporov zaradi plačila
obveznosti dokument opozarja na pogoste kršitve pogodbenih obveznosti, določenih med
Zvezno direkcijo za blagovne
rezerve in skladiščniki teh rezerv. Zaradi pogostega neupravičenega razpolaganja s
tem blagom je Pravobranilstvo
proti skladiščnim organizacijam moralo sprožiti tožbe pred
gospodarskimi sodišči, ki so
bile, praviloma, uspešno rešene, Nekateri problemi pa so
nastali pri izvršitvi pravnomočnih sodb, še posebej tistih, ki
so zahtevale vrnitev blaga, ki
ga ni na domačem tržišču. Težave, s katerimi se je Pravobranilstvo soočilo pri zastopanju
Zvezne direkcije za blagovne
rezerve, so zadevale tudi nepravočasno zagotavljanje potrebnih dokazil za postopek,
tako da je prišlo do zastaranja
nekaterih pomembnejših terjatev.
Zaradi nadomestila škode je
bilo 40 sporov, v katerih se je
federacija izključno pojavila
kot tožena stranka. Osnova za
nadomestilo škode so bili v
glavnem nepravilno in nezakonito izvedeni carinski postopki, ki jih vodijo carinski organi
(prodaja blaga pred pravnomočnostjo odločbe, izguba
blaga v skladiščih med trajanjem carinskega postopka in
podobno).
Med 91 novimi zadevami na
stanovanjskem področju v letu
1984, je bilo rešenih 26 sporov,
65 pa jih bo obravnavanih v
letu 1985. Glede te problematike Poročilo poudarja oceno
Pravobranilstva, da imajo
zvezni organi aktivnejši odnos
do nadzorovanja zakonite
uporabe stanovanjskega sklada. Hkrati pa gradivo tudi opozarja na nekatere nepravilnosti, ki zadevajo predvsem neažurno evidenco in vknjižbo
pravice razpolaganja s temi
nepremičninami (stanovanjski
sklad ni razmejen po stanodajalcih, ki dajejo stanovanja v
uporabo) zaradi česar tudi ni
mogoče učinkovitejše kontrolirati uporabe stanovanj.
Do sporov, ki jih povzroči
neupravičeno prejemanje invalidskih prejemkov (teh je bilo 13), je po oceni Poročila prihajalo zaradi obojestranske
krivde: pristojnega upravnega
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organa in upravičenca do pokojnine. Prvi niso po uradni
dolžnosti dovolj upoštevali
sprememb, ki vplivajo na prenehanje ali korekcijo določene
pravice, medtem ko drugi niso
prijavljali, da ni več razlogov
za pridobivanje te pravice.
Največje število sporov s področja delovnih razmerij zadeva denarne zahtevke delavcev
za nadurno delo, delo v nedeljo, na praznik ali nočno delo,
nadomestila za ločeno življenje, razveljavitev natečajev in
sklepov o izrečenem disciplinskem ukrepu, kakor tudi razrešitve posameznih dolžnosti.
Na koncu tega dela Poročila
je tudi opozarjeno, da dolgo
trajajo postopki pred sodišči
združenega dela, posebej na
drugi stopnji. Težave pa so tudi s pošiljanjem predlogov in
drugih vlog Pravobranilstvu,
kakor tudi zaradi šibkega premoženjskega stanja dolžnikov,
tako da je težko izterjati dolžne
zneske.
SPORI S TUJIMI
OSEBAMI
Med 846 evidentiranimi zadevami, pri katerih je šlo za
spore med federacijo in tujimi
pravnimi in fizičnimi osebami
(skupna vrednost teh sporov je
znašala 12 milijonov ameriških
dolarjev), je bilo samo šest
sporov pred sodišči. V vseh
drugih 840 primerih pa so spori nastali predvsem zaradi nepravočasnega plačila tujih letalskih družb za storitve pri
preletu njihovih letal nad
ozemljem SFRJ. Pravobranilstvo si je v teh primerih prizadevalo, da po mirni poti zagotovi plačilo teh terjatev.
Lani se je Zvezno javno pravobranilstvo posebej angažiralo pri preprečevanju izvršitve
sodbe ApelacijsKega sodišča v
Ruanu, izrečene leta 1983. Z
njo je bila na zahtevo Evropske
družbe proti državi SFRJ odobrena izvršitev sklepa iz leta
1956, po katerem mora naša
država, in sicer zaradi neporavnanega dolga za graditev
proge Veles-Prilep, tej Družbi
poravnati več kot šest milijard
francoskih frankov s pripadajočimi obrestmi. Poleg vložite
rednega pravnega sredstva na
to sodbo (pritožba Kasacijskemu sodišču) se Pravobranilstvo zavzema za odločen poseg pristojnih državnih organov, da bi se tako francoska
vlada aktivno vključila v ta

spor. To še tolik bolj, ker je
tudi sama, pred razsodiščem v
Ruanu s posebno noto priznala, da je bil omenjeni dolg v
celoti poravnan.
Zaradi trčenja letal nad Zagrebom leta 1976 poteka pri
šestih sodiščih v Jugoslaviji 42
sporov za povračilo škode. Poročilo omenja, da je pristojno
okrožno javno tožilstvo leta
1984 odstopilo od obtožnice
proti kontrolorju letenja, vendar je več pravnih oseb obvestilo prvostopenjsko sodišče,
da bodo, kot oškodovane osebe, same nadaljevale kazenski
pregon proti kontrolorju letenja.
V tem delu Poročila je tudi
omenjeno, da je sprožen postopek glede zapuščine bivšega kralja Aleksandra Karadjordjeviča. Pravobranilstvo pa je
prejelo tudi zahtevo Zvezne
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in zdravstva Jugoslavije glede zastopanja v sporu za
povrnitev škode, nastale s tako
imenovanimi ženevskimi računi.

STROKOVNA POMOČ
OZD
S strokovnimi konzultacijami je Pravobranilstvo nudilo
strokovno pomoč pri pripravi
pogodb o premoženjsko-pravnih razmerjih in samoupravni
regulativi v delovnih skupnostih zveznih organov in organizacij, kakor tudi glede vprašanj pri poslovanju temeljnih
organizacij združenega dela v
tujini (problem oškodovanja
tovarne Tigar iz Pirota, obsodba Magnohroma iz Kraljeva
itd.).
Sicer pa je bilo med skupaj
739 prijavljenimi spori OZD s
tujimi osebami (v vrednosti
16,5 milijona dolarjev) največ
sporov (352) prijavljenih na področju pomorstva, predvsem
zaradi poškodovanja blaga, ki
ga prevažajo naše ladje oziroma zaradi vkrcavanja in izkrcavanja tega blaga, ki ga ni mogoče nadzorovati.
V dokumentu je nadalje zapisano, da je bilo tudi lani, podobno kot prejšnja leta, nekaj
poskusov pritiskov na naše organizacije s strani EGS, in siPREVENTIVNO
cer s sprožitvijo protidumpinDELOVANJE
škega postopka. V takih primeZ reševanjem spornih raz- rih je Pravobranilstvo nudilo
merij brez posredovanja so- konkretno pomoč posamezdišč si je Pravobranilstvo lani nim delovnim organizacijam,
prizadevalo, da da svoj pri- medtem ko je druge napotilo
spevke k preventivnemu delo- na uporabo možnih pravnih
vanju. Ker se veliko število sredstev za varstvo njihovih inzahtevkov pri posameznih or- teresov. Ustrezno strokovno
ganih pojavlja za plačilo terja- pomoč je Pravobranilstvo nutev v vrednosti tisoč dinarjev, dilo tudi pri sklenitvi pogodb
je Pravobranilstvo svetovalo, posameznih delovnih organinaj bi ti organi svoje storitve zacij s tujimi partnerji.
Po mnenju Zveznega javnezaračunavali vnaprej, da bi se
tako izognili morebitnim ga pravobranilstva je bila njegova celotna vloga lani uresnisporom.
Preventivna dejavnost Pra- čena tudi zaradi okrepljenega
vobranilstva se je kazala tudi s sodelovanja z vsemi zveznimi
pismenimi pravnimi mnenji k organi in organizacijami ter
osnutkom pogodb posamez- skupnostmi. Ni manjkalo niti
nih zveznih organov, ki so jih sodelovanja Pravobranilstva s
sklepali s pravnimi in fizičnimi posameznimi pravosodnimi
osebami. Poleg 436 takih organizacijami v tujini. Pomnenj, so predstavniki Pravo- memben je na primer obisk debranilstva tudi pogosto nepo- legacije Državnega pravobrasredno sodelovali pri pripravi nilstva Italije, kakor tudi naveteh pogodb, s čimer so precej zava stikov s predsednikom in
prispevali k hitrejši in strokov- generalnim sekretarjem Arbitražnega sodišča Mednarodne
nejši pripravi teh pogodb.
Ob tem Poročilo tudi dodaja, trgovinske zbornice v Parizu
da je treba obvezati zvezne or- ter z Afro-akzijskim konzultagane, da bodo Zveznemu jav- tivnim komitejem v Kuala Lumnemu pravobranilstvu ali dru- purju.
Na koncu Poročilo opozarja,
gemu posebej določenemu organu pošiljali sklenjene po- da je treba rešiti nekatere kagodbe, tako da bi bilo mogoče drovske in mterialne težave
pravočasno vložiti pravna Zveznega javnega pravobranilsredstva, če so te pogodbe stva, da bi tako v večji meri
sklenjene v nasprotju z veljav- zagotovili učinkovitejše in
nimi predpisi in v škodo druž- strokovnejše delo tega pravosodnega organa.
benih sredstev.
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Izvajanje določene
varstva

borcev

in

politike

na

področju

invalidov

® Zvezni zakoni s področja varstva borcev in invalidov se izvajajo v glavnem na
zadovoljiv način, čeprav je še nekaj pomanjkljivosti
• K uresničevanju zakonitosti sta prispevala nadzor in kontrola republiških in
pokrajinskih organov nad občinskimi organi
• Odpravljeno deficitarno financiranje tekočih obveznosti federacije za varstvo
borcev-in invalidov
& Najpomembnejši rezultati pri izboljšanju sistema varstva borcev in vojaških
invalidov so bili doseženi s prenosom zdravstvenega varstva uporabnikov
temelnih pravic na SIS za zdravstvo
• Materialni položaj uporabnikov varstva se je izboljšal z usklajevanjem
prejemkov glede na povprečni osebni dohodek v SFRJ
Težišče dela Zveznega komiteja za vprašanja borcev in vojaških invalidov v letu 1984 je
bilo na zagotavljanju ustreznih
pogojev za dosledno izvajanje
zakonov s področja varstva
borcev in invalidov. Sicer pa
so bile aktivnosti tega komiteja
na' izvajanju sprejete politike,
na področju za katerega je bil
ustanovljen, usmerjene na izvajanje sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o tej problematiki.
Takšna je ugotovitev v poročilu o enoletnem delu tega
zveznega organa, ki ga je
Zvezni izvršni svet poslal v
obravnavo Skupščini SFRJ.

manjšega števila pristojnosti,
ki so določene z zveznimi zakoni, pristojni upravni organi v
republikah in pokrajinah, za
njihovo izvrševanje pa je odgovoren komite.
Ta zvezni organ spremlja
uresničevanje varstva borcev
in družin padllih borcev po
predpisih v republikah in pokrajinah v vlogi koordinatorja
na področju dogovarjanja o temeljnih vprašanjih na tem področju. Nima pa pooblastila,
da upravni nadzor nad zakonitostjo aktov, ki se sprejemajo
pri izvrševanju zveznih predpisov iz njegovega delovnega
področja, niti nima pooblastila
za inšpekcijski nadzor.

DELOVNO PODROČJE
AKTIVNOSTI V
KOMITEJA
V tem dokumentu, sprejem LANSKEM LETU
katerega je v pristojnosi ZvezNajpomembnejši ukrepi, ki
nega zbora, je poudarjeno, da jih je komite sprejel v letu 1984
komite opravlja naloge, ki se je dajanje obveznih inštrukcij
nanašajo na temeljne pravice pristojnim organom v republiborcev, vojaških invalidov in kah in pokrajinah za opravljadružin padlih borcev ter na nji- nje nalog, ki se nanašajo na
hovo uresničevanje, kot tudi izvajanje zveznih predpisov na
na kontrolo porabe sredstev, področju varstva borcev in inki so namenjena za njihovo re- validov. Predvsem gre za posaalizacijo. Ta organ skrbi tudi mezne zakonske rešitve v zvezi
za pokopališča in grobove ju- z vprašanji zdravljenja in dela
goslovanskih borcev v tujini, zdravniških komisij.
za evidenco na tem področju,
V zvezi z drugimi aktivnostki je pomembna za vso državo, mi pa je v poročilu poudarjespremlja izvrševanje obvezno- no, da so bili dobri uspehi dosti v zvezi z obeleževanjem in seženi z ukrepi, ki jih je komite
vzdrževanjem pokopališč in v sodelovanju z Zveznim segrobov pripadnikov zavezni- kretariatom za finance predloških armij na ozemlju naše dr- žil za rešitev problemov v zvezi
z deficitarnim financiranjem
žave.
Zakone s katerimi so urejene pokojnin borcev in tekočim fitemeljne pravice borcev, voja- nanciranjem obveznosti fedeških invalidov in družin padlih racije na področju temeljnega
borcev (šest zakonov), kot tudi varstva borcev in invalidov, ki
zakon s katerim je urejeno vo- so negativno vplivali na polodenje evidence o borcih, voja- žaj uporabnikov tega varstva.
ških invalidih in družinah pad- Poravnana je bila namreč tretlih borcev izvršujejo, razen jina od preostalih 50 odstotkov
poročevalec

rešitev v predpisih in reševanja
določenih aktualnih vprašanj.
Kar zadeva izvrševanje obveznosti komiteja, ki izvirajo iz
zakona o urejanju in vzdrževanju pokopališč in grobov jugoslovanskih borcev v tujini so
bile opravljene priprave za ureditev in rekonstrukcijo pokopališča jugoslovanskega partiIZVAJANJE ZVEZNIH
zanskega zatočišča v El Satru,
ZAKONOV
AR Egipt, za gradnjo spomeniV tem dokumentu je sicer ka na centralnem pokopališču
ugotovljeno, da se zvezni za- na Dunaju in za odkritje spokoni in drugi predpisi s po- minskega pokopališča v bivdročja varstva borcev in invali- šem fašističnem taborišču v
dov v glavnem izvajajo na za- Szaszvaru, LR Madžarska.
dovoljiv način. Kljub temu pa
so še nekatere pomanjkljivosti. IZVAJANJE SPREJETE
Tako je na primer še naprej POLITIKE
neizenačena praksa pristojnih
republiških in pokrajinskih orNajpomembnejši uspehi gleganov pri uporabi posameznih de izboljšanja in izpopolnjevzakonskih rešitev. Do tega pri- nja sistema varstva in njegovehaja, kot je poudarjeno, zaradi ga učinkovitega delovanja so
neustrezne kadrovske uspo- bili doseženi s prenosom uressobljenosti občinskih upravnih ničevanja zdravstvenega varorganov, pristojnih za izvaja- stva uporabnikov temeljnih
nje zakonov, kot tudi zaradi pravic v zdravstvene samouneznanja in napačnega tolma- pravne interesne skupnosti in
čenja predpisov. V več kot 530 z uporabo novih rešitev s kateorganih s prek 690 delavci, ki rimi so objektivizirani in točnese ukvarjajo s temi zadevami, je določeni pogoji ter merila za
jih je samo 80 z visoko izobraz- njihovo uresničevanje. Gre za
bo. Zaradi tega je komite lani uresničevanje pravic vojaškeorganiziral jugoslovansko po- ga in mirnodobnega invalida
svetovanje na katerem so za zdravstveno varstvo, zdravobravnavali najpomembnejša ljenje v toplicah in klimatsko
vprašanja v zvezi z uporabo zdravljenje, kot tudi za pravice
predpisov in pokazali na potre- do motornega vozila in dolobo po spremembah nekaterih čanje odstotka vojaške invalidmed njimi, kar naj bi posebej nosti.
prispevalo k odpravi vzrokov,
Materialni položaj uporabniki so pripeljali do razlik pri kov varstva se je izboljšal z usuresničevanju pravic.
klajevanjem denarnih prejemRazen tega je komite skupaj kov glede na povprečni osebni
z ustreznimi telesi republiških dohodek v SFRJ, urejeno pa je
in pokrajinskih skupščin orga- tudi usklajevanje od 1. julija
niziral za pristojne upravne or- tekočega leta. Toda posledice
gane in borčevske organizaci- poudarjene inflacije v zadnjih
je posvetovanja in strokovne letih zmanjšujejo učinke teh
sestanke zaradi posameznih rešitev, tako da neprestano
obveznosti federacije za pokojnine borcev iz prejšnjih let.
Prav tako so bili rešeni problemi financiranja tekočih obveznosti federacije za to varstvo in
so bila v letu 1984 v celoti zagotovljena sredstva, kar se
prejšnja leta ni zgodilo.
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zmanjševanje realne vrednosti
denarnih prejemkov povzroča
za borce upokojence, posebej
pa za uporabnike zagotovljenih pokojnin, neugoden položaj.
Financiranje varstva borcev
in invalidov je v primerjavi s
prejšnjimi leti precej ugodnejše, saj je bil odpravljen problem deficitarnega financiranja tega varstva. Se vedno pa
so problemi v zvezi s porabo
sredstev proračuna federacije.
Še naprej so namreč primeri
nezakonitega razpolaganja s
temi sredstvi. Kontrola, ki jo
opravljajo proračunska inšpekcija in pristojni republiški
ter pokrajinski organi ni zadostna in bo zaradi boljše
učinkovitosti treba nujno sprejeti ustrezne ukrepe. Obenem
je poudarjeno, da so bili odpravljeni nekateri predpogoji,
ki so ustrezali pojavom nezakonitega razpolaganja s sredstvi in to z vzpostavitvijo enotnega izplačila mesečnih prejemkov prek Poštne hranilnice, ki se izplačuje od 1. aprila
1984. Zato občinski upravni organi ne razpolagajo več s sredstvi za mesečne denarne prejemke, ki predstavljajo okrog
76 odstotkov sredstev proračuna federacije namenjenih za
varstvo borcev in invalidov.
V poročilu je prav tako ugotovitev, da je bila pri uporabi

zveznih zakonov dosežena
precej večja stopnja zakonitosti, h čemur je prispevala aktivnost republiških in pokrajinskih organov pri opravljanju
kontrole in nadzora nad delom
občinskih organov.
POMANJKLJIVOSTI
PRI IZVAJANJU
PREDPISOV
Analize pa so pokazale tudi
to, da so pri uporabi predpisov
določeni problemi zaradi nedorečenosti nekaterih določb
in pomanjkljivosti pri urejanju
določenih vprašanj in bi bilo
treba čim prej opraviti ustrezne spremembe in dopolnitve.
Prav tako je tudi poudarjeno, da se sprejeta politika in
smernice za pospeševanje
zdravstvenega varstva borcev
in vojaških invalidov ne uresničuje v zadostni meri in da so še
problemi zaradi specifičnosti
borčevske populacije glede na
starost in posledice vojnih naporov. To se posebej nanaša
na nerazvite sredine z večjo
koncentracijo te populacije.
Opisani so tudi problemi, ki
so nastali zaradi prenosa
zdravstvenega varstva uporabnikov temeljnih pravic na
zdravstvene interesne skupnosti. Gre za neenakomeren obseg tega varstva in nezadovo-

Izdajata Skupščina SR S.oveni.e in Skupščina, SHU -Ur^ki
Komar, Marjan Kotar. Janez Kučan. Janez Lukač iGrego
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ljiv položaj vojaških invalidov
kmetov. Pri določenem številu
teh oseb je namreč nastala obveznost plačila prispevka za
zdravstveno varstvo (glavarina). Prav tako je v določenih
sredinah bolj zapleten postopek za pridobitev ortopedskih
pripomočkov in bo zato temu
problemu še naprej posvečena
posebna pozornost. Od ukrepov, ki jih je komite že sprejel,
je kot pomembna poudarjena
pobuda za sklenitev dogovora
o enotnem urejanju vprašanj
vezanih za preskrbovanje vojaških invalidov z ortopedskimi
pripomočki, glede obsega in
pravic, rokov trajanja in postopka.
BORČEVSKO VARSTVO
V REPUBLIKAH IN
POKRAJINAH
Splošna ocena je, je poudarjeno v poročilu, da je za varstvo borcev in invalidov po republiških in pokrajinskih predpisih značilno podružbljanje in
razvoj dopolnilnega varstva v
občinah, OZD ter samoupravnih interesnih skupnostih. K
temu je precej prispevalo izvajanje dogovora o skupnih merilih v zvezi z urejanjem pravic
borcev, vojaških invalidov ter
družin padlih borcev, ki se urejajo s predpisi republik in po-

krajin, sprejet pa je bil leta
1976.
Na koncu tega dokumenta je
med drugim poudarjeno, da je
komite v preteklem letu opravil
tudi naloge v zvezi z reševanjem iz svoje pristojnosti v 12
zadevah, pisno pa je odgovoril
na 344 vlog in vprašanj strank,
organov in organizacij v zvezi
z uresničevanjem pravic in
uporabe predpisov.
Ta zvezni organ je pripravil
tudi spremembe in dopolnitve
treh zakonov s katerimi so
predložene rešitve v zvezi z dodatkom na pokojnine borcev
in oseb odlikovanih z redom
narodnega heroja.
Glede uresničevanja odgovornosti komiteja za stanje
varstva borcev in invalidov na
področju porabe sredstev proračuna federacije, kot je poudarjeno v poročilu, obstoječi
mehanizem zbiranja informacij in vpogled v stanje ne ustreza povsem nujnim predpogojem za uresničevanje te odgovornosti in sprejemanje ali
predlaganje potrebnih ukrepov za reševanje problemov, ki
se pojavljajo. Zato bo treba po
oceni komiteja to vprašanje
podrobneje oceniti, posebej
glede razmerja med pristojnimi zveznimi, republiškimi in
pokrajinskimi upravnimi organi.
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ZA
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o spremembah
sistemu
svetu

in

državne

dopolnitvah

uprave

Skupščine SR

republiških

upravnih

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 68. seji dne 30■ 5.
1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPRMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN
O IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER O
REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH 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

in

o

zakona o

Izvršnem

Slovenije ter o
organih

(ESA-717)

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Kristina KOBAL,' članica Izvršnega sveta in republiška
sekretarka za pravosodje in upravo,
- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za
pravosodje in upravo,
- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo,
- Jelka PEČAR, pomočnica republiške sekretarke za pravosodje in upravo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRA VOSODJE IN UPRA VO
POVZETEK
S predlaganimi spremembami zakona se ne spreminjajo
temeljne rešitve. Spremembe in dopolnitve so pogojene s
spremembami zakona o temeljih sistema državne uprave
in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih,
posamezne določbe pa se dopolnjujejo na podlagi dosedanjih izkušenj pri uresničevanju zakona.
Z dopolnitvijo 20. a člena je določeno, da ima upravni
organ, ki po sporazumu prevzame opravljanje strokovnih
nalog za samoupravno interesno skupnost, enake pravice
in dolžnosti do samoupravne interesne skupnosti kot
njena strokovna služba.
V skladu s spremembo 140. člena zakona o temneljih
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter
zveznih upravnih organih so dodane določbe, ki se nanašajo na način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti v majhnih delovnih skupnostih ter
na uresničevanje pravic in dolžnosti funkcionarjev, ki
vodijo upravne organe, do delovne skupnosti, ki bi jo
oblikovali delavci več upravnih organov.
Dopolnjen je tudi 135. člen tako, da bi delavci v majhnih
delovnih skupnostih lahko urejali svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti (ki se sicer urejajo s
samoupravnimi splošnimi akti) tudi s pogodbo z ustreznim
organom, če je to bolj smotrno zaradi majhnega števila
delavcev in narave nalog organa, za katerega opravljajo
delo.
V delu zakona, ki ureja pridobivanje in razporejanje
priloga poročevalca

dohodka delovne skupnosti, se spreminja določba 111.
člena tako, da odnose pri pridobivanju in razporejanju
dohodka delovne skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z
družbenoekonomskim položajem urejajo delavci delovnih
skupnosti vseh upravnih organov iste družbenopolitične
skupnosti z enim ali več samoupravnimi sporazumi, ki jih
sklenejo z upravnimi organi, za katere opravljajo delo.
Med določbami o delovnih razmerjih se spreminja tudi
določba drugega odstavka 171. člena tako, da zakon
določa primere in pogoje, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog upravnega organa mogoče delavcu ponuditi
dela in naloge v drugem kraju pod pogojem, da se s tem
ne bi bistveno poslabšali življenjski pogoji delavca in njegove družine.
V skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju so dodane določbe o razprejanju delavcev delovnih invalidov II. in III. kategorije in delavcev, pri
katerih je podana spremenjena delovna zmožnost ali
neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti (171: a in b
člen).
Z dopolnitvijo 170. člena zakon dopušča možnost, da se
vodilnemu delavcu oziroma delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki po preteku dobe, za katero je bil
imenovan, ni ponovno imenovan, ponudijo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti ustrezna dela in naloge tudi v organizaciji združenega dela.
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Dopolnitev 185. člena odpravlja sedanje nejasnosti'■
glede odgovornosti družbenopolitične skupnosti za
škodo, ki jo utrpi delavec pri delu oziroma v zvezi z delom
v upravnem organu.
V 277. členu so zvišane denarne kazni za prekrške po
tem zakonu, dodana pa je tudi sankcija za posameznika, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna
finančna sredstva, niti ne bo povzročal materialnih obvezI. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona so 8. točka 321. člena
Ustave SR Slovenije, po kateri republika z zakonom ureja
organizacijo republiških organov in njihovih služb, 12. točka
324. člena Ustave SR Slovenije, po kateri republika lahko
določi temeljna načela za organizacijo občinskih upravnih
služb, in 32. člen ustave SR Slovenije, po katerem se pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih uskupnostih
organov družbenopolitičnih skupnosti urejajo z zakonom.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI NAREKUJEJO IZDAJO
ZAKONA
Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni
list SRS, št. 24/79 in 12/82) skupaj z zakonom o temeljih
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter
zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, št. 23/78, 21/82 in
18/85) predstavlja pravno sistemsko podlago za delovanje
izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih skupnosti in
upravnih organov v SR Sloveniji. S tem zakonom so urejena
vprašanja v zvezi s položajem, vlogo ter pravicami, dolžnostmi
in odgovornostmi izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih skupnosti in upravnih organov, organizacijo upravnih
organov ter sredstvi za njihovo deio, pa tudi način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih
skupnostih teh organov.
Določba 20. a člena zakona, ki se nanaša na opravljanje
strokovnih nalog za SIS, je bila spremenjena že v letu 1982,
tako da lahko upravni organ poleg upravnih nalog,za katere je
ustanovljen, opravlja tudi strokovne naloge za SIS. Katere
naloge in v kakšnem obsegu ter druga s tem povezana vprašanja sporazumno določita SIS in upravni organ s soglasjem
izvršnega sveta. V zakonu o skupnih osnovah svobodne
menjave dela in v zakonih, ki urejajo delovanje SIS na posameznih področjih, je določenih več enakovrednih oblik za
opravljanje strokovnih nalog za SIS (lastna strokovna služba
SIS oziroma skupna služba za SIS, izvajalske organizacije, pa
tudi sporazum z upravnim organom).
V razpravah ob analizi o uresničevanju svobodne menjave
dela v družbenih dejavnostih je bilo ponovno poudarjeno, da
je potrebno strokovno delo za samoupravne interesne skupnosti racionalizirati in zvišati njegovo r^ven. Samoupravne
interesne skupnosti naj bi si s sporazumom z upravnimi
organi lahko zagotovile predvsem opravljanje strokovno analitičnih in podobnih nalog, ki jih upravni organi že sicer
opravljajo v okviru svojih funkcij. V tem zakonu pa bi bilo
potrebno jasneje izraziti odnos in odgovornost upravnega
organa do samoupravne interesne skupnosti, če upravni
organ zanjo opravlja določene naloge.
Pri izvajanju zakona se je pokazalo, da nekatere določbe, ki
se nanašajo na uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, niso dovolj racionalne in zato v
praksi povzročajo težave, zato jih je treba spremeniti, posamezne določbe zakona pa je potrebno uskladiti z drugimi
zakoni.
Zakon ureja primerno uporabo načel svobodne menjave
dela pri pridobivanju dohodka delovne skupnosti upravnega
organa. Pri tem v 111. členu določa, da delavci v delovni
skupnosti upravnega organa in upravni organ, za katerega
opravljajo delo, s samoupravnim sporazumom urejajo in
usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem
dohodka delovne skupnosti in druga vprašanja v zvezi z
družbenoekonomskim položajem delavcev. Navedeni samoupravni sporazum torej sklepajo delavci vsake delovne skupnosti z upravnim organom, za katerega opravljajo delo, udeleženca pa sta tudi izvršni svet skupščine družbenopolitične
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nosti za republiko, občine, organizacije združenega dela
in druge samoupravne organizacije in skupnosti ter za
občane. Določbe, ki omogočajo racionalnejše razporejanje delavcev v upravnih organih, smotrnejšo samoupravno
organiziranost in enostavnejši način urejanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v majhnih
delovnih skupnostih, pa omogočajo tudi boljšo izkoriščenost strokovnih kadrov in zmanjšanje obsega dela pri
pripravi samoupravnih splošnih aktov ter strokovnega
dela, ki je povezano s finančno-materialnim poslovanjem v
delovnih skupnostih.
skupnosti in sindikat. V praksi se je ta rešitev izkazala kot
neracionalna. Glavne sestavine samoupravnih sporazumov to
je osnove in merila za pridobivanje dohodka delovne skupnosti in njegovo razporejanje ter za delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo, način vrednotenja del in nalog ter
ugotavljanje prispevka delovne skupnosti k izvrševanju funkcij, del in nalog upravnega organa, se v samoupravnih sporazumih, ki jih sklepajo upravni organi iste družbenopolitične
skupnosti s svojimi delovnimi skupnostmi, bistveno ne razlikujejo. Izvršni svet kot udeleženec mora namreč zagotavljati
določeno enotnost pri urejanju vprašanj, ki so predmet sporazuma. Upoštevati pa je potrebno tudi, da so udeleženci samoupravnega sporazuma pri oblikovanju njegovih določb vezani
na določbe družbenega dogovora po 117. členu zakona, s
katerim so skupščine družbenopolitičnih skupnosti, organ
sindikata, določen s statutom sindikata, ter Gospodarska
zbornica Slovenije določili skupne osnove in merila za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju
dohodka delovne skupnosti ter pri delitvi sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev upravnih organov v SR
Sloveniji (dogovor je bil sprejet v letu 1982 in je objavljen v
Uradnem listu SRS, št. 12/82).
Glede na to bi bilo smotrno, da bi se osnove in merila za
pridobivanje dohodka delovne skupnosti in druga vprašanja v
zvezi s družbeno ekonomskim položajem delavcev v delovnih
skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti urejala z enim ali več samoupravnimi sporazumi, ki bi jih
sklenili vsi oziroma določeni upravni organi in njihove
delovne skupnosti, udeleženca pa bi bila tako kot sedaj tudi
Izvršni svet skupščine družbenoplitične skupnosti in organ
sindikata, določen s statutom sindikatov. Tako bi lahko prišle
do izraza morebitne posebnosti, ki jih narekujejo naloge oziroma način delovanja posameznih organov, izognili pa bi se
tudi ponavljanju vsebinsko enakih določb v številnih aktih.
Pri uresničevanju samoupravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev predstavlja poseben problem samoupravna organiziranost v majhnih upravnih organih, ki prevladujejo zlasti v občinah. Po zakonu o temeljih sistema državne
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih
organih (140. člen) namreč delavci vsakega upravnega
organa oblikujejo najmanj eno delovno skupnost. Vsaka
delovna skupnost pa mora svoja sredstva voditi na posebnem
žiro računu in jih razporejati s predpisanimi finančnimi akti
(finančni načrt in zaključni račun dohodka delovne skupnosti,
periodični obračun). Vse to je povzročalo večji obseg strokovnega in finančno računovodskega dela, ni pa prispevalo k
razvoju samoupravnih odnosov, saj v delovnih skupnostih
majhnih upravnih organov, v katerih dela manj kot 10, v
nekaterih primerih pa tudi le tri do pet delavcev, delavci
dejansko niso mogli uresničevati samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti na način, kot ga določa zakon.
Zato je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dal pobudo za
spremembo oziroma dopolnitev navedene določbe zveznega
zakona.
S pravkar sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah
zakona o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih je določba 140.
člena (nov peti odstavek) dopolnjena tako, da se način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev v delovnih skupnostih majhnih upravnih organov
lahko uredi z republiškim zakonom. Zato je potrebno ta zakon
ustrezno dopolniti.
Z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev pa so povezane tudi pravice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi upravni organ. Zato mora zakon
določiti tudi način uresničevanja pravic funkcionarjev v pripriloga poročevalca

meru, ko delavci več upravnih organov oblikujejo skupno
delovno skupnost.
Zakon v 135. členu dopušča možnost, da delavci v delovnih
skupnostih majhnih upravnih organov sklenejo samoupravni
sporazum z izvršnim svetom skupščine družbenopolitične
skupnost, s katerim neposredno uredijo vsa vprašanja, ki se
sicer po zakonu urejajo s samoupravnimi splošnimi akti. Kot
obliko akta je zakon predvidel samo samoupravni sporazum,
čeprav Ustava SR Slovenije (32. člen) dopušča tudi pogodbo
med delovno skupnostjo in ustreznim organom. Tudi zakon o
delovnih razmerjih, ki vsebuje podobno pravno ureditev za
urejanje delovnih razmerij v majhnih delovnih skupnostih (12.
člen), dopušča obe obliki aktov, to je samoupravni sporazum
in pogodbo. Obseg nalog nekaterih upravnih organov je tako
majhen, da je za njihovo opravljanje potrebno izredno majhno
število delavcev (v posameznih primerih tudi le enega ali dva
delavca). Zlasti pa to velja za nekatere druge organe oziorma
njihove delovrle skupnosti, za katere se po 280. členu smiselno uporabljajo določbe tega zakona (npr. družbeni pravobranilci samoupravljanja, javni pravobranilci, organi za postopek o prekrških). Samoupravni sporazum že po svoji naravi in
q!ede na postopek sprejemanja ni primerna pravna oblika za
urejanje razmerij v takih delovnih skupnostih. Zato je bilo že
ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja podprto
stališče, da se s spremembo zakona o sistemu državne uprave
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih uveljavi tudi pogodba kot akt, s katerim se
lahko urejajo samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev v majhnih delovnih skupnostih.
Za učinkovito delo upravnih organov je izrednega pomena
smotrna razporeditev kadrov glede na strokovno usposobljenost delavcev in potrebe upravnih organov, ki izvirajo iz
njihovih nalog. Določba 171. člena ureja razporejanje delavcev iz enega v drug upravni organ iste družbenopolitične
skupnosti, če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja
nalog upravnega organa. Delavca je mogoče po tej določbi
razporediti samo k delom in nalogam, ki ustrezajo njegovi
strokovni izobrazbi oziroma z deiom pridobljeni delovni
zmožnosti, o razporeditvi pa sporazumno odločita funkcionarja, ki vodita ustrezna upravna organa, po predhodnem
mnenju delovnih skupnosti teh organov. Pri tem pa zakon
določa, da primere in pogoje, pod katerimi je mogoče razporediti delavca iz enega v drug upravni organ, določijo delavci
delovnih skupnosti upravnih organov iste družbenopolitične
skupnosti s samoupravnim sporazumom. Ker gre za razporeditev delavca, ki jo narekujejo potrebe nemotenega opravljanja nalog upravnega organa (te so določene z zakonom, za
njihovo izvrševanje pa je osebno odgovoren funkcionar, ki
vodi upravni organ), bi bilo s pravno sistemskega vidika bolj
pravilno, da bi zakon določil primere in pogoje, ko je iz
navedenih razlogov mogoče razporediti delavca iz enega v
drug upravni organ. Tako bi zakon zagotovil razporejanje
ustrezno usposobljenih delavcev v skladu s potrebami upravnih organov in s tem boljšo izkoriščenost strokovnih kadrov.
V skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83) je potrebno urediti tudi
razporejanje delavcev, delavnih invalidov II. in III. kategorije
invalidnosti na dela in naloge, ki ustrezajo njihovi preostali
delovni zmožnosti in razporejanje delavcev, pri katerih je
podana sprememjena delovna zmožnost ali neposredna
nevarnost za nastanek invalidnosti. Pri tem gre za razporejanje znotraj upravnega organa, kakor tudi iz enega v drug
upravni organ iste družbenopolitične skupnosti.
V določbah, ki urejajo pravice delavcev ob zmanjšanju
obsega dela in ob odpravi upravnega organa, je v drugem
odstavku 189. čilena določeno, da se delavcu, ki ga ni mogoče
razporediti v isti ali drug upravni organ, ponudijo delain
naloge v drugem državnem organu ali organizaciji združenega dela oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti v istem kraju, oziroma kraju, ki je bližji njegovemu stalnemu
prebivališču. Glede na različne prometne povezave in druge
pogoje, oddaljenost kraja ni edina okoliščina, ki vpliva na
življenjske pocioje delavca in njegove družine, zato bi jo bilo
potrebno dopolniti in uskladiti z določbo drugega odstavka
46. člena zakona o delovnih razmerjih.
Za vodilnega delavca oziroma delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki po preteku časa, za katerega je bil
imenovan, ni ponovno imenovan, zakon v 170. členu določa,
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da se brez javnega razpisa razporedi v isti ali drug organ
družbenopolitične skupnosti na dela in k nalogam, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni
delovni zmožnosti: če delavec razporeditve ne sprejme, mu
preneha delovno razmerje. V praksi pa so se pokazale težave
pri izvajanju te določbe. Nekatera dela in naloge v upravnih
organih, ki jih opravljajo vodilni delavci in delavci s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi (npr. v nekaterih inšpekcijah),
namreč zahtevajo specialno strokovno usposobljenost, ki ne
prihaja v poštev za veliko večino drugih del in nalog v upravnih organih, niti v drugih organih družbenopolitičnih skupnosti. Zato je delavcu s tako strokovno usposobljenostjo, ki v
postopku reelekcije ni ponovno imenovan, praktično nemogoče zagotoviti drugo ustrezno delo v upravnem organu ali v
drugem organu družbenopolitične skupnosti. Glede na to bi
bilo smotrno navedeno določbo dopolniti tako, da bi se
delavcu, ki ga ni mogoče razporediti na ustrezna dela in
naloge v upravnem ali drugem organu družbenopolitične
skupnosti, ponudila dela in naloge v organizaciji združenegade dela oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom
pridobljeni delovni zmožnosti. Pri tem gre za smiselno enako
ureditev, ki je v zakonu že predvidena za delavce ob zmanjšanju obsega dela ali ob odpravi upravnega organa.
Določba 185. člena ureja pravico delavca, da zahteva
odškodnino za škodo, ki jo utrpi pri delu oziroma v zvezi z
delom. Glede na posebnosti delovnih razmerij v upravnih
organih (delavec sklene delovno razmerje v upravnem organu
za opravljanje nalog pri izvrševanju funkcij, del in nalog
upravnega organa, ki so določene z zakoni in drugimi predpisi; o sklenitvi delovnega razmerja odloča funkcionar, ki vodi
upravni organ) je za škodo, ki jo utrpi delavec pri delu oziroma v zvezi z delom, odgovorna družbenopolitična skup
nost, ki je upravni organ ustanovila (enako kot za škodo, ki jo
delavec v zvezi z delom povzroči drugim), ne pa delavci v
delovni skupnosti. Zato se tudi sredstva za te namene lahko
izplačajo le iz sredstev za delo upravnega organa (oziroma iz
posebnih proračunskih sredstev), ne pa iz dohodka delovne
skupnosti, ki obsega samo sredstva za osebne dohodke m
skupno porabo delavcev. Pri reševanju sporov pred sodišči
združenega dela v zvezi z odškodninsko odgovornostjo po
tem členu prihaja v nekaterih primerih do nejasnosti glede
odškodninskega zavezanca, zato je potrebno določbo 185.
člena dopolniti tako, da bo izrecno navedeno, da ima delavec
pravico zahtevati odškodnino od družbenopolitične skupnosti.
Višine denarnih kazni za prekrške, določene s tem zakonom
(277. člen), od uveljavitve zakona v letu 1979 še niso bile
zvišene, zato jih je potrebno uskladiti z določbami o višini
denarnih kazni po zakonu o prekrških in predpisati odgovornost posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti.
III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU
S predlaganimi spremembami zakona se ne spreminjajo
temeljne rešitvte. Najpomembnejše spremembe (majhne
delovne skupnosti) so pogojene s spremembami zakona o
temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu
ter zveznih organih, posamezne določbe se dopolnjujejo na
podlagi dosedanjih izkušenj pri uresničevanju zakona, kazenske določbe pa se usklajujejo z zakonom o prekrških.
Določba 20. a člena zakona, po kateri lahko upravni organ
po sporazumu s samoupravno interesno skupnostjo zanjo
opravlja določene strokovne naloge, naj bi se dopolnila. Jasneje naj bi bil izražen odnos upravnega organa do samoupravne interesne skupnosti v primerih, ko si samoupravna
interesna skupnost zagotovi opravljanje strokovnih nalog v
upravnem organu. Nosilec pravic in dolžnosti v zvezi z opravljanjem strokovnih nalog je upravni organ, saj se na delovne
skupnosti upravnih organov (ki jih oblikujejo delavci le zaradi
uresničevanja samoupravnih pravic) ne morejo prenašati pravice, pooblastila in odgovornosti organov, za katere opravljajo delo.
V delu zakona, ki ureja pridobivanje in razporejanje
dohodka delovne skupnosti, naj bi se spremenila določba
111. Člena tako, da bi odnose pri pridobivanju in razporejanju
dohodka delovne skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z
družbenoekonomskim položajem urejali delavci delovnih
skupnosti upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti
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z enim ali več samoupravnimi sporazumi, ki bi jih sklenili z
upravnimi organi, za katere opravljajo delo. Udeleženca
samoupravnega sporazuma bi lahko bila tako kot doslej tudi
sindikat in izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične
skupnosti.
Določbe o načinu uresničevanja samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev (IX. poglavje) naj bi se v
skladu s spremembo oziroma dopolnitvijo 140. člena zakona
o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem
svetu ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, št. 23/78,
21/82 in 18/85) dopolnile tako, da bi omogočale racionalnejše
in učinkovitejše samoupravno organiziranje delavcev. Zakon
naj bi dopustil možnost, da deiavci, ki zaradi majhnega
obsega nalog upravnega organa (katerega posledica je
majhno število delavcev), ne morejo urejati in uresničevati
svojih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti v
delovni skupnosti posameznega upravnega organa, lahko z
delavci drugih upravnih organov oblikujejo skupno delovno
skupnost. Takšno rešitev bi bilo mogoče uveljaviti za delavce
več ali vseh upravnih organov iste družbenopolitične skupnoti.
Glede na to, da gre za vprašanje samoupravnega organiziranja, ki je ena temeljnih samoupravnih pravic delavcev, naj bi
delavci odločitev o oblikovanju skupne delovne skupnosti
sprejeli s samoupravnim sporazumom, in sicer na zborih
delovnih skupnosti posameznih upravnih organov ali pa po
postopku, ki je določen za sprejemanje statuta kot temeljnega
samoupravnega splošnega akta delovne skupnosti, to je z
referendumom.
Predhodno mnenje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev v skupni delovni skupnosti, naj bi (tako kot po 135.
členu zakona) dal sindikat, ki bi bil tudi udeleženec samoupravnega sporazuma.
Glede na značaj nalog upravnih organov ima samoupravna
organiziranost delavcev tudi določen vpliv na delo upravnega
organa. Morebitna neustrezna samoupravna organiziranost
lahko ovira izvrševanje pravic in obveznosti funkcionarja ter
izvrševanje funkcij upravnega organa, zato naj bi zakon glede
na osebno odgovornost funkcionarja za delo organa, ki ga
vodi, predpisal tudi obveznost, da si delavci, predno sprejmejo samoupravni sporazum o oblikovanju skupne delovne
skupnosti, pridobijo o tem mnenje funkcionarjev, ki vodijo
ustrezne upravne organe, oziroma izvršnega sveta.
S samoupravnim sporazumom o oblikovanju skupne
delavne skupnosti naj bi delavci uredili tudi temeljna vprašanja v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti
in odgovornosti v skupni delovni skupnosti: oblikovanje enot,
v katerih bodo uresničevali določene samoupravne pravice
(npr. dajanje mnenj funkcionarju v zvezi s sklenitvijo oziroma
prenehanjem delovnega razmerja ter v zvezi z oceno delovnega prispevka posameznih delavcev), organe skupne
delovne skupnosti in organe enot ter njihovo sestavo.
Podrobneje pa bodo ta vprašanja urejena v statutu skupne
delovne skupnosti.
Zakon naj bi določil tudi način izvrševanja pravic in obveznosti funkcionarjev, ki vodijo upravne organe, do delavcev v
skupni delovni skupnosti. Glede na osebno odgovornost
funkcionarja za delo upravnega organa naj bi praviloma vsak
funkcionar izvrševal te pravice do delavcev upravnega
organa, ki ga vodi. Le v zadevah, ki po svoji naravi terjajo
enotno ravnanje, naj bi zakon predpisal soglasno odločanje
vseh funkcionarjev, za primer, da med njimi ne bi prišlo do
soglasja, pa odločitev izvršnega sveta. Takšen način odločanja naj bi bil določen v zadevah, pri katerih gre za izvrševanje
»intervencijske pravice« funkcionarja, to je za odločanje o
zadržanju finančnega načrta in zaključnega računa dohodka
delovne skupnosti (123. člen republiškega zakona) ter o zadržanju splošnih ali posamičnih aktov delovne skupnosti (146.,
147. in 148. člen zveznega zakona). Ker gre za akte, ki se
nanašajo na celotno delovno skupnost, o njihovem zadržanju
ne more odločati posamezni funkcionar.
Da je predlagani način urejanja razmerij posameznih funkcionarjev do delavcev, ki bodo oblikovali skupno delovno
skupnost za več upravnih organov, ustrezen, kažejo tudi
ocene iz občin, kjer pripravljajo oblikovanje skupne delovne
skupnosti.
Nadaljnjo možnost za racionalnejše uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev odpira
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tudi dopolnitev 135. člena, po kateri bi delavci v majhnih
delovnih skupnostih lahko urejali svoje samoupravne pravice,
obveznosti in odgovornosti (ki se sicer urejajo s samoupravnimi splošnimi akti) tudi s pogodbo z ustreznim organom, če
je to bolj smotrno zaradi majhnega števila delavcev in narave
nalog organa, za katerega opravljajo delo.
Med določbami o delovnih razmerjih bi se spremenila
določba drugega odstavka 171. člena tako, da bi zakon določil primere in pogoje, ko je zaradi nemotenega opravljanja
nalog upravnega organa mogoče razporediti delavca iz enega
v drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti. Gre
zlasti za primere, ko upravni organ za nemoteno delo potrebuje delavca z določeno strokovno izobrazbo in delovnimi
izkušnjami oziroma z delom pridobljeno delovno zmožnostjo,
drug upravni organ, v katerem je v delovnem razmerju delavec, ki izpolnjuje te pogoje, pa lahko opravljanje svojih nalog
zagotovi z drugačno organizacijo in delitvijo dela med druge
delavce tako, da s prerazporeditvijo ni ovirano delo upravnega organa. Ker je v teh primerih odločilen interes organov,
da zagotovijo izvrševanje svojih funkcij, za razporeditev ni
potrebno soglasje delavca. Kot pogoje za razporeditev bi
zakon določil, da delavec izpolnjuje pogoje glede strokovne
izobrazbe in druge predpisane pogoje za opravljanje del in
nalog na katera naj bi se razporedil, kakor tudi, da se z
razporeditvijo delavca v organ, ki je v drugem kraju, ne bi
bistveno poslabšali življenjski pogoji delavca in njegove družine, enako kot to predvideva za delavca v temeljnih organizacijah združenega dela zakon o delovnih razmerjih.
Enake pogoje naj bi zakon določil tudi za razporejanje
delavcev - delovnih invalidov II. ali III. kategorije invalidnosti
na dela in naloge v drug upravni organ iste družbenopolitične
skupnosti, ki ustrezajo njihovi preostali delovni zmožnosti,
uredil pa bi tudi razporejanje delovnih invalidov znotraj upravnega organa. Prav tako naj bi zakon določil tudi pogoje in
postopek za razporejanje delavcev, pri katerih je podana
spremenjena delovna zmožnost ali neposredna nevarnost za
nastanek invalidnosti.
Tudi določba drugega odstavka 189. člena, ki ureja pravice
delavcev ob zmanjšanju obsega dela in ob odpravi upravnega
organa, bi se spremenila tako, da bi bilo delavcu mogoče
ponuditi dela in naloge v drugem kraju pod pogojem, da se s
tem ne bi bistveno poslabšali življenjski pogoji delavca in
njegove družine.
Z dopolnitvijo 170. člena bi zakon dopustil možnost, da se
vodilnemu delavcu oziroma delavcu s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi, ki po preteku dobe, za katero je bil imenovan, ni ponovno imenovan, ponudijo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti
ustrezna dela in naloge tudi v organizaciji združenega dela
oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti, če v
istem ali drugem organu družbenopolitične skupnosti ni
ustreznih del in nalog.
Dopolnitev 185. člena bi odpravila sedanje nejasnosti glede
odgovornosti družbenopolitične skupnosti s:a škodo, ki jo
utrpi delavec pri delu oziroma v zvezi z delom v upravnem
organu.
V 277. členu naj bi bile zvišane denarne kazni za prekrške
po tem zakonu, dodana pa bi bila tudi sankcija za posameznika, ki stori prekršek po drugi točki prvega odstavka tega
člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
IV. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH POSLEDIC
ZAKONA
Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna
finančna sredstva, niti ne bo povzročal materialnih obveznosti
za republiko, občine, organizacije združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti ter za občane.
Določbe, ki omogočajo racionalnejše razporejanje delavcev
v upravnih organih, smotrnejšo samoupravno organiziranost
in enostavnejši način urejanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v majhnih delovnih skupnostih,
bi omogočale tudi boljšo izkoriščenost strokovnih kadrov in
zmanjšanje obsega dela pri pripravi samouprav nih splošnih
aktov ter strokovnega dela, ki je povezano s finalno materialnim poslovanjem v delovnih skupnostih. To pa bii v določeni,
čeprav manjši meri pomenilo tudi prihranek pri sredstvih za
delo upravnih organov.
Na podlagi predlaganega zakona ni potrebna izdaja novih
ali sprememba obstoječih izvršilnih predpisov.
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih
1. teza
V 20. a členu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organih (Uradni list SRS, št. 24/79 in 12/82) se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Upravni organ ima pri opravljanju strokovnih nalog za
samoupravno interesno skupnost po prejšnjem odstavku do
samoupravne interesne skupnosti enake pravice in dolžnosti
kot strokovna služba samoupravne interesne skupnosti.«
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. teza
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci v delovnih skupnostil\ upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti in upravni organi, za katere opravljajo delo, z enim ali več samoupravnimi sporazumi, urejajo in
usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in razporejanjem
dohodka delovnih skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z
družbenoekonomskim položajem delavcev v delovnih skupnostih. Udeleženca samoupravnega sporazuma sta tudi
izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti
in organ sindikata, določen v statutu sindikatov.«
i
3. teza
V 135. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se glasi: »Če
se delavci v delovni skupnosti zaradi majhnega obsega nalog
upravnega organa ne morejo ustrezno samoupravno organizirati in svojih samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti urejati s samoupravnimi splošnimi akti na način, določen z zakonom, sklenejo samoupravni sporazum oziroma
pogodbo z izvršnim svetom skupščine družbenopolitične
skupnosti. S samoupravnim sporazumom oziroma s pogodbo
se neposredno uredijo vsa vprašanja, ki se v skladu z zakonom urejajo s samoupravnimi splošnimi akti delovne skupnosti in se nanašajo na uresničevanje samoupravnih pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev.«.
4. teza
Za 135. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
135. a člen
Če delavci zaradi majhnega obsega nalog upravnega
organa ne morejo v delovni skupnosti tega upravnega organa
urejati in uresničevati svojih samoupravnih pravic, obveznosti
in odgovornosti na način, določen z zakonom, lahko oblikujejo skupno delovno skupnost z delavci delovnih skupnosti
drugih upravnih organov.
Skupno delovno skupnost lahko oblikujejo delavci več ali
vseh upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti.
S samoupravnim sporazumom, s katerim delavci v delovnih
skupnostih upravnih organov oblikujejo skupno delovno
skupnost, se uredijo temeljna vprašanja v zvezi z uresničevanjem samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti v
skupni delovni skupnosti, zlasti pa:
- način samoupravnega organiziranja v delovni skupnosti
in organi skupne delovne skupnosti ter njihova sestava,
- enote, v katerih delavci posameznega upravnega organa
uresničujejo določene samoupravne pravice, in organi enot
ter njihova sestava,
- samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih
delavci uresničujejo v enotah.
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka sprejmejo
delavci v delovnih skupnostih upravnih organov, ki oblikujejo
skupno delovno skupnost, na zborih delovnih skupnosti (varianta: na način in po postopku, ki je določen za sprejemanje
statuta delovne skupnosti).
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Predhodno mnenje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti
delavcev v skupni delovni skupnosti, da sindikat, ki je tudi
udeleženec samoupravnega sporazuma.
Predno delavci upravnega organa sprejmejo sporaum o
oblikovanju skupne delovne skupnosti, si morajo pridobiti
tudi mnenje izvršnega sveta skupščine družbenopolitične
skupnosti (varianta: funkcionarja, ki vodi upravni organ).
135. b člen
Pravice in obveznosti, ki jih ima po zakonu funkcionar, ki
vodi upravni organ, v zvezi z uresničevanjem samoupravnih
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, izvršuje tudi v
primeru, če delavci več upravnih organov oblikujejo skupno
delovno skupnost, funkcionar, ki vodi posamezni upravni
organ.
V zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje pravic in obveznosti funkcionarja, ki vodi upravni organ, po 123. členu tega
zakona in po 146., 147. in 148. členu zakona o temeljih
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter
zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ, št. 23/78, 21/82 in18/85), odločajo soglasno funkcionarji, ki vodijo upravne
organe, katerih delavci so oblikovali skupno delovno skupnost. Če ni doseženo soglasje vseh funkcionarjev, odloči o
zadevi izvršnii svet skupščine družbenopolične skupnosti.«
5. teza
V 169. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delavec - delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti je
lahko razporejen na vsako delo in k vsaki nalogi v upravnem
organu, ki ustrezajo njegovi preostali delovni zmožnosti in za
katero izpolnjuje splošne in posebne zahteve, ki so določene
kot pogoj za opravljanje del in nalog, na katere se razporeja.«
6. teza
170. člerr se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Vodilnega delavca oziroma delavca s posebnimi pooblastili, ki po preteku časa, za katerega je bil imenovan, ni
ponovno imenovan, razporedi organ, pristojen za njegovo
imenovanje, brez javnega razpisa v isti ali drug organ družbenopolitične skupnosti na dela in k nalogam, ki ustrezajo
njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni
delovni zmožnosti.
Delavcu, ki ga po prejšnjem odstavku ni mogoče razporediti, se ponudijo defla in naloge v organizaciji združenega dela
oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti, ki
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti.
Delavca je mogoče po prvem in drugem odstavku tega
člena razporediti oziroma mu ponuditi dela in naloge v drugem kraju, če se zaradi dela v drugem kraju bistveno ne
poslabšajo pogoji glede varstva in šolanja otrok, prevoza,
stanovanjski pogoji in drugi življenjski pogoji delavca in njegove družine.
Če delavec ne sprejme razporeditve oziroma del in nalog po
prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, mu preneha
delovno razmerja po preteku časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim aktom sme in mora ostati še na delu.«
7. teza
V 171. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»Delavca je mogoče razporediti iz enega v drug upravni
organ iste družbenopolitične skupnosti, če je to potrebno
zaradi nemotenega opravljanja nalog upravnega organa, in
sicer:
5

- če upravni organ za nemoteno delo potrebuje delavca z
določeno strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami oziroma z delom pridobljeno delovno zmožnostjo, drug upravni
organ, v katerem je v delovnem razmerju delavec, ki izpolnjuje
te pogoje, pa lahko opravljanje svojih nalog zagotovi z drugačno organizacijo in delitvijo dela tako, da s prerazporeditvijo delavca ni ovirano delo upravnega organa;
- če zaradi spremenjene organizacije in razporeditve del in
nalog delo določenega delavca v posameznem upravnem
organu ni več potrebno, v drugem upravnem organu pa so
nezasedena dela in naloge, ki ustrezajo strokovni izobrazbi
oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti delavca.
Delavca je mogoče v primerih iz prejšnjega odstavka razporediti tudi v upravni organ v drugem kraju, če se zaradi dela v
drugem kraju bistveno ne poslabšajo pogoji glede varstva in
šolanja otrok, prevoza, stanovanjski pogoji in drugi življenjski
pogoji delavca in njegove družine.«
8. teza
Za 171. členom se dodata dva nova člena, ki se glasita:
»171. a člen
Delavec - delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti se
lahko razporedi na druga ustrezna dela in naloge v drug
upravni organ iste družbenopolitične skupnosti pod pogoji in
po postopku iz drugega do četrtega odstavka prejšnjega
člena, če v upravnem organu ni njegovi delovni zmožnosti
ustreznih del in nalog, niti mu ni mogoče takih del in nalog
zagotoviti z ustrezno prireditvijo delovnih naprav in priprav
ter delovnega okolja.
171. b člen
Delavec, pri katerem je po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju podana spremenjena delovna zmožnost ali neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti, se
pod pogoji iz 169. člena lahko razporedi na druga ustrezna
dela v istem upravnem organu, pod pogoji in po postopku iz
171. člena pa tudi v drug upravni organ iste družbenopolitične
skupnosti.«
9. teza
185. člen se dopolni tako, da se glasi:

»Ce delavec utrpi škodo pri delu ali v zvezi z delom v
upravnem organu, ima pravico zahtevati odškodnino po
splošnih načelih o odškodninski odgovornosti od družbenopolitične skupnosti.«
10. teza
V 189. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Delavcem, ki jih po prejšnjem odstavku ni mogoče razporediti, se ponudijo dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, v
drugem državnem organu ali organizaciji združenega dela
oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti.
Delavcu se lahko ponudijo tudi dela in naloge v drugem kraju,
če se zaradi dela v drugem kraju bistveno ne poslabšajo
pogoj| glede varstva in šolanja otrok, prevoza, stanovanjski
pogoji in drugi življenjski pogoji delavca in njegove družine.«
11.teza
277. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ce ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 dinarjev
(varianta: najmanj 30.000 dinarjev) organizacija združenega
dela ali druga pravna oseba oziroma posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
- če ne ravna po izvršiljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali kakšen drug
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (70. člen);
- če prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge
inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira ali če mu noče
dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (72
člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 dinarjev (varianta:
najmanj 10.000 dinarjev) se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 5000 do 30.000 dinarjev (varianta:
najmanj 5000 dinarjev) se kaznuje za prekršek posameznik, ki
stori dejanje iz 2. točke prvega odstavka tega člena.«
12. teza
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih naj bi bila na novo urejena
vprašanja v zvezi s samoupravno organiziranostjo delavcev v
majhnih upravnih organih, na podlagi izkušenj pri izvrševanju
zakona in v skladu s spremembami drugih zakonov pa naj bi
bile posamezne določbe spremenjene oziroma dopolnjene.
Po 20. a členu zakona lahko upravni organi poleg svojih
nalog opravljajo za samoupravne interesne skupnosti tudi
določene strokovne naloge, za katere se dogovorijo s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Z dopolnitvijo tega člena je
določneje opredeljen odnos upravnega organa do samoupravne interesne skupnosti v primerih, ko si samoupravna
interesna skupnost zagotovi opravljanje strokovnih nalog v
upravnem organu.
Po dopolnjeni določbi 140. člena zakona o temeljih sistema
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih
upravnih organih se način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih skupnostih majhnih upravnih organov lahko uredi z republiškim
zakonom.
Glede na to novi 135. a člen zakona (4. teza) določa pogoje
in postopek za oblikovanje skupne delovne skupnosti, ki jo
oblikujejo delavci več manjših upravnih organov s samoupravnim sporazumom. Način sprejemanja tega samouprav6

nega sporazuma je predviden v variantah: na zborih delavcev
ali na način, kot se sprejema statut delovne skupnosti, to je
referendumom. Predhodno mnenje o tem, ali so izpolnjeni
pogoji za uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev v skupni delovni skupnosti, da sindikat
(tako kot po 135. členu zakona), ki je tudi udeleženec samoupravnega sporazuma.
Samoupravna organiziranost delavcev pa ima tudi določen
vpliv na delo upravnega organa. Morebitna neustrezna samoupravna organiziranost lahko ovira izvrševanje pravic in
obveznosti funkcionarja ter izvrševanje funkcij upravnega
organa, zato zakon glede na osebno odgovornost funkcionarja za delo organa, ki ga vodi, predpisuje tudi obveznost,
da si delavci, predno,sprejmejo samoupravni sporazum o
oblikovanju skupne delovne skupnosti, pridobijo o tem mnenje izvršnega sveta oziroma funkcionarjev, ki vodijo upravne
organe katerih delavci se samoupravno zdr,yžujejo v skupno
delovno skupnost.
Osnovna rešitev je z vidika načina sprejemanja enostavnejša, ker gre le za eno mnenje, ki ga da izvršni svet. Seveda
pa bi moral izvršni svet pri oblikovanju svojega mnenja upoštevati stališča vseh funkcionarjev, ki vodijo upravne organe,
katerih delavci oblikujejo skupno delovno skupnost.
V novem 135. b členu je določen način izvrševanja pravic in
obveznosti funkcionarja do delavcev v skupni delovni skuppriloga poročevalca

nosti. Glede na svojo osebno odgovornost vsak funkcionar
izvršuje te pravice do delavca upravnega organa, ki ga vodi.
Le v zadevah, ki po svoji naravi terjajo enotno ravnanje, je
predvidena soglasna odločitev vseh funkcionarjev, če do
soglasja ne pride, pa odločitev izvršnega sveta. Pri tem gre
izključno za izvrševanje »intervencijske pravice« funkcionarja, to je za odločanje o zadržanju finančnega načrta in
zaključnega računa dohodka delovne skupnosti (123. člen
republiškega zakona) ter o zadržanju splošnih ali posamičnih
aktov delovne skupnosti (146.., 147. in 148. člen zveznega
zakona). S predlagano ureditvijo se način uresničevanja pravic in obveznosti funkcionarja, ki vodi upravni organ, do
delovne skupnosti ne spreminja, razen v izjemnih, izvrecno
navedenih primerih, ko gre za akte, ki se nanašajo na celotno
delovno skupnost, in zato o njihovem zadržanju ne more
odločati posamezni funkcionar.
Določba 111. člena (2. teza) je spremenjena tako, da se
odnosi pri pridobivanju in razporejanju dohodka delovne
skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z družbeno ekonomskim položajem delavcev urejajo z enimi oziroma z več samoupravnimi sporazumi za vse ali določene delovne skupnosti
organov iste družbenopolitične skupnosti namesto za
delovno skupnost vsakega upravnega organa posebej.
V poglavju o uresničevanju samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev je dopolnjen tudi 135. člen (3.
teza) tako, da lahko delavci v majhnih delovnih skupnostih
urejajo svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti (ki se sicer urejajo s samoupravnimi splošnimi akti) tudi s
pogodbo z ustreznim organom, če je to bolj smotrno zaradi
majhnega števila delavcev in narave nalog organa, za katerega opravljajo delo.
Po predlagani spremembi 171. člena (7. teza) določa zakon
primere in pogoje, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog
upravnega organa mogoče razporediti delavca iz enega v
drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti. Gre
zlasti za primere, ko upravni organ za nemoteno delo potrebuje delavca z določeno strokovno izobrazbo in delovnimi
izkušnjami oziroma z delom pridobljeno delovno zmožnostjo,
drug upravni orqan, v katerem je v delovnem razmerju delavec, ki izpolnjuje te pogoje, pa lahko opravljanje svojih nalog
zagotovi z drugačno organizacijo in delitvijo dela med druge
delavce, tako da s prerazporeditvijo ni ovirano delo upravnega organa. Ker je v teh primerih odločilen interes organov,
da zagotovijo izvrševanje svojih funkcij, za razporeditev ni
potrebno soglasje delavca. Razporeditev delavca v organ, ki
je v drugem kraju, je mogoča pod pogojem, da se s tem

DOLOČBE ZAKONA O SISTEMU
DRŽAVNE UPRAVE IN O IZVRŠNEM
SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH
ORGANIH, KI SE SPREMINJAJO
20. a člen
Zaradi smotrnega opravljanja strokovnega dela na posameznem področju lahko upravni organ in samoupravna interesna skupnost s sporazumom določita strokovne naloge, ki
jih bo opravljal upravni organ za samoupravno interesno
skupnost oziroma strokovna služba samoupravne interesne
skupnosti za upravni organ. S sporazumom se določi obseg
in vrsta nalog, ki jih opravlja upravni organ oziroma strokovna
služba samoupravne interesne skupnosti, osnove in merila za
zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter
druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
Upravni organ lahko po sporazumu opravlja določene strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za družbenopolitične oziroma družbene organizacije.
K sporazumu iz prvega in drugega odstavka tega člena da
soglasje izvršni svet.
111, člen
Delavci v delovni skupnosti upravnega organa in upravni
organ, za katerega opravljajo delo, s samoupravnim sporazumom ureiaio in usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem in

bistveno ne poslabšajo življenjski pogoji delavca in njegove
družine (tako, kot določa tudi zakon o delovnih razmerjih).
V skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83 - 49. in 50 člen) so dodane
določbe — drugi odstavek 169. člena in 171. a člena (5. in 8.
teza), ki urejajo razporejanje delavcev - delovnih invalidov II.
in III. kategorije invalidnosti, in sicer znotraj upravnega
organa oziroma v drug upravni organ iste družbenopolitične
skupnosti, če v upravnem organu, v katerem je delavec v
delovnem razmerju, ni ustreznih del in nalog. Na enak način je
urejeno tudi razporejanje delavcev, pri katerih je podana
spremenjena delovna zmožnost ali neposredna nevarnost za
nastanek invalidnosti (171. b člen).
Določba drugega odstavka 189. člena (10. teza), ki ureja
pravice delavcev ob zmanjšanju obsega dela in ob odpravi
upravnega organa, je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih spremenjena tako, da je delavcu mogoče ponuditi dela in
naloge v drugem kraju pod pogojem, da se s tem bistveno ne
poslabšajo življenjski pogoji delavca in njegove družine.
Po dopolnjenem 170. členu (6. teza) bo vodilnemu delavcu
oziroma delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki
po preteku dobe, za katero je bil imenovan, ni ponovno
imenovan, mogoče ponuditi ustrezna dela in naloge tudi v
organizacijah združenega dela oziroma drugi samoupravni
organizaciji ali skupnosti, če v organih družbenopolitične
skupnosti ni ustreznih del in nalog.
Po določbi 185. čfena lahko delavec zahteva odškodnino za
škodo, ki je utrpi pri delu oziroma v zvezi z delom. Glede na
posebnosti delovnih razmerij v upravnih organih je za škodo,
ki jo utrpi delavec pri delu oziroma v zvezi z delom, odgovorna
družbenopolitična skupnost, ki je upravni organ ustanovila,
ne pa delavci v delovni skupnosti. Da bi odpravili nejasnosti,
do katerih je prihajalo v praksi glede odškodninskega zavezanca, je določba 185. člena (9. teza) dopolnjena tako, da je
izrecno navedeno, da ima delavec pravico zahtevati odškodnino od družbenopolitične skupnosti.
Kazenska določba - 277. člen (11. teza) je usklajena z
zakonom o prekrških, dodana pa je sankcija za posameznika,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. Glede na predvidene spremembe zakona o prekrških so
po varianti določene samo spodnje meje zagroženih kazni s
tem, da bi kot zgornje meje veljale maksimalne višine kazni,
določene z zakonom o prekrških. V tem primeru v bodoče ne
bi bilo potrebno usklajevati višine denarnih kazni po tem
zakonu.
razporejanjem dohodka delovne skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z družbenoekonomskim položajem delavcev v
delovni skupnosti. Udeleženca samoupravnega sporazuma
sta tudi izvršni svet skupščine ustrezne družbenopolitične
skupnosti in organ sindikata, določen v statutu sindikatov.
135. člen
Če delavci v delovni skupnosti zaradi majhnega obsega
nalog upravnega organa ne morejo ustrezno samoupravno
organizirati in svojih samoupravnih pravic, obveznosti in
odgovornosti urejati s samoupravnimi splošnimi akti na
način, določen z zakonom, sklenejo samoupravni sporazum z
izvršnim svetom skupščine družbenopolitične skupnosti. S
samoupravnim sporazumom se neposredno uredijo vsa vprašanja, ki se v skladu z zakonom urejajo s samoupravnimi
splošnimi akti delovne skupnosti in se nanašajo na uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev.
Predhodno mnenje o tem, ali so v delovni skupnosti upravnega organa izpolnjeni pogji za urejanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev na način iz prejšnjega odstavka, da sindikat, ki je tudi udeleženec samoupravnega sporazuma.
169. člen
Med trajanjem delovnega razmerja je delavec lahko razporejen na vsako delo in k vsaki nalogi v upravnem organu, ki
ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Razporejanje delavcev se izvaja na
podlagi ugotovljenih delovnih potreb v primerih, določenih v
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samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmerjih, zlasti pa,
če je to potrebno za izvršitev nalog upravnega organa, za
izboljšanje organizacije dela, za smotrnejšo razporeditev
delavcev glede fla njihovo strokovno izobrazbo oziroma
delovno zmožnost, če se spremenijo pristojnosti upravnega
organa, ali če se ukinejo dela in naloge, za katere je delavec
sklenil delovno razmeje v upravnem organu.
170. člen
Vodilnega delavca oziroma delavca s posebnimi pooblastili,
ki po preteku časa, za katerega je bil imenovan, ni ponovno
imenovan, razporedi organ, pristojen za njegovo imenovanje,
brez javnega razpisa v isti ali drug organ družbenopolitične
skupnosti na dela in k nalogam, ki ustrezajo njecjovi strokovni
izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni Zmožnosti; če
delavec ne sprejme razporeditve, mu preneha delovno razmerje.
171. člen
Delavca je mogoče razporediti iz enega v drug upravni
organ iste družbenopolitične skupnosti na dela in k nalogam,
ki ustezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti, če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja nalog upravnega organa.
Delavci v delovnih skupnostih upravnih organov iste družbenopolitične skupnosti s samoupravnim sporazumom določijo primere in pogoje, pod katerimi je mogoče razporediti
delavca iz enega v drug upravni organ iste družbenopolitične
skupnosti.
V primerih iz prvega odstavka tega člena sklene delavec
delovno razmerje brez javnega razpisa oziroma oglasa.
O razporeditvi delavca v smislu prvega odstavka tega člena
sporazumno odločita funkcionarja, ki vodita ustrezna
upravna organa, po predhodnem mnenju delovnih skupnosti
teh upravnih organov.
185. člen
Če delavec utrpi škodo pri delu ali v zvezi z delom v
upravnem organu, ima pravico zahtevati odškodnino po
splošnih načelih o odškodninski odgovornosti.
189. člen
Ce so zaradi spremenjenih pristojnosti upravnega organa
ali zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela posamezna dela in

8

naloge postale nepotrebne, se delavci, ki so opravljali taka
dela in naloge, razporedijo na dela in naloge, ki ustrezajo
njihovi strokovni izobrazbi in z delom pridobljeni delovni
zmožnosti, v isti oziroma drug upravni organ iste družbenopolitične skupnosti.
Delavcem, ki jih po prejšnjem odstavku ni mogoče razporediti,se ponudijo dela in naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni
izobrazbi in z delom pridobljeni delovni zmožnosti, v drugem
državnem organu ali organizaciji združenega dela oziroma
drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti v istem kraju
oziroma kraju, ki je bližji njihovemu stalnemu prebivališču.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena sklene
delavec delovno razmerje v drugem organu ali organizaciji
brez javnega razpisa oziroma oglasa.
Če delavec odkloni ponujena dela in naloge iz prvega in
drugega odstavka tega člena, mu preneha delovno razmerje v
upravnem organu po preteku časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim aktom sme in mora še ostati na delu.
Delavci, ki jim ni bilo mogoče ponuditi del in naiog v smislu
prvega in drugega odstavka tega člena, se dajo na razpolago,
vendar najdalj za šest mesecev.
Delavcu, ki mu v času, ko je bil dan na razpolago, ni bilo
mogoče ponuditi ustreznih del in nalog v drugem organu
oziroma organizaciji združenega dela oziroma drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti, preneha delovno razmerje
po preteku časa, ko v skladu s samoupravnim splošnim aktom
sme in mora ostati še na delu.
277. člen
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 20.000 dinarjev
organizacija združenega dela oziroma druga pravna oseba:
1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali nakšen drug
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (70. člen);
2. če prepreči ali onemogoči inšpektorju opraviti naloge
inšpekcijskega nadzorstva, ali ga pri tem ovira ali če mu noče
dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (72.
člen).
Odgovorna oseba organizacije združenega dela oziroma
druge pravne osebe in fizična oseba, ki stori dejanje iz 1. in 2.
točke prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo od
500 do 5.000 dinarjev.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in
pravosodju (ESA-625)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 67. seji dne 23. 5.
2985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIPRAVNIŠTVU, STROKOVNIH IZPITIH
IN IZPOPOLNJEVANJU STROKOVNE IZOBRAZBE DELA VCEV V DRŽAVNI UPRAVI IN PRAVOSODJU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
V zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list SRS, št. 8/80) se v II. poglavju za 3. členom
doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»3. a člen
Pripravnik po tem zakonu je delavec, ki po pridobljeni
strokovni izobrazbi prvič sklene delovno razmerje ter delavec,
ki se začne prvič usposabljati za dela in naloge, ustrezne
strokovni izobrazbi, ki si jo je pridobil med trajanjem delovnega razmerja.
Delavec, ki si med trajanjem delovnega razmerja pridobi
višjo stopnjo strokovne izobrazbe v isti usmeritvi in začne
opravljati tej izobrazbi ustrezna dela in naloge, se ne šteje za
pripravnika, če je podobna ali enaka dela in naloge opravljal
vsaj toliko časa, kolikor traja za pridobljeno strokovno izobrazbo predpisana pripravniška doba.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za organizacije in izvajanje pripravništva je odgovoren
funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi organ. Program pripravništva obsega splošni in posebni del.
Splošni del programa je enoten za vse pripravnike iste
stopnje strokovne izobrazbe in obsega spoznavanje vloge,
dela in organizacije organa, v katerem se opravlja pripravništvo.
Posebni del programa obsega praktično usposabljanje pripravnika za opravljanje del in nalog s področja, za katerega si
je pridobil strokovno izobrazbo in na katerem se usposablja
med pripravniško dobo.
Funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi organ, predpiše na
podlagi programa pripravništva programa pripravnikovega
dela. Pripravnik mora biti seznanjen s programom svojega
dela.«
3. člen
V 7. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka traja pripravniška doba pripravnikov, ki se usposabljajo za dela in naloge
sodnika, javnega tožilca, javnega pravobranilca, odvetnika in
sodnika za prekrške dve leti.
Delavcu, ki si med trajanjem delovnega razmerja pridobi
višjo stopnjo strokovne izobrazbe v isti usmeritvi oziroma
strokovno izobrazbo v drugi usmeritvi in se začne usposabpriloga poročevalca

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška
sekretarka za pravosodje in upravo,
- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke
za pravosodje in upravo,
- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije,
- Jure SMERDELJ, pomočnik republiške sekretarke za
pravosodje in upravo.

Ijati za samostojno opravljanje tej izobrazbi ustreznih del in
nalog, se predpisana pripravniška doba skrajša na polovico.«
Dosedanji drugi odstavek tega člena postane četrti odstavek.
4. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primerih iz prejšnjega odstavka se pripravniška doba
lahko skrajša največ za eno četrtino.«
5. člen
9. in 10. člen se črtata.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi: »Pravilnik o programu in organizaciji pripravništva za pripravnike, ki se usposabljajo v državni upravi in pravilnik o programu in organizaciji pripravništva za pripravnike, ki se usposabljajo v pravosodju, izda funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za upravo in pravosodje; k pravilniku za področje državne
uprave si predhodno pridobi mnenje funkcionarjev, ki vodijo
druge republiške upravne organe, k pravilniku za področje
pravosodja pa mnenje predstojnikov republiških pravosodnih
organov.«
7. člen
V III. poglavju se za 11. členom doda nov 11. a člen, ki se
glasi:
»11. a člen
Strokovni izpit po tem zakonu opravljajo:
- pripravniki, ki se usposabljajo v državni upravi oziroma v
pravosodju,
- delavci, ki jih k opravljanju strokovnega izpita po tem
zakonu zavezujejo drugi predpisi ali splošni akti (v nadaljnjem
besedilu: delavci, ki niso pripravniki).
Delavci, ki niso pripravniki in pripravniki iz tretjega
odstavka 7. člena zakona, ki so že opravili strokovni izpit v
skladu z drugimi predpisi, opravljajo strokovni izpit po programu, ki ga za vsak primer posebej določi funkcionar, ki vodi
republiški upravni organ, pristojen za določeno področje.
Program obsega vsebine, pomembne za delo v državni upravi
oziroma v pravosodju, ki niso bile zajete s programom strokovnega izpita, ki ga je delavec že opravil.
Pripravniki opravljajo strokovni izpit po končani pripravniški dobi, delavci, ki niso pripravniki, pa v roku enega leta od
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sklenitve delovnega razmerja oziroma od razporeditve k
delom in nalogam, za katere se zahteva strokovni izpit«.
8. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Pri
delavcih, ki niso pripravniki, se s strokovnim izpitom ugotavlja
sposobnost samostojnega opravljanja del in nalog, ki so značilne za določeno področje v državni upravi oziroma v pravosodju«.
9. člen
»V drugem odstavku 13. člena se beseda »šolska« nadomesti z besedo »strokovna«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen
delom in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal
oziroma delom in nalogam, ki jih bo opravljal delavec, ki ni
pripravnik. Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno«.
10. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedi »šest mesecev«
nadomesti z besedama »eno leto«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Diplomirani pravnik iz prejšnjega odstavka, ki je že opravil
strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja splošnega dela strokovnega izpita, pravosodnega izpita pa ne
opravlja iz tistih pravnih področij, iz katerih je strokovni izpit
že opravil. Pravna področja, iz katerih mora diplomirani pravnik v takem primeru opraviti izpit, določi republiški upravni
organ, pristojen za upravo in pravosodje.«.
11. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pripravniki, ki se usposabljajo za dela in naloge v državni
upravi oziroma v pravosodju, opravljajo posebni del strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka in iz materialnih
in procesnih predpisov s področja, za katerga so se usposabljali. Delavci, ki niso pripravniki pa opravljajo posebni del
strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka in iz
materialnih in procesnih predpisov s področja, na katerem
delajo«.
V drugem odstavku se besedilo do dvopičja spremeni tako,
da se glasi:
»Izpiti iz materialnih in procesnih predpisov se opravljajo
po naslednjih področjih:«.
Deseta alinea drugega odstavka pa se spremeni tako, da se
glasi: »-informiranje«.
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil, ga ima pravico
ponovno opravljati v roku, ki ga določi izpitna komisija.
Kadar kandidat opravlja strokovni izpit iz 15. člena zakona
in izpitna komisija negativno oceni njegovo znanje iz posameznega pravnega področja lahko določi, da izpit s tega
področja ponovi v roku, ki ga določi izpitna komisija.
Če je praktična naloga s tega področja pozitivno ocenjena,
je kandidat ne ponavlja.«.
13. člen
V 21. členu se beseda »spričevalo« nadomesti z besedo
»potrdilo« v ustreznem sklonu.

14. člen
V 23. členu se v prvem odstavku beseda »pridobivanje«
nadomesti z besedama »posodabljanje, dopolnjevanje«.
15. člen
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka mora v roku šestih mesecev
od dneva imenovanja opraviti tudi delavec, ki je imenovan za
inšpektorja.«.
16. člen
V 35. členu se za besedama »uradno osebo« dodata besedi
»oziroma inšpektorja«.
17. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe 11. člena, prve alinee prvega odstavka in drugega
odstavka 11. a člena ter 22. člena se ne uporabljajo za delavce
v državni upravi, za katere program in organizacijo pripravništva ter strokovne izpite urejajo posebni predpisi.«.
18. člen
Delavci, ki niso pripravniki, pa jih k opravljanju strokovnega
izpita po tem zakonu zavezujejo drugi predpisi ali splošni akti
in so v državni upravi oziroma v pravosodju sklenili delovno
razmerje pred uveljavitvijo tega zakona, morajo strokovni izpit
opraviti v roku, ki ga določi funkcionar oziroma predstojnik, ki
vodi organ. Ta rok ne sme biti krajši od šestih mesecev in ne
daljši od dveh let.
Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za delavce, ki so
do uveljavitve tega zakona najmanj pet let opravljali v državni
upravi oziroma v pravosodju dela in naloge s področja, iz
katerega bi strokovni izpit morali opraviti.
19. člen
Pripravniki iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, katerih
pripravniška doba je bila po dosedanjih predpisih določena
na eno leto, sklenili pa so delovno razmerje pred uveljavitvijo
tega zakona, nadaljujejo in zaključijo uposabljanje po doslej
veljavnem programu pripravništva, razen v primeru, da se
sami odločijo za usposabljanje po novem programu.
Diplomirani pravniki iz prvega odstavka 16. člena zakona, ki
so se po dosedanjih, predpisih usposabljali v pravosodnih
organih šest mesecev, začeli pa so se usposabljati pred uveljavitvijo tega zakona, nadaljujejo in zaključijo usposabljanje
po doslej veljavnem programu usposabljanja, razen v primeru, da se sami odločijo za usposabljanje po novem programu.
20. člen
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
upravo in pravosodje, izda izvršilna predpisa iz 6. člena tega
zakona najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
21. člen
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo tega zakona.
22. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 5. 4. 1985
sprejela osnutek zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni
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upravi in pravosodju, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa
je zadolžila, da kot predlagatelj zakona pri pripravi predloga
zakona upošteva stališča, pripombe in predloge delovnih
teles zborov skupščine in pripombe ter stališča delegatov na
sejah zborov.
priloga poročevalca

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona temeljito proučil vse pripombe in predloge iz razprave. Večina pripomb,
predlogov in stališč je dobesedno ali smiselno upoštevana, s
čimer so zakonske rešitve vsebinsko dograjene, besedilo
posameznih določb pa je oblikovno dodelano. V vsebinskem
pogledu pa se predlog zakona od osnutka bistveno ne razlikuje.
Z upoštevanjem pripomb in predlogov je predlagatelj
dopolnil 3. a člen tako, da je določil, da se delavca, ki si med
trajanjem delovnega razmerja pridobi višjo stopnjo strokovne
izobrazbe v isti usmeritvi, ne šteje za pripravnika le v primeru,
če ima tudi ustrezne delovne izkušnje.
S konkretizacijo delovnih izkušenj delavcev, ki niso pripravniki in jim ni potrebno opravljati strokovnega izpita je dopolnjen tudi 18. člen zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona. (Oba člena sta dopolnjena na predlog zakonodajnopravne komisije).
Z dopolnitvijo 3. a člena je smiselno delno upoštevan tudi
predlog (odbor zbora združenega dela za družbenopolitični
sistem), da naj določba drugega odstavka tega člena, po
kateri se za pripravnika ne šteje delavec, ki si med trajanjem
delovnega razmerja pridobi višjo stopnjo strokovne izobrazbe
v isti usmeritvi velja le v primeru, če si je pridobil za eno
stopnjo višjo strokovno izobrazbo.
V skladu z dopolnitvijo 3. a člena je dopolnjen tudi 7. člen z
določbo o skrajšanem pripravništvu za delavce, ki si med
trajanjem delovnega razmerja pridobijo višjo stopnjo strokovne izobrazbe v isti usmeritvi pa nimajo ustreznih delovnih
izkušenj.
V predlogu zakona je bila glede na zakonski osnutek dopolnjena tudi doiočba tretjega odstavka 11. a člena, ki opredeljuje roke za strokovne izpite tako, da je naveden tudi rok za
opravljanje strokovnega izpita za delavce, ki so med trajanjem
delovnega razmerja v organu razporejeni k delom in nalogam,
za katere se zahteva strokovni izpit. Pri pripravi predloga
zakona je namreč bilo ugotovljeno, da osnutek zakona za te
delavce ni opredeljeval roka za opravljanje strokovnega izpita.
Med pripravo predloga je bilo tudi ugotovljeno, da bi bila
določba 11. a člena, po kateri program strokovnega izpita za
delavce, ki niso pripravniki in za delavce iz tretjega odstavka
7. člena določi funkcionar, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za upravo in pravosodje, praktično težko izvedljiva.
Zato je s spremenjeno določbo opredeljeno, da program
strokovnega izpita za navedene delavce določa funkcionar, ki
vodi republiški upravni organ, pristojen za določeno področje.
Ugotovljeno je bilo tudi, da posamezne določbe 20. člena,
ki se nanašajo na metodologijo dela komisij za strokovne
izpite ne sodijo v zakon in so zato v predlogu opuščeni
(omejitev rokov za ponosno opravljanje strokovnega izpita).
Predlagatelj je zaradi jasnosti opravil tudi nekatere redakcijske popravke in izboljšave besedila (3: a člen, 7. člen, 11.
člen, 12. člen, 16. člen in 20. člen zakona ter 18. člen zakona o
spremembah in dopolnitvah).
II.
Pri obravnavi osnutka so bile dane tudi nekatere pripombe
in predlogi, ki jih predlagatelj ni mogel upoštevati. Glede
pomislekov delegatov o utemeljenosti podaljšanja pripravniške dobe pripravnikov, ki se usposabljajo za dela in naloge
nosilcev pravosodnih funkcij (delegati zbora združenega dela
iz občine Laško ter delegati zbora občin iz občin Lenart in
Vrhnika) predlagatelj meni, da je bilo nujno potrebno pripravniško dobo teh delavcev podaljšati z enega na dve leti iz več
razlogov. Z uvedbo sedaj veljavnega zakona so se namreč
spremenili pogoji usposabljanja delavcev v pravosodnih organih tako, da se je čas usposabljanja pripravnikov za dela in
naloge nosilcev pravosodne funkcije skrajšal z dveh let na
eno leto. Enoletna pripravniška doba je bila uvedena v prepričanju, da se bodo pripravniki ob ustreznem programu in ob
načrtnem delu mentorjev z njimi lahko usposobili za samostojno delo v pravosodju tudi v enem letu. Analiza dokumentacije o izvajanju pripravništva (program pripravništva, poročil mentorjev, dnevnikov pripravnikov) ter analiza strokovnih
izpitov s področja pravosodja (poročil izpitnih komisij, intervjujev s predsedniki in člani izpitnih komisij, poročil sodišč o
problemih pri izvajanju pripravništva, vsebine strokovnih izpitov) je pokazala, da se pričakovanja niso v celoti uresničila.
priloga poročevalca
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Razlogi so predvsem v naslednjem:
1. Hkrati z uvedbo zakona in s tem tudi skrajšane pripravniške dobe je bil s pravilnikom o programu in organizaciji
pripravništva v pravosodju, v skladu z izkazanimi potrebami
po temeljitejšem in širšem usposabljanju nosilcev pravosodnih funkcij, razširjen program njihovega usposabljanja na
nova pravosodna področja ter na področje družbenega pravobranilca samoupravljanja in na področje notranjih zadev.
Zaradi obeh sprememb se pripravniki usposabljajo v času, ki
je za polovico krajši, po občutno razširjenem programu.
Posledice tega so, da večina organov, ki pripravnike usposabljajo sicer vključuje v programe pripravništva vsa predpisana
področja, vendar predpisanih vsebin programa ne izvajajo v
celoti.
2. Zaradi razširitve programa pripravništva na nova
področja imajo pripravniki prekratek čas za osvojitev praktičnih znanj na posameznem področju, zlasti še na oddelkih
rednih sodišč. Izkušnje mentorjev pa kažejo, da je zaradi
prekratkega časa otežkočeno tudi njihovo načrtno delo s
pripravniki.
3. Izpitne komisije ugotavljajo, da so aplikativna znanja
kandidatov za strokovne izpite pomanjkljiva. Zato pri izpitih
preverjajo predvsem znanja, ki so jih kandidati pridobili na
pravni fakulteti, kar potrjuje tudi analiza vsebine strokovnih
izpitov.
Predlagatelj je ponovno proučil tudi pobudo Vrhovnega
sodišča SRS, da se odpravi pogoj treh let delovnih izkušenj za
opravljanje del in nalog nosilcev pravosodnih funkcij oziroma da se odpravi inštitut strokovnega sodelavstva, vendar
za tak ukrep ni našel zadostnih razlogov. Inštitut strokovnega
sodelavstva (dveletno usposabljanje v pravosodnih organih
delavcev po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu)
je veljavni zakon uvedel vzporedno s skrajšanjem pripravniške dobe z dveh na eno leto. Skupen čas usposabljanja
potencialnih nosilcev pravosodnih funkcij traja tako tri leta. S
spremembami in dopolnitvami zakona se čas usposabljanja
ne spreminja, spreminja pa se razmerje med časom usposabljanja pripravnikov in strokovnih sodelavcev v prid prvih. S
spremembo razmerja med časom usposabljanja obeh kategorij delavcev naj bi dosegli večjo kvaliteto usposabljanja. Pripravništvo ima namreč kvalitativne prednosti pred strokovnim
sodelavstvom (program usposabljanja v času pripravništva so
predpisani, usposobljenost pripravnikov se pri strokovnih
izpitih preverja in ocenjuje, medtem ko je usposabljanje strokovnih sodelavcev prepuščeno,posameznim pravosodnim organom).
. .. . ...
Vendar glede na to, da morajo nosilci pravosodnih funkcij
povsem samostojno opravljati vsa dela in naloge, ki izhajajo iz
funkcije, v katero so izvoljeni predlagatelj meni, da morajo
imeti poleg usposobljenosti za delo, ki si ga pridobijo v času
pripravništva, vsaj še eno leto delovnih izkušenj pridobljenih s
samostojnejšim delom.
Predloga, da naj se ne uvaja pripravništvo za delavce, ki si
med trajanjem delovnega razmerja pridobijo strokovno izobrazbo v drugi usmeritvi in začenjajo opravljati tej izobrazbi
ustrezna dela in naloge (delegati zbora združenega dela
občine Laško) ni bilo mogoče upoštevati zaradi vsebinskih
razlik v izobrazbi, pridobljeni v dveh različnih usmeritvah
oziroma zaradi vsebinskih razlik v delih in nalogah, ki ustrezajo izobrazbi različnih usmeritev.
III.
V razpravi so bili podani tudi nekatere pripombe in predlogi, ki se nanašajo na vsebine, ki jih urejajo drugi predpisi. To
velja za naslednje pripombe in predloge:
Z zakonom ni predvideno trajanje pripravniške dobe in
program usposabljanja za pripravnike, ki se izobražujejo po
programu IV. zahtevnostne stopnje usmerjenega izobraževanja (delegati zbora združenega dela iz občine Maribor Pobrežje).
Udeleženci usmerjenega izobraževanja si z izobraževanjem
po programu IV. zahtevnostne stopnje pridobijo v skladu z 49.
členom zakona o usmerjenem izobraževanju ter v skladu s
smernicami za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih je na podlagi 40. člena zakona o usmerjenem
izobraževanju sprejel strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in
izobraževanje, srednjo strokovno izobrazbo. Iz tega sledi, da
je s prvo alineo prvega odstavka 7. člena določeno, da traja
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pripravniška doba pripravnikov,, ki so si pridobili izobrazbo
po programu IV. zahtevnostne stopnje usmerjenega izobraževanja, 6 mesecev. Program usposabljanja pa bo za vse pripravnike predpisan s pravilnikom o programu in organizaciji
pripravništva v državni upravi, ki bo izdan na podlagi tega
zakona oziroma je že predpisan s pravilnikom o programu in
organizaciji pripravništva v pravosodju.
Potrebno je predvideti podaljšanje pripravniške dobe v primeru, da se pripravništvo izteče v času dopustov oziroma v
primeru, da so izpitni roki prezasedeni (delegati zbora združenega dela iz občine Maribor Pobrežje in delegati istega zbora
iz občine Kranj).
Primeri, v katerih se lahko pripravniška doba podaljša, so
izrecno določeni z 39. členom zakona o delovnih razmerjih.
Izteku pripravniške dobe v času dopustov in prezasedenosti
izpitnih rokov pa se je mogoče izogniti z ustreznim načrtovanje sprejemanja pripravnikov in z doslednim izvajanjem sprejetega načrta ter z ustrezno organizacijo strokovnih izpitov.
Predlog, da se opredeli čas, v katerem naj se opravlja
strokovni izpit ter da se določi, da se strokovni izpit opravlja
pred potekom pripravniške dobe. Predvidijo naj se tudi posledice, če pripravnik odkloni opravljanje strokovnega izpita
(delegati zbora združenega dela iz občine Maribor Pobrežje in
delegati istega zbora iz občine Kranj).
Zakon o delovnih razmerjih določa v 39. členu, da pripravnik opravlja strokovni izpit po končani pripravniški dobi, zato
določba tega zakona o opravljanju strokovnega izpita pred
potekom pripravniške dobe ne bi bila v skladu z zakonom o
delovnih razmerjih. Posledice neopravljenega strokovnega
izpita pa so že določene. Z 10. členom tega zakona je določeno, da pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas in ki po končani pripravniški dobi ne opravi strokovnega izpita v roku, ki je enak polovici predpisane pripravniške
dobe, preneha delovno razmerje. S 187. členom zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih pa je določeno,

da delavcu, ki je sklenil delovno razmerje v upravnem organu
s pogojem, da napravi v določenem roku strokovni izpit ali
drug predpisan preizkus strokovne usposobljenosti, preneha
delovno razmerje, če tega izpita oziroma preizkusa ne opravi.
S 177. členom zakona o delovnih razmerjih je določeno
samo trajanje delovnega razmerja za pripravnike, določba
187. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, da delavcu, ki ne opravi strokovnega izpita oziroma
preizkusa strokovne usposobljenosti, preneha delovno razmerje pa velja za vse delavce, torej tudi za pripravnike.
Pri posebnem delu programa pripravništva na narodnostno
mešanem območju predvideti tudi preverjanje znanja jezika
narodnosti (Komisija za narodnosti).
Pridobivanje znanja jezika narodnosti vsebinsko sodi k
področju pridobivanja oziroma izpopolnjevanja strokovne
izobrazbe in ne k usposabljanju z delom med pripravništvom.
V tem smislu določa 25. člen tega zakona, da organi na
območjih, na katerih je z zakonom ali statutom občine določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega
jezika, določijo v samoupravnem splošnem aktu, za katera
dela in naloge je delavcem organa potrebno znanje italijanskega oziroma madžarskega jezika. Zakon o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih pa z drugim odstavkom 162.
člena prepušča samoupravnim splošnim aktom, da določijo
primere, v katerih se v postopku izbire kandidata predhodno
preizkusijo strokovna izobrazba oziroma z delom pridobljene
delovne zmožnosti in druge sposobnosti kandidata ter določi
način preizkusa.
Glede na to, da pri spremembah in dopolnitvah zakona ne
gre za večje število bistvenih sprememb, gre pa za vrsto
sprememb, ki zajemajo skoraj polovico členov zakona, predlagatelj predlaga, da zakonodajno-pravna komisija v skladu s
180. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije določi prečiščeno besedilo zakona.

Členi zakona o pripravnštvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in
pravosodju, ki se spreminjajo:

9. člen
Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni
izpit.

5. člen
Program pripravništva obsega splošni in posebni del.
Splošni del programa je enoten za vse pripravnike. Splošni
del programa obsega spoznavanje načina uveljavljanja družbenopolitičnega in družbenoekonomskega sistema v delu
organa, spoznavanje vloge, dela in organizacije organa.
Posebni del programa obsega praktično usposabljanje pripravnika za opravljanje del in nalog, z delovnega področja za
katerega se pripravnik usposablja.
Pripravnik mora biti seznanjen s programom pripravništva.
Za organizacijo in izvajanje pripravništva je odgovoren
funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi organ.
7. člen
Pripravniška doba traja za dela in naloge, za opravljanje
katerih je potrebna:
- srednješolska izobrazba - šest mesecev
- višješolska izobrazba - devet mesecev
- visokošolska izobrazba - dvanajst mesecev.
Pripravniška doba se ustrezno podaljša, če je bil pripravnik
začasno odsoten z dela več kot 30 dni, razen zaradi letnega
dopusta in udeležbe na mladinskih delovnih akcijah.
8. člen
Če predstojnik organa na predlog mentorja oceni, da je
pripravnik pri opravljanju pripravniškega programa in delovnih nalog posebno uspešen in je s tem dokazal, da si je
pridobil izkušnje, potrebne za opravljanje dela v svoji stroki,
mu lahko skrajša pripravniško dobo in dovoli, da opravi strokovni izpit pred potekom redne pripravniške dobe.
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10. člen
Pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas
in ko po končani pripravniški dobi ne opravi strokovnega
izpita v roku, ki je enak polovici predpisane pripravniške
dobe, preneha delovno razmerje.
11. člen *
Program in organizacijo pripravništva podrobneje predpiše
funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi ustrezni republiški
organ, v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni
organ, pristojen za upravo in pravosodje.
III. STROKOVNI IZPIT
12. člen
S strokovnim izpitom se ugotovi, ali je pripravnik sposoben
pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samostojnem
opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal.
13. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Program splošnega dela strokovnega izpita je enak za pripravnike iste stopnje šolske izobrazbe. Splošni del izpita se
opravlja ustno.
Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen
delom in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal.
Posebni del izpita se opravlja pismeno in ustno.
16. člen
Pravosodni izpit lahko opravlja tudi diplomirani pravnik, ki
se kot pripravnik ni usposabljal za opravljanje del in nalog iz
prvega odstavka prejšnjega člena, če ima kot diplomirani
priloga poročevalca

pravnik najmanj tri leta delovnih izkušenj na pravnem
področju, od tega najmanj šest mesecev v pravosodnih organih.
Če diplomirani pravnik iz prejšnjega odstavka še ni opravil
nobenega strokovnega izpita, mora hkrati s pravosodnim
izpitom opraviti tudi splošni del strokovnega izpita; če pa je že
opravil kakšen strokovni izpit, opravlja pravosodni izpit iz
pravnih področij, ki mu jih določi izpitna komisija tako, da ne
opravlja izpita iz tistih pravnih področij, iz katerih je strokovni
izpit že opravil.

strokovni izpit iz 15. člena tega zakona, lahko določi, da
kandidat izpit iz tega pravnega področja ponovi v roku, ki ne
sme biti daljši od treh mesecev.

17. člen
Pripravniki, ki se usposabljajo za dela in naloge v državnih
organih, strokovnih službah skupščin družbenopolitičnih
skupnosti ter njihovih izvršnih svetih opravljajo posebni del
strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka in iz
delovnega področja, za katerega so se usposabljali.
Izpit se opravlja iz materialnih in procesnih predpisov
naslednjih področij:
- ljudska obramba in družbena samozaščita,
- notranje zadeve,
- mednarodni odnosi,
- finance in davčna dejavnost,
- družbeno planiranje,
- gospodarstvo,
- urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve,
- geodetska dejavnost,
- premoženjskopravne zadeve, evidenca nepremičnin,
- družbeni sistem informiranja in informatika,
- družbene dejavnosti,
- splošne upravne zadeve, organizacija uprave in kadrovska dejavnost, delovna razmerja, strokovna opravila za skupščine družbenopolitičnih skupnosti in njihove izvršne svete,
- izvrševanje kazenskih sankcij,
- administrativno-tehnična opravila.
Izpit se iz splošnega upravnega postopka opravlja ustno iz
posameznega področja iz prejšnjega odstavka pa ustno in
pismeno.
20. člen
Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil, ga ima pravico
ponovno opravljati v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok
ne sme biti daljši kot en mesec za kandidata s srednjo, dva
meseca za kanidata z višjo in tri mesece za kandidata z visoko
izobrazbo.
Če izpitna komisija negativno oceni znanje kandidata iz
posameznega pravnega področja, kadar kandidat opravlja

IV. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNE
IZOBRAZBE

priloga poročevalca

21. člen
O opravljenem strokovnem izpitu izda izpitna komisija kandidatu spričevalo. Pri strokovnem izpitu iz 17. člena tega
zakona se v spričevalu navede tudi področje, iz katerega je
kandidat opravljal strokovni izpit.

23. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev po tem
zakonu obsega stalno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj, potrebnih za uspešno opravljanje
del in nalog, ki so jim poverjene in so pogoj za opravljanje teh
del in nalog.
Vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe
mora izhajati iz funkcije organov in njihove vloge v procesu
razvijanja samoupravnih socialističnih odnosov, ciljev družbenega razvoja in kadrovske strukture organa.
33. člen
Preden izda funkcionar, ki vodi upravni organ, uradni osebi
tega organa pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh
oziroma za dejanja v postopku pred izdajo odločbe, se mora
prepričati ali ima uradna oseba potrebno znanje za opravljanje dejanj, za katera jo poblašča.
Preizkusi se znanje določb splošnega in posebnih upravnih
postopkov ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposredno uporablja pri opravljanju dejanj v upravnem postopku.
35. člen
Funkcionar, ki vodi upravni organ, lahko oprosti preizkusa
uradno osebo, če je ta v zadnjih treh letih opravila posebni del
strokovnega izpita iz 17. člena tega zakona s področja, na
katerem bo odločala o upravnih stvareh oziroma opravljala
dejanja v postopku pred izdajo odločbe.
45. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo, kolikor so posamezna vprašanja izpopolnjevanja strokovne izobrazbe glede
na naravo dela na določenem upravnem področju drugače
urejena s posebnim zakonom.
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PREDLOG

ZA

o spremembi
Slovenije za

IZDAJO ZAKONA
zakona o

leto

proračunu

1985 z osnutkom

SR
zakona

(ESA-716)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 68. seji dne
30. 5. 1985 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI
ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE ZA LETO 1985
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, drugega odstavka 260. člena, 261., 262. in 306.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Takšen postopek predlagamo zarad zagotovitve sredstev za vrsto takih obveznosti SR Slovenije, ki zapadejo
že v mesecu juniju 1985, zato bi obravnava po normalnem postopku zavlekla izpolnitev teh obveznosti. Razen
navedenega pa bi infiatorna gibanja v času obravnave

osnutka zakona po normalnem postopku probleme, ki se
rešujejo s tem zakonom, še poglobila.
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:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Ada Gorjup, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega
sekretarja za finance.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1985
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdaio zakona je podana v 7. točki 321.
člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom urejajo
vprašanja v zvezi s sistemom financiranja in finančnega
poslovanja družbenopolitičnih skupnosti, v 6. alinei 335.
člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije
sprejema republiški proračun ter v določbah 319. člena
Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija zagotavlja sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v proračunu.
II. OBSTOJEČE STANJE IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1985 temelji na
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili republiške resolucije, ki določa, da bodo sredstva za skupno in splošno porabo
na ravni republike naraščala v višini 90% celoletne nominalne
rasti dohodka. Pri sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1985 je bilo upoštevano tudi izhodišče, da bo znašala
nominalna rast dohodka 53%. Ob tako zastavljenih izhodiščih
je bila določena 47,7% nominalna rast republiškega proračuna v letu 1985 v primerjavi z letom 1984.
Že v prvih štirih mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da so
infiatorna gibanja presegla predvidenja. V republiškem proračunu je namreč vrsta takih obveznosti, ki jih ni mogoče
uresničiti samo s stabilizacijskimi napori proračunskih uporabnikov, ampak zahtevajo razreševanje zagotovitve sredstev
z rebalansom proračuna. Med temi obveznostmi izstopajo
sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov
in organizacij.
V okviru sprejetega proračuna SR Slovenije za leto 1985 ni
bilo mogoče zaradi njegove dogovorjene rasti zagotoviti
zadostne višine sredstev za pokrivanje že srejetih obveznosti
SR Slovenije iz naslova regresa za umetna gnojila in valorizacije v letu 1984 izvršenih del na progi Titograd-Skader.
Iz programa opremljanja organov za notranje zadeve, ki sta
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ga že verificirala Odbora za finance zbora občin in Zbora
združenega dela skuščine SR Slovenije, izhaja nova obveznost SR Slovenije v letu 1985. Zaradi omejenih možnosti
republiškega proračuna bo za delno realizacijo navedenega
programa SR Slovenije še v letošnjem letu najela kredit pri
Narodni banki Jugoslavije, za realizacijo preostalega dela
programa pa naj bi se sredstva zagotovila v republiškem
proračunu za leto 1985 in 1986.
Resolucijska usmeritev o usklajenosti vseh oblik porabe z
ugotovljenim dohodkom v letu 1985 narekuje tekoče usklajevanje obsega skupne in splošne porabe z rastjo dohodka. To
dejansko pomeni, da se rebalansirani obseg republiškega
proračuna samo nominalno usklajuje z rastjo dohodka, ki je
posledica inflacije, kljub temu pa se zadržujejo z resolucijo
sprejeta razmerja. Iz navedenega izhaja, da so razlogi za
rebalanc posledica inflatornih gibanj, ki so bistveno višja od
predvidenih z resolucijo, nepokritih in že sprejetih obveznosti
SR Slovenije za leto 1985 ter novih obveznosti, ki jih bo
obravnavala in sprejela Skupščina SR Slovenije.
Podatki za prvo trimesečje letos kažejo, da znaša rast
dohodka, ugotovljenega na osnovi novo uvedenega obračunskega sistema v letošnjem letu 53,3% glede na dohodek
obračunan po starem obračunskem sistemu v letu 1984. Upoštevajoč prilagoditev lanskega dohodka, doseženega v prvem
četrtletju, novemu obračunskemu dohodku, je tako ocenjeni
primerljivi dohodek v letošnjem prvem četrtletju za 86% višji.
Pri tem pa je treba upoštevati, da bo zaradi nekaterih učinkov
novega obračunskega sistema, ki se bodo izkazovali v naslednjih obračunskih obdobjih, in sezonskega karakterja obračunanih materialnih stroškov v prvem četrtletju, ki bodo v
naslednjih obračunskih obdobjih izkazovali nekoliko večjo
nominalno rast, nominalna rast primerljivega dohodka do
konca leta nekoliko nižja od izkazane v prvem četrtletju.
Razporejena sredstva za osebne dohodke in za skupno
porabo v TOZD bodo v istem obdobju za 76,9% večja kot v
enakem obdobju'lani, rast cen v industriji v prvih treh mesecih
letošnjega leta znaša 73,5%, rast cen na drobno pa 71,9%.
Upoštevajoč ta gibanja bo Izvršni svet v majski analizi ocenil
rast primerljivega dohodka do konca leta 1985. Dokler niso
priloga poročevalca

znane te ocene predlaga Izvršni svet, da se rast splošne
porabe usklajuje z indeksom rasti dohodka 170 kar pomeni,
da lahko raste splošna poraba na nivoju republike z indeksom
163. «
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega
proračuna v prvih štirih mesecih letošnjega leta in ocenjene
rasti dohodka, osebnih dohodkov in prometnih davkov za
celo leto 1985, ocenjujemo, daje spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 možno izpeljati v okviru
obstoječih davčnih virov in veljavnih davčnih stopenj.
III. PREDLAGANE REŠITVE
S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 bi zagotovili sredstva za pokritje naslednjih
obveznosti republiškega proračuna.
- sredstva za 13% usklajevanje osebnih dohodkov delavcev delovnih skupnosti republiških upravnih in pravosodnih organov v organizaciji v višini
1.788,1 mio din
- Sredstva za pokritje materialnih stroškov
za delo upravnih in pravosodnih organov v
višii
200,0 mio din
- nabava specialne opreme organov za notranje zadeve v višini
150,0 mio din

- regres za umetna gnojila v višini
320,0 mio din
- Dopolnilna sredstva proračunu občine v
višini
50,0 mio din
- financiranje narodnosti in sofinanciranje s
SR Hrvatsko v višini
5,8 mio din
- valorizacija v letu 1984 izvršenih del na
Progi Titograd-Skader v višini
210.8 mio din
- sredstva rezerve SR Slovenije v višini
22,3 mio din
Predlagana rešitev bi bila v skladu z ocenjeno rastjo
dohodka v tem letu ter predvidenim zaostajanjem splošne
porabe po resoluciji. S tem bi se obseg republiškega proračuna v letu 1985 povečal od 47,7% na 63% v primerjavi z letom
1984.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predložena sprememba obsega republiškega proračuna ne
pomeni dodatnih obremenitev gospodarstva odnosno uvajanje novih davčnih virov. Na podlagi podatkov o realizaciji
prihodkov republiškega proračuna v obdobju januar-april in
ocene do konca letošnjega leta Izvršni svet ocenjuje, da bi
bilo mogoče rebalans republiškega proračuna za leto 1985
predlagati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih davčnih stopenj.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1985
1. člen
V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije za
leto 1985 (Uradni list SRS, št. 40/84) se prvi odstavek 2. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1985 v
višini 60.240,594.000 din se razporedijo za:
-obveznosti v SR Sloveniji
23.216,081.022 din
- odstopljena sredstva koristnikom
izven SR Slovenije
6.023,918.978 din
- prispevek federacije v letu 1985
31.000,594.000 din

2. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov proračuna SR Slovenije za
leto 1985, ki je sestavni del zakona, se spremeni naslednje:
a) na strani prihodkov:
1. V vrsti 1 - Prihodki od davka od dohodka OZD - 710
Davek iz dohodka TOZD, se znesek »7.800,000.000« nadomesti z zneskom »9.300,000.000«.
2. V vrsti 2- Prihodki od davkov od osebnih dohodkov-720
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji se
znesek
»2.148,000.000«
nadomesti
z
zneskom
»2.400,000.000«.
3. V vrsti 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in
storitev
- Vrsta 3 - Prihodki od davka od prometa proizvodov in
storitev se znesek »47.367,594.000« nadomesti z zneskom
»48.362,594.000«,
- 731 Posebni republiški daveik od prometa proizvodov irt
od plačil za storitve se znesek »16.367,000.000« nadomesti z
zneskom »17.362,000.000«.
4. V Skupaj prihodki (vrsta 1-5) se znesek »57.493,594.000«
nadomesti z zneskom »60.240,594.000«.
b) na strani odhodkov:
1. Pri namenu 1 - Sredstva za delo upravnih organov
- Namen 1 - Sredstva za delo upravnih organov se znesek
»14.098,790.192« nadomesti z zneskom »16.004,877.597«,
- 400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti se znesek
»12.264,580.904« nadomesti z zneskom »13.970,668.309«,
- 401 Sredstva za rrtaterialne stroške se znesek
»1.635,936.381« nadomesti z zneskom »1.835,936.381«.
priloga poročevalca

2. Pri namenu 2 - Sredstva za posebne in druge namene za
delo upravnih organov
- Namen 2 - Sredstva za posebne in druge namene za delo
upravnih organov, se znesek »2.932,719.382« nadomesti z
zneskom »3.164,719.382«,
- 410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne prejemke funkcionarjev in delegatov, se znesek »652,577.380«
nadomesti z zneskom »734,577.380«,
- 415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva, se znesek
»900,167.750« nadomesti z zneskom »1.050,167.750«.
3. Pri namenu 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij
- Namen 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih območij, se znesek »2.500,303.570« nadomesti z
zneskom »2.820,303.570«,
-431 Kompenzacije, premije, regresi in poročila, se znesek
»1.464,000.000« nadomesti z zneskom »1.784,000.000«.
4. Pri namenu 5 - Sredstva, prenesena drugim DPS
- 445 Dopolnilna sredstva proračuna občine, se znesek
»500,000.000« nadomesti z zneskom »550,000.000«.
5 - Pri namenu 7 - Sredstva za druge splošne družbene
potrebe
- Namen 7 - Sredstva za druge splošne družbene potrebe,
se znesek »4.187,983.398« nadomesti z zneskom
»4.404,595.993«,
461 Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije, se znesek »2.350,037.502« nadomesti z zneskom
»2.355,837.502«,
- 468 Sredstva za druge splošne in družbene potrebe, se
znesek
»1.686,730.274«
nadomesti
z
zneskom
»1.897,542.869«.
6. Pri namenu 8 - Izločanje sredstev rezerv
- 470 Izločanje v stalno proračunsko rezervo, se znesek
»209,900.000« nadomesti z zneskom »232,200.000«.
7. V Skupaj dohodki (namen 1-10), se znesek
»57.493,594.000« nadomesti z zneskom »60.240,594.000«.
3. čien
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SRS.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Sprejeti proračun SR Slovenije za leto 1985 temelji na
zakonih, dogovorih in odlokih, ki jih je sprejela Skupščina SR
Slovenije in je sestavljen v skladu z določili republiške resolucije, ki določa, da bodo sredstva za skupno in splošno porabo
na ravni republike naraščala v višini 90% celoletne nominalne
rasti dohodka. Pri sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1985 je bilo upoštevano tudi izhodišče, da bo znašala
nominalna rast dohodka 53%. Ob tako zastavljenih izhodiščih
je bila določena 47,7% nominalna rast neto republiškega
proračuna v letu 1985 v primerjavi z letom 1984.
Že v prvih štirih mesecih letošnjega leta ugotavljamo, da so
inflatorna gibanja presegla predvidevanja. V republiškem proračunu je namreč vrsta takih obveznosti, ki jih ni mogoče
uresničiti samo s stabilizacijskimi napori proračunskih uporabnikov, ampak zahtevajo>_ razreševanje zagotovitve sredstev
z rebalansom proračuna. Število delavcev v republiški upravi
se zmanjšuje že od leta 1981 dalje. V republiških upravnih
organih, organizacijah in strokovnih službah se je v tem
obdobju število delavcev zmanjšalo za 11,25% (ali za 230
delavcev). S selektivnim pristopom pri odobravanju novih
zaposlitev, z nadaljnjim združevanjem administrativnih,
pomožnih in tehničnih opravil, z modernizacijo poslovanja, z
zagotavljanjem sredstev po nalogah, ne pa po dejanski
zasedbi, in z drugimi ustreznimi ukrepi se bodo prizadevanja
na tem področju še nadaljevala, zlasti v smeri zmanjševanja
števila delavcev, ki opravljajo administrativno tehnična opravila. Med temi obveznostmi izstopajo sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov in organizacij.
V okviru sprejetega proračuna SR Slovenije za leto 1985 ni
bilo mogoče zaradi njegove dogovorjene rasti zagotoviti
zadostne višine sredstev za pokrivanje že sprejetih obveznosti
SR Slovenije iz naslova regresa za umetna gnojila in valorizacije v letu 1984 izvršenih del na progi Titograd-Skadar.
Iz programa opremljanja organov za notranje zadeve, ki sta
ga že verificirala Odbora za finance Zbora občin in Zbora
združenega dela Skupščine SR Slovenije, izhaja nova obveznost SR Slovenije v letu 1985.
Zaradi omejenih možnosti republiškega proračuna bo za
delno realizacijo navedenega programa SR Slovenija še v
letošnjem letu najela kredit pri Narodni banki Jugoslavije, za
realizacijo preostalega dela programa pa naj bi se sredstva'
zagotovila v republiškem proračunu za leto 1985 in 1986.
Resolucijska usmeritev o usklajeni rasti vseh oblik porabe z
ugotovljenim dohodkom v letu 1985 narekuje tekoče usklajevanje obsega skupne in splošne porabe z rastjo dohodka. To
dejansko pomeni, da se rebalansirani obseg republiškega
proračuna samo nominalno usklajuje z rastjo dohodka, ki je
posledica inflacije, kljub temu pa se zadržujejo z resolucijo
sprejeta razmerja. Iz navedenega izhaja, da so razlogi za
rebalans posledica inflatornih gibanj, ki so bistveno višja od
predvidenih z resolucijo, nepokritih in že sprejetih obveznosti
SR Slovenije za leto 1985 ter novih obveznosti, ki jih bo
obravnavala in sprejela Skupščina SR Slovenije.
Podatki za prvo tromesečje letos kažejo, da znaša rast
dohodka ugotovljenega na osnovi novouvedenega obračunskega sistema v letošnjem letu 53,3% glede na dohodek
obračuna po starem obračunskem sistemu v letu 1984. Upoštevajoč prilagoditev lanskega dohodka, doseženega v prvem
četrtletju, novemu obračunskemu dohodku, je tako ocenjen
primerljivi dohodek v letošnjem prvem četrtletju za 86% višji.
Pri tem pa je treba upoštevati, da bo zaradi nekaterih učinkov
novega obračunskega sistema, ki se bodo izkazovali v naslednjih obračunskih obdobjih, in sezonskega karakterja obračunanih materialnih stroškov v prvem četrtletju, ki bodo v
naslednjih obračunskih obdobjih izkazovala nekoliko večjo
nominalno rast, nominalna rast primerljivega dohodka do
konca leta nekoliko nižja od izkazane v prvem četrtletju.
Razporejena sredstva za osebne dohodke in za skupno
porabo v TOZD so v istem obdobju za 76,9% večja kot v
enakem obdobju lani, rast cen v industriji v prvih treh mesecih
letošnjega leta znaša 73,5%, rast cen na drobno pa 71,9%.
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Upoštevajoč ta gibanja bo Izvršni svet v majski analizi ocenil
rast primerljivega dohodka do konca leta 1985. Dokler niso
znane te ocene predlaga Izvršni svet, da se rast splošne
porabe usklajuje z indeksom rasti 170, kar pomeni, da lahko
raste splošna poraba na nivoju republike z indeksom 163.
Ko bo pripravljena ocena rasti dohodka do konca leta 1985,
bo le-ta kriterij za oblikovanje obsega skupne in splošne
porabe v letošnjem letu. Zato bo Izvršni svet v predlogu
zakona o spremembi zakona o proračunu vključil usklajevanje rasti republiškega proračuna z ocenjeno rastjo dohodka
za leto 1985.
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov republiškega
proračuna v prvih štirih mesecih letošnjega leta in ocenjene
rasti dohodka, OD in prometnih davkov za celo leto 1985,
ocenjujemo, da je spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 možno izpeljati v okviru obstoječih davčnih virov in veljavnih davčnih stopenj.
S predlagano spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985 bi zagotovili sredstva za pokritje naslednjih
obveznosti republiškega proračuna:
- sredstva za 13% usklajevanje osebnih
dohodkov delavcev delovnih skupnosti
republiških upravnih in pravosodnih organov
in organizacij v višini
1.788,1 mio din
Z zakonom o proračunu so bila za usklajevanje osebnih
dohodkov delavcev, zaposlenih v republiških upravnih in
pravosodnih organih in organizacijah zagotovljena sredstva,
ki omogočajo 34,6% rast v primerjavi s povprečjem v letu
1984.
Odbor udeležencev dogovora o nalogah pri uresničevanju
družbene usmeritve razporejanja dohodka in čistega
dohodka v 1985. letu, ki spremlja rast sredstev za osebne
dohodke v gospodarstvu, ugotavlja, da so se že v prvem
trimesečju tega leta povečala razporejena sredstva za
osebne dohodke v gospodarstvu za 32,0% v primerjavi s
povprečjem v letu 1984. Upoštevaje navedene ugotovitve in
določila omenjenega dogovora so bili osebni dohodki v
republiški upravi in pravosodju od 1. 1. 1985 usklajeni za
16%.
Izhajajoč iz ocenjene stopnje rasti dohodka družbenega
gospodarstva SR Slovenije ugotavljamo, da se bodo v letošnjem letu sredstva za osebne dohodke v gospodarstvu
bistveno povečala nad planiranimi. S spremembo zakona o
proračunu se predlaga zagotovitev sredstev za usklajevanje
osebnih dohodkov v republiških organih in organizacijah v
višini 1.788,1 mio din, kar omogoča dodatno 13% usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1985.
- sredstva za pokritje materialnih stroškov
za delo upravnih in pravosodnih organov v
višini
200,0 mio din
Inflatorna gibanja se odražajo tudi v porastu materialnih
stroškov organov. Z zakonom o proračunu so bila za pokrivanje materialnih stroškov v letošnjem letu zagotovljena za
44,4% višja sredstva kot v letu 1984. Statistični podatki na
primer kažejo, da so že v mesecu aprilu letos obstoječe cene
pisarniškega materiala višje za 55,8%, storitev za 63,7%, kurjave in razsvetljave za 49,8% in naftnih derivatov za 45% v
primerjavi s povprečjem v letu 1984. Nadaljnja rast cen bi ob
obstoječih sredstvih, ki so zagotovljena za pokrivanje materialnih stroškov onemogočila nemoteno izvrševanje dejavnosti
republiških organov in organizacij, zlasti organov, ki imajo v
svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe ter organov za
notranje zadeve. Izhajajoč iz povečanega obsega stroškov, ki
je posledica višjih cen, ne pa tudi povečanega fizičnega
obsega porabe, predlagamo, da se za delno pokritje zahtevkov organov za materialne stroške zagotovijo s spremembo
zakona o proračunu dodatna sredstva v višini 200,0 mio din.
- nabava specialne opreme organov za
notranje zadeve v višini
150,0 mio din
Sredstva republiškega proračuna se organom za notranje
zadeve dodeljujejo že vrsto let po enakih kriterijih, kot ostapriloga poročevalca

lim republiškim upravnim organom. Glede na obseg dela in
na varnostno situacijo pa ti kriteriji velikokrat niso realni, saj
ne upoštevajo dodatnih nalog in potreb organov za notranje
zadeve. Za vrsto dodatnih nalog, ki so jih v preteklih letih
opravili organi za notranje zadeve iz republiškega proračuna
niso bila odobrena dodatna sredstva, ampak so jih morali
financirati iz sredstev, ki so bila dodeljena v okviru zakona o
proračunu SRS za tekoče leto.
Organi za notranje zadeve bi za sanacijo najnujnejših
potreb v letih 1985 in 1986 potrebovali sredstva v višini 895,2
mio din za nabavo opreme, za investicijsko vzdrževanje in za
negospodarske investicije. Z odlokom o najetju posojila pri
Narodni banki Jugoslavije bo zagotovljeno 300,0 mio din, s
tem rebalansom pa predlagamo zagotovitev 150,0 mio din.
Preostala manjkajoča sredstva naj bi se zagotovila v letu
1986.
- regres za umetna gnojila v višini
320,0 mio din
V skladu z Družbenim dogovorom o zagotovitvi sredstev za
regres za umetna gnojila in za sredstva za varstvo rastlin v
letih 1984 in 1985 ter o pogojih in načinu uporabe teh sredstev mora SR Slovenija v letu 1985 zagotoviti 2.458,0 mio din.
Upoštevaje zagotovljena sredstva z zakonom o proračunu
SR Slovenije za leto 1985, z zakonom o zaključnem računu o
izvršitvi proračuna za leto 1984 ter s tem rebalansom, ostaja
nepokrita obveznost iz navedenega dogovora za to leto še v
višini 200,0 mio din.
dopolnilna sredstva proračunu občine
v višini
50,0 mio din
Inflatorna gibanja imajo neposredni vpliv tudi na sredstva
za delo organov uprave in pravosodja v dopolnjevanih občinah. Usklajevanje rasti splošne porabe občin z doseženo
rastjo dohodka za prvo tromesečje narekuje povečanje
potrebnih sredstev za dopolnjevane občine.
- financiranje narodnosti in sofinanciranje
s SR Hrvatsko v višini
5,8 mio din
'Zaradi enakih razlogov je treba zagotoviti tudi dodatna
sredstva za kritje stroškov dvojezičnega poslovanja institucijam, ki delujejo na dvojezičnem območju SR Slovenije ter za
kritje materialnih stroškov institucijam, ki delujejo v SR
Hrvatski za potrebe italijanske narodnosti in ki jih SR Slovenija sofinancira skupaj s SR Hrvatsko.
- valorizacija v letu 1984 izvršenih del na progi TitogradSkadar v višini
210,8 mio din
Z odlokom o valorizaciji skupnega zneska sredstev za
financiranje programa izgradnje jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar v letu 1984, ki je bil predložen v
obravnavo Skupščini SFRJ, se bodo zagotovila sredstva za
valorizacijo v letu 1984 izvršenih del pri izgradnji jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar. Skupna sredstva za valorizacijo v letu 1984 izvršenih del znašajo 2.112,7
mio din. SR Slovenija naj bi v skladu z višino svojega deleža
v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva SFRJ v letu
1983, zagotovila za valorizacijo za leto 1984 313,7 mio din. V
skladu s 5. členom zakona o spremembah in dopolnitvah

priloga poročevalca

zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skadar v letu 1982 in 1983 je to obveznost treba poravnati do
konca junija 1985.
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je bilo v
skladu z možnostjo, ki jo je dopuščala rast republiškega
proračna in ocena takratnih potreb, zagotovljeno za ta
namen 102,9 mio din. Predlagamo, da se manjkajoča sredstva v višini 210,8 mio din zagotovijo s tem rebalansom.
- sredstva rezerve SR Slovenije v višini
22,3 mio din
Zaradi zvišanja osnove, od katere se obračunava višina
izločenih sredstev v obvezno rezervo SR Slovenije, se na
podlagi 3. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1985 zagotavljajo dodatna sredstva rezerve SR Slovenije v
višini 22,3 mio din.
V okviru osnutka zakona o spremembi zakona o proračunu
SR Slovenije za leto 1985 ni mogoče razrešiti vseh odprtih
problemov, za katere pa menimo, da bo sredstva treba zagotoviti še v letošnjem letu in sicer:
1. Ocenjujemo, da bo za pokrivanje razlik med proizvodno
in prodajno ceno politično-informativnih dnevnikov (Delo,
Dnevnik, Večer) v letu 1985 treba zagotoviti 400,0 mio din. Z
zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1985 je bilo za ta
namen zagotovljenih 217,7 mio din, primanjkuje še 182,3 mio
din.
2. Za regres za umetna gnojila in za sredstva za varstvo
rastlin se s tem rebalansom zagotavljajo sredstva v višini 320
mio din. V pripravi pa je sprememba družbenega dogovora o
zagotovitvi sredstev za regres za umetna gnojila in za sredstva za varstvo rastlin v letih 1984 in 1985 ter o pogojih in
načinu uporabe teh sredstev, na podlagi katere bo obveznost
višja. Ocena manjkajočih sredstev znaša 1.200,0 mo din.
3. V Zveznem izvršnem svetu potekajo razprave glede
odkupne cene pšenice in sedanje ocene kažejo, da bo v
okviru sprejete politike cen treba zagotoviti večji delež sredstev za odkupne premije, kot so zagotovljena sredstva v
proračnu SRS za leto 1985. Postopek usklajevanja na zvezni
ravni bo potekel v naslednjih dneh, zato še ni znana višina
potrebnih sredstev. Ocenjujemo, da bo znašala premija za
odkup pšenice 4 din za kilogram, v republiškem proračunu
za leto 1985 zagotavljamo 2 din za kilogram. V primeru, da bi
se dogovorili za odkupno premijo v višini 4 din za kilogram
pšenice, bi bilo treba dodatno zagotoviti v proračunu 520,0
mio din. V kolikor bo višina premije do priprave predloga
zakona o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1985 znana, bo Izvršni svet v okviru možnosti republiškega proračuna ta sredstva poskušal zagotoviti.
4. S predlaganim osnutkom rebalansa republiškega proračuna za leto 1985 se tudi ne zagotavljajo v zadostni višini
sredstva za materialne stroške republiških upravnih in pravosodnih organov, še zlasti ne organom za notranje zadeve. Za
ta namen primanjkuje še najmanj 100,0 mio din. Za realizacijo programa modernizacije opreme organov za notranje
zadeve bi dodatno potrebovali še 100,0 mio din.
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OSNUTEK ZAKONA
o

spremembah

kmetijskih

in

dopolnitvah

zemljiščih

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 68. seji dne 30. 5.
1985 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O KMETIJSKH ZEMLJIŠČIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. 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 Slove-

zakona o

(ESA-662)
nije 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
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kmetijskih zemljiščih. Družbenopolitični zbor Skupščine
SR Slovenije pa je na seji 17. aprila 1985 do tega zakona
sprejel stališča.
Zbori so predlagatelju naložili, da ob pripravi osnutka
zakona prouči mnenja, stališča in predloge, dane na predlog za izdajo zakona v skupščinski razpravi, in utemeljene
predloge upošteva.
Predlagatelj je nekatere predloge upošteval in pripravil
osnutek zakona z naslednjimi poglavitnimi spremembami
in dopolnitvami:
1. status kmeta:
- za kmeta se bo tudi v bodoče štel 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 oziroma
dopolnilno dejavnost, s tem, da se zaostri pogoj, kaj se
šteje za glavno oziroma dopolnilno dejavnost. To bo tista
dejavnost, ki daje vrednost kmetijske proizvodnje v višini
2/3 povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v
občini.
2. Varstvo kmetijskih zemljišč:
- zakon bo posebej določil, katera zemljišča morajo biti
trajno namenjena kmetijski proizvodnji, ter o katerih zemljiščih se usklajujejo porabniki v planskih aktih. Kmetijska
zemljišča se določijo v planskih aktih.
- v zakonu bo na novo opredeljena agrokarta in dolžnosti subjektov za njeno izdelavo:
- skrajšal se bo čas začasnega upravljanja kmetijske
zemljiške skupnost s kmetijskimi zemljišči z 10 na 5 let, po
izteku tega časa bodo lahko če lastnik ne bi izpolnil
predpisanih pogojev, takšna zemljišča postala družbena
lastnina.
3. Promet s kmetijskimi zemljišči:
- predpisana bo strokovna metodologija za vrednotenje
kmetijskih zemliišč za potrebe prometa z njimi:

I. TEMELJNA NAČELA IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
2. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/
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- podrobneje bo določen poseben režim prometa z
zemljišči »zaščitenih« kmetij;
- določen bo način uporabe zemljišč, ki jih lastnik
pridobi z dedovanjem, pa presegajo z zakonom predpisan
obseg, in režim uporabe nacionaliziranih zemljšč;
- odpravile se bodo nekatere pravne praznine in posebej določili nekateri roki za vlaganje pravnih sredstev.
4. Postopek arondacij naj bi bil končan s pravnomočnostjo odločbe o arondaciji in ne z izročitvijo zemljišča.
5. Poenostavil se bo postopek komasacij od uvedbe pa
do nove razdelitve zemljišč.
6. Na riovo 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 bo dana podlaga za zagotavljanje sredstev
za usposabljanje kmetijskih zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo.
8. Kmetijska zemljiška skupnost bo imela nove naloge in
pooblastila za predlaganje ukrepov zoper kršilce kmetijske zemljiške politike.
9. Na novo so opredeljne višine kazni za kršitev določb
zakona.
Predlagane spremembe in dopolnitve so dokaj obsežne,
vendar ne spreminjajo temeljnih izhodišč, načel in ciljev
veljavnega zakona o kmetijskih zemljiščih.
Z uveljavitvijo teh sprememb in dopolnitev ne bodo
nastale nove finančne obveznosti 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. V predlogu za izdajo
sta predvidena le dva nova podzakonska predpisa na
republiški ravni (agrokarta in prenos presežkov kmetijskih
zemljišč v družbeno lastnino), že sprejete podzakonske
predpise pa bo potrebno uskladiti.

79, 4/79 in 11/81)' se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki se v zemljiškem katastru vodijo kot katastrske kulture ter zemljišča, ki se vodijo kot
nerodovitna in jih je mogoče usposobiti za kmetijsko proizpriloga poročevalca

vodnjo, razen zemljišč, ki so s srednjeročnim družbenim planom občine določena za stavbna zemljišča.«
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se črta in se naslednji odstavki
ustrezno preštevilčijo.
Sedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(4) Kot glavna oziroma dopolnilna dejavnost po prvem
odstavku tega člena se šteje dejavnost, ki daje tako vrednost
proizvodnje, dosežene z osebnim obdelovanjem kmetijskih
zemljišč, ki dosega najmanj dve tretjini povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v občini ali pa tolikšna vlaganja v kmetijsko proizvodnjo, ki bodo omogočila doseganje
take vrednosti proizvodnje. V gorskih in hribovitih predelih se
v vrednost proizvodnje 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 občinska skupščina, glede na razvojne
usmeritve posameznih ožjih območij, z odlokom določi tudi
podrobnejša oziroma drugačna merila za vrednost proizvodnje in vlaganj.
(5) Šteje se, da je občan ustrezno usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, če izpolnjuje enega od naslednjih
pogojev:
1) da ima končano najmanj dvoletno srednjo kmetijsko
šolo (vzgojno izobraževalni program-kmetovalec) oziroma
drugo ustrezno šolo za kmetovalce;
2) da najmanj pet let z osebnim delom obdeluje kmetijseko
zemljišče;
3) da opravi preizkus znanja, ki obsega program srednje
kmetijske šole (vzgojnoizobraževalni program - kmetovalec),
prilagojen vrsti kmetijske proizvodnje, ki jo bo občan opravljal.
(6) Če želi status kmeta pridobiti mladoletni občan, ki ne
izpolnjuje nobenega od pogojev iz prejšnjega odstavka, se
presoja ustrezne usposobljenosti tega občana odloži za tri
leta po pridobitvi lastnosti kmeta. Ne glede na prejšnji odstavek se od 1.1. 1986 dalje šteje, da je občan, ki je mlajši od 25
let, ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti,
če ima končano najmanj dvoletno srednjo kmetijsko šolo
(vzgojno-izobraževalni program-kmetovalec).
(7) 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.
(8) Ce nastane dvom, ali je občan kmet oziroma 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 oziroma ga bo obdeloval oziroma
ga organizacija uporablja.
(9) Podrobnejše navodilo o opravljanju preizkusa znanja iz
3. alinee petega odstavka tega člena izda republiški upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.«
3. člen
V 3. vrstici prvega odstavka 5. člena se pred besedo »krajevnih« vstavi še besedi »lovskih organizacij«.
4. člen
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;
priloga poročevalca

- daje mnenje o usklajenosti lovskogospodarskih načrtov z
razvojem kmetijstva;«
Sedanja 7. alinea postane 9. alina.
Doda se nov drugi odrstavek, ki se glasi:
»(2) V primerih, da posamezne organizacije združenega
dela, druge samoupravne organizacije ali skupnosti oziroma
občinski upravni organi ne izvajajo nalog kmetijske zemljiške
politike, lahko kmetijska zemljiška skupnost predlaga občinski skupščini in drugim pristojnim organom ter organizacijam, da zavzamejo o tem svoje stališče in v skladu s svojo
pristojnostjo in odgovornostjo ustrezno ukrepajo.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
(1) Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, nadomestilu iz 13. člena ter odškodnini iz 14. člena
tega zakona se uporabljajo tudi za zemljišča, ki so s srednjeročnim družbenim planom občine določena za stavbna zemljišča, dokler za njih ni v skladu s predpisi izdano lokacijsko
dovoljenje oziroma potrdilo o priglasitvi del.«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Na kmetijskih zemljiščih, ki so z dolgoročnim planom
občine namenjena za nekmetijske namene, se ne sme napraviti trajnih nasadov oziroma kako drugače ovirati predvideno
namembnost teh zemljišč.
(3) Lastniku oziroma uporabniku kmetijskega zemljišča za
trajne nasade ali druga vlaganja, ki jih napravi v nasprotju s
prejšnjim odstavkom, ne pripada odškodnina.«
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

II. VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Glede na naravne danosti in primernost za proizvodnjo
hrane so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji:
- 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 ustrezne kmetijske
mehanizacije - I. kategorija zemljišč;
- zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe
tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje možnost izbora
gojenja kmetijskih rastlin - II. kategorija zemljišč;
- zemljišča, ki jih je na podlagi proučitve naravnih danosti
mogoče in smotrno usposobiti s prostorsko ureditvenimi operacijami (hidromelioracije, agromelioracije, namakanje) za
intenzivno kmetijsko proizvodnjo;
- zemljišča, ki so že oblikovana (združena) v komplekse;
- zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za
napravo intenzivnih trajnih nasadov (površine, ki so primerne
le za sadjarstvo oziroma vinogradništvo);
- kompleksi zemljišč, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege
najprimernejši za vrtnarsko proizvodnjo.
(2) Strokovna podlaga za razvrščanje zemljišč po prejšnjem odstavku je kategorizacija zemljišč, ki mora biti v občini
izdelana za vsa zemljišča. Podatki o kategorijah zemljišč se
vodijo v zemljiškem katastru.
(3) 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 zakona«.
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji, so trajno namenjena kmetijski proizvodnji in se v dolgoročnih in srednjeročnih planih razvrstijo v prvo območje kmetijskih zemljišč.
(2) Zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji,
se lahko izjemoma, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so
manj primerna za kmetijsko proizvodnjo, namenijo za nekmetijsko rabo, če gre za posege, za katere je ugotovljen širši
družbeni interes v dolgoročnem planu SR Slovenije ali v
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dolgoročnem planu občine, če je to v skladu z dolgoročnim
planom SR Slovenije.
(3) Kriteriji za določanje širšega družbenega interesa se
določijo v smernicah za dolgoročni plan SR Slovenije.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se v
srednjeročnem družbenem planu občine izjemoma lahko
določi, da se zemljišča iz prvega odstavka tega člena namenijo za nekmetijsko rabo, če ni mogoče uporabiti manj primernih zemljišč in če gre za:
- gradnjo objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, hlevi, silosi, strojne lope
ipd.);
- gradnjo objektov za potrebe oboroženih sil in za namene
v okviru splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi obrambo pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov;
- širitev pokopališč.
(5) Zemljišča, ki niso razvrščena v prvo območje in se v
dolgoročnem planu občine namenijo za kmetijsko proizvodnjo, se razvrstijo v drugo območje kmetijskih zemljišč. V
prostorskih ureditvenih pogojih se lahko predvidi sprememba
namembnosti teh zemljišč za gradnjo posameznih objektov. V
postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj in potrdil o priglasitvi
del daje predhodno soglasje kmetijska zemljiška skupnost.
Pri izdaji soglasja kmetijska zemljiška skupnost upošteva
potrebo po naseljenosti krajine in izvajanje določb 18. člena
tega zakona ter pri tem lahko poda zahtevo o načinu rabe
kmetijskega zemljišča in o drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča.
(6) Območja iz prvega in petega odstavka tega člena se
vodijo v evidenci o predpisanem varovanju prostora in o
omejitvah pri posegih v prostor«.
8. člen
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
biti trajno namenjena kmetijski proizvodnji, je dolžan zagotoviti sredstva (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), ki bodo
skupaj z odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (14. člen zakona) 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 skupnosti.«
9. člen
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 možna produktivnost ter 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 izdelavo agrokarte v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
(4) Podrobnejše predpise o izdelavi agrokarte izda v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona republiški upravni organ,
pristojen za kmetijstvo.«
10. člen
V 14. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Višina odškodnine se obračuna:
- za objekte, za katere občan vloži vlogo za lokacijsko
dovoljenje oziroma priglasi dela, po višini, ki velja na dan, ko
je bila vložena popolna vloga;
- za gradnje, ki so bile zgrajene v nasprotju s predpisi in se
legalizirajo po višini, ki velja na dan, ko je bila vložena
popolna vloga za legalizacijo gradnje;
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- za gradnje, ki so bile zgrajene v nasprotju s predpisi in jih
mora investitor porušiti, pa v višini, ki velja na dan izdaje
odločbe o obračunu odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda.«
Sedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
11. člen
Tretji odstavek 16. člena se črta.
12. člen
2. stavek četrtega odstavka 18. člena se črta.
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi.
»(1) Lastnik kmetijskega zemljišča lahko zahteva, da se mu
v začasno upravljanje dano kmetijsko zemljišče vrne, če
dokaže, da so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana. O vrnitvi
zemljišča odloča v upravnem postopku občinski upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, pred iztekom petletnega roka,
zemljišče pa se lastniku, ki izpolni predpisane pogoje, vrne po
izteku tega roka.
(2) Če se zemljišče vrne prejšnjemu lastniku, mora le-ta
začasnemu uporabniku oziroma zakupniku povrniti vse stroške in celotno vrednost vlaganj v razširjeno reprodukcijo.«
III. PROMET S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI
14. člen
Za drugim odstavkom 21. člena se dodajo novi tretji, četrti,
peti in šesti 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 sme deliti, razen v primeru, če se na ta način povečujejo,
zaokrožujejo ali nastajajo druge kmetije oziroma kompleksi
zemljišč v družbeni lastnini. V drugih primerih se tako kmetijo
lahko odtuji le kot celotno.
(4) Overitev podpisov na pogodbi o prodaji 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.
(6) Pri prodaji solastninskega deleža kmetijskih zemljišč,
gozda oziroma kmetije, imajo solastniki predkupno pravico.«
15. člen
Za 21. členom se da nov 21. a člen, ki se glasi
21. a člen
Temeljna sodišča so dolžna 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 občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko
pravne zadeve, v občini, kjer zemljišče leži. Občinski upravni
organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, je dolžan
preveriti, ali je novi lastnik presegel z zakonom določeni
maksimum zemljišč, na katerem je lahko lastninska pravica,
in ukrepi v skladu s tem zakonom«.
16. člen
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
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 izročiti v upravljanje kmetijski zemljiški skupnosti.
Za presežek zemljišč ali gozda, ki je pridobljen s pravnimi
posli med živimi, se ne plača odškodnina.«
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17. člen
Šesti odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se dediču izplača
po izročitvi kmetijskih zemljič ali gozda v upravljanje kmetijski
zemljiški skupnosti, do izročitve pa obdrži dedič na zemljišču
pravico uporabe. Odločbo o izročitvi zemljišča izda občinski
upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve, na
predlog kmetijske zemljiške skupnosti, ki mora svojemu predlogu priložiti dokaz o zagotovljenih sredstvih za plačilo
odškodnine in cenilni zapisnik sodno zapriseženega cenilca
za prizadeto zemljišče«.
Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Imetnik pravice uporabe kmetijskega zemljišča, ki je
družbena lastnina ne sme menjati funkcije zemljišča. To zemljišče lahko prenese s pravnim poslom na osebe, ki so po
predpisih o dedovanju njegovi zakoniti dediči. Pravico uprabe
na zemljišču lahko zakoniti dediči podedujejo.
(8) O uvedbi postopka po drugem oziroma tretjem odstavku
tega člena 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.
(9) Imetnik pravice uporabe mora izročiti podružbljeno
zemljišče z dnem, ko postane odločba iz šestega odstavka
tega člena pravnomočna, če ni v odločbi določen drugačen
rok.
(10) Za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče, ki
postane družbena lastnina po tem členu, za plodove,
posevke, pomožne objekte in druga vlaganja se smiselno
uporabljajo predpisi o razlastitvi.
(11) Imetnik pravice uporabe lahko vsak čas zahteva, da
k/netijska zemljiška skupnost prevzame zemljišče in plača
odškodnino zanj. Kmetijska zeljiška skupnost mora tako zemljišče prevzeti. Ce kmetijska zemljiška skupnost v enem letu
ne prevzame tega zemljišča, lahko imetnik pravice uporabe s
tožbo pri pristojnem sodišču zahteva prevzem zemljišča in
plačilo odškodnine za to zemljišče.«
18. člen
Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi:
23. a člen
Določbe šestega do enajstega odstavka prejšnjega člena se
smiselno uporabljajo tudi za izročitev zeljišča, 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 odločba o
izročitvi zemljišča drugemu upravičencu in ima imetnik pravico uporabe tako zemljišče še v uporabi.«
19. člen
V 1. vrstici prvega odstavka, 1. in 4. vrstici drugega odstavka
in v 1. vrstici tretjega odstavka 24. člena se za besedami
»kmetijska organizacija« dodata še besedi »združenega
dela«.
V petem odstavku se črta besedilo »nato organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v tem gozdnogospodarskem območju.«
20. člen
V 25. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če v roku prejšnjega odstavka nihče od prednostnih
upravičencev ne uveljavlja prednostne pravice nakupa, se
lahko kmetijsko zemljišče ali gozd v nadaljnjih tridesetih dneh
proda. Po izteku tega roka pa mora prodajalec, če še želi
prodati kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ponudbč ponoviti.«
21. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedi »tržna vrednost«
nadomestijo z besedo »vrednost«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
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»(4) Enotno metodologijo za ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišča ali gozda predpiše v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo oziroma gozdarstvo.«
22. člen
Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži upravičenec v
tridesetih dneh od dneva, ko je izvedel za prodajo ali vpis,
najpozneje pa v enem letu od dneva overitve podpisov na
pogodbi o prodaji kmetijskega zemljišča oziroma vpisa v
zemljiško knjigo, če pa podpisi na pogodbi niso bili overjeni, v
treh letih od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.«
Za drugim ostavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če prodajalec kmetijskega zemljišča 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.«
23. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Overitev podpisov na darilni pogodbi, katere predmet
so kmetijska zemljišča oziroma gozd, na katerih je lastninska
pravica, je mogoča sarrio na podlagi potrdila občinskega
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe tega člena.«
24. člen
Drugi stavek prvega odstavka 33. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Prav tako postane družbena lastnina tudi kmetijsko
zemljišče, ki je bilo v skladu z 1§. členom tega zakona pet let v
začasnem upravljanju, pa lastnik ne izpolni pogojev iz 20.
člena tega zakona.«
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Za kmetijsko zemljišče, preneseno na kmetijsko zemljiško skupnost po prvem in drugem odstavku tega člena, pripada lastniku oziroma uporabniku odškodnina po predpisih o
razlastitvi.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
25. člen
V četrtem odstavku 58. člena se črta besedilo »občani, ki se
po tem zakonu ne štejejo za kmeta, ter«.
VI. KMETIJSKI ZEMLJIŠKI SKLAD V OBČINI
26. člen
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 oziroma 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. Če kmetijska zemljiška skupnost proda ali da zemljišče v zakup občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta,
lahko obenem poda tudi zahtevo o načinu uporabe zemljišča
in o drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča. V primeru
prodaje zemljišča se smiselno uporabljajo predpisi o prometu
z nepremičninami.«
VII. KMETIJSKE PROSTORSKO-UREDITVENE
OPERACIJE
3. Arondacija kmetijskih zemljišč
27. člen
Črta se tretji odstavek 75. člena.
28. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »V primerih že
končanih arondacij« nadomesti z besedilom »Po pravnomočnosti odločbe o arondaciji«.
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V 1. alinei prvega odstavka se besedilo »po izročitvi« nadomesti z besedilom »po pravnomočnosti odločbe o arondaciji«.
4. Komasacija kmetijskih zemljišč
29. člen
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 komasacijskih območij v
dolgoročnem planu, meje komasacijskega območja ter materialno podlago za izvedbo komasacije pa v dogovoru o temeljih družbenega plana ter v družbenem planu občine.
(4) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih (v nadaljnjem
besedilu: komasacijski sklad).
30. člen
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 so
izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena in če je
izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega območja ter
proizvodni program, ki ga izdela investitor. Investitor komasacije je praviloma kmetijska organizacija združenega dela.
(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.«
31. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
»'(1) Za vodenje komasacijskega postopka do izdaje
odločbe o novi razdelitvi kmetijskih zemljišč imenuje občinski
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, komisijo za izvedbo
komasacijskega postopka (komasacijska komisija). Če se na
območju občine istočasno izvajajo komasacije na več območjih, se za vodenje postopkov imenuje praviloma ena komasacijska komisija.
(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. Predsednik komisije
je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom.«
81. člen se črta.

32. člen
>

33. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, parceliranje
zemljišč, graditev in sajenje nasadov ter gozdnega drevja.
(2) Izjemoma je dovoljen promet z zemljišči do konca razgrnitve elaborata obstoječega stanja zemljišč komasacijskega
sklada, če gre za zmanjšanje števila lastnikov in solastniških
deležev, če gre za formalno dokončanje pravnega posla za
prenos lastništva na zemljišču, ki je dejansko že opravljen ali
če postane zemljišče družbena lastnina. Potrdilo o tem, da
gre za izjemen primer, izda občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo. O spremembah lastništva med postopkom je
sodišče dolžno sproti obveščati občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
(3) Komasacija se zaznamuje v zemljiški knjig.
(4) Vpise in izbrise v zemljiško knjigo in v zemljiški kataster
predlaga občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.
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34. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V odločbi o uvedbi komasacijskega postopka se lahko
določi:
- 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 smotrno izvedbo
komasacije.
(2) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstevo, lahko v
upravnem postopku odloča o manjših spremembah mej
komasacijskega območja, če gre za povečanje do 5% oziroma
za zmanjšanje do 20% površine komasacijskega območja.«
35. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Komasacijski udeleženci izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese in pripravlja predloge, ki jih posreduje občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo.
(2) Če komasacijski udeleženci ne izvolijo komasacijskega
odbora ali ne predlagajo članov podkomisije za vrednotenje
zemljišč v enem mesecu po izdaji odločbe o uvedbi komasacijskega postopka, jih imenuje občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, na predlog kmetijske zemljiške skupnosti.
(3) Komasacijski odbor ne sme odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.«
36. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva
glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški
knjigi, glede lege, površine, katastrske kulture in katastrskega
razreda podatki zemljiškega katastra, glede drugih podatkov
pa dejansko stanje.«
37. člen
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;
- predlog nove razdelitve zemljišč komasacijskega območja.
(2) Rok 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 se obravnavajo v postopku pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč.«
38. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada dobi
komasacijski udeleženec čimbolj zaokroženo zemljišče. Pri
tem se upošteva proizvodni program, ki je podlaga za uvedbo
komasacije.
(2) Na območjih, ki so predvidena za trajne nasade, namakalne in druge naprave, se dodelijo zemljišča tudi v skladu s
tehničnimi pogoji za tako ureditev zemljišč.
(3) Komasacijski udeleženci dobijo iz komasacijskega
sklada zemljišče približno enake 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.
(4) Udeležencem, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete,
se iz komasacijskega sklada dodelijo za kmetijsko proizvodnjo manj primerna zemljišča v posebnem bloku parcel ali na
robu komasacijskega območja.
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(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. Razliko je potrebno plačati v osmih
dneh po prejemu odločbe o novi razdelitvi zemljišča, če se v
pritožbenem postopku ugotovi še nadaljnja razlika, se le-ta
poravna praviloma v denarju po pravnomočnosti odločbe o
novi razdelitvi kmetijskih zemljišč. V tem primeru se vrednost
kmetijskega zemljišča, navedena v elaboratu vrednotenja
zemljišč, valorizira glede na splošno gibanje cen.
(6) 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 zamenjava 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 ombočja. Ce tudi
takih zemljišč ni dovolj, se nekmetom izplača odškodnina za
zemljišča po predpisih o razlastitvi, zemljišča pa se prenesejo
v družbeno lastnino;
- udeležencem, ki vložijo v komasacijski sklad kmetijska
zemljišča v skupni površini manjši kot 1.000 m2, se praviloma
ne dodelijo nova zemljišča na komasacijskem območju, temveč kmetijska zemljišča izven komasacijskega območja. Ce
pa takih kmetijskih zemljišč ni, se mu dodelijo kmetijska
zemljišča ob robu komasacijskega območja;
- 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 so določeni v
odločbi o uvedbi komasacijskega postopka.
(7) 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 treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.«
39. člen
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 zmanjša 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, nasipanje zemlje zaradi
spremembe rečnega toka itd.).«
40. člen
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.
(3) V času razgrnitve predloga načrta nove razdelitve zemljišč lahko komasacijski udeleženci dajejo pripombe in predloge ter ugovore na vrednotenje zemljišč, ki so jim namenjena.
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(4) Na zahtevo in na stroške upravičenca se mu v času
razgrnitve predloga načrta nove razdelitve kmetijskih zemljišč
v naravi pokažejo njemu namenjena kmetijska zemljišča.«
41. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Najpozneje v treh mesecih po končani obravnavi ugovorov, predlogov in pripomb na predlog načrta nove razdelitve zemljišč izda občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, odločbo o novi razdelitvi zemljišč ter seznani komasacijske udeležence z njim dodeljenimi zemljišči v naravi.
(2) Komasacijski udeleženci morajo prevzeti njim dodeljena
in pokazana zemljišča iz komasacijskega sklada v posest in
obdelavo takoj po vročitvi odločbe o novi razdelitvi, razen, če
'je v odločbi naveden poseben rok za prevzem. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(3) Če 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.
(4) Komasacijski udeleženci niso upravičeni do odškodnine
zaradi izpada dohodka zaradi začasno prevzetih zemljišč po
prejšnjem odstavku.«
42. člen
Za 93. členom se doda nov 93. a člen, ki se glasi:
»93. a člen
(1) 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.
(2) Pritožbo zoper odločbo o novi razdelitvi je treba vložiti v
petnajstih dneh po prejemu pisnega odpravka odločbe.
(3) Ce je v pritožbenem postopku ugotovljeno, da je treba
pritožbi ugoditi, se lahko spremeni tudi tisti del izreka
odločbe, ki se ne nanaša na pritožnika.
(4) Komasacijski udeleženci postanejo lastniki zemljišč po
pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč.«
43. člen
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 odloča
republiški upravni organ, pristojen za geodetske zadeve.
(2) Reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi s
komasacijskim postopkom se šteje za nujno.«
44. člen
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 nasadov 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 in izvedeniških del ob reševanju pritožb
zoper odločbo o novi razdelitvi zemljišč.
(3) Komasacijski udeleženci krijejo stroške prenosa načrta
nove razdelitve zemljišč v naravo.
(4) Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena,
krije stroške za komasacijo investitor infrastrukturnega
objekta, ki z gradnjo tega objekta povzroči razdrobitev zemljišč in s tem poslabša pogoje za kmetijsko proizvodnjo.
(5) Operativnega dela za izvedbo komasacije opravljajo
geodetske organizacije združenega dela in sicer tisti delavci
teh organizacij, ki so usposobjeni za vodenje upravnih
postopkov in so v skladu s predpisi opravili preizkus znanja
pri republiškem upravnem organu, pristojnem za geodetske
zadeve.
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(6) Investitor, ki sklepa pogodbo za izvajanje komasacij tudi
za udeležence, ima proti njim regresno pravico.«
45. člen
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.«
4. Melioracije
46. člen
Za 114. členom se doda nov 114. a člen, ki se glasi:
»114. a člen
(1) Če občan zaradi melioracije kmetijskih zemljišč preseže
s tem zakonom predpisani obseg zemljišč, se presežek zemljišč po njegovi izbiri oziroma v komasacijskem postopku na
podlagi odločbe občinskega upravnega argana, pristojnega
za kmetijstvo, prenese v družbeno lastnino v upravljanje kmetijski zemljiški skupnosti.
(2) Kmet, ki so mu bila zemljišča prenesena v družbeno
lastnino po prejšnjem odstavku, pridobi na teh zemljiščih
pravico uporabe v smislu 23. člena tega zakona, če sodeluje z
organizacijo združenega dela na način iz 55. člena tega
zakona. Pravico uporabe po tem členu lahko podedujejo
dediči, če sodelujejo z organizacijo združenega dela na način
iz 55. člena tega zakona. Za prenos pravice uporabe ter za
izročitev podružbljenega zemljišča se smiselno uporabljajo
določbe 23. člena tega zakona, s tem da kmetijska zemljiška
skupnost lahko zahteva izročitev podružbljenega zemljišča le
v primeru, če preneha sodelovanje po 55. členu tega zakona.«
47. člen
V 3. vrstici prvega odstavka 119. člena se za besedo »nasadov« vstavi še besede »ali skupnih pašnikov«.
V 4. vrstici tretjega odstavka se za vejico za besedo »nasadov« vstavi še besede »skupšnih pašnikov«.
48. člen
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
njimi neposredno povezana ureditvena dela za usposobitev
zemljišč za družbenoorganizirano kmetijsko proizvodnjo.
119. b člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena se zagotavljajo
potrebna sredstva na podlagi srednjeročnega družbenegas
plana SR Slovenije.«

51. člen
V 138. členu se številki »500 do 5000« nadomestita s številkama »10.000 do 30.000«.
52. člen
V 139. členu se številki »500 do 5000« nadomestita s številkama »10.000 do 30.000«.
53. člen
V prvem odstavku 139. a člena se številki »5000 do 30.000«
nadomestita s številkama »30.000 do 120.000«, v drugem
odstavku pa se številki »1000 do 5000« nadomestita s »10 000
do 30.000«.
54. člen »
V prvem odstavku 140. člena se številki »5000 do 50.000«
nadomestita s številkama »60.000 do 300.000«, v drugem
odstavku pa se številki »1000 do 5000« nadomestita s številkama »20.000 do 60.000«.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
Pred 141. členom se dodajo 140 a do 140 f člen, ki se
glasijo:
»140. a člen
Za uresničitev razvojnih ciljev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ustvarjanje stabilnejših pogojev
za zadovoljevanje nujnih potreb družbene reprodukcije,
pospeševanje preskrbljenosti s kmetijskimi proizvpdi, se s
tem zakonom uvaja obveznost zagotavljanja sredstev za
zadeve posebnega družbenega pomena iz 119. a člena tega
zakona.
140. b člen
Za izvedbo zadev iz prejšnjega člena sprejmejo člani
območnih vodnih skupnosti s samoupravnim sporazumom o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije 1986-1990
skupen program usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

140. c člen
Za izvajanje programa dejavnosti usposabljanja kmetijskih
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v
obdobju 1986-1990 plačujejo prispevek iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela, delovne organizacije, v katerih
niso organizirane temeljne organizacije združenega dela,
kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne organizacije,
temeljne organizacije kooperantov, delovne organizacije
kooperantov, v katerih niso organizirane temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije združenega dela
ter delovne skupnosti iz 95. člena zakona o združenem delu in
delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost (v nadaljnjem besedilu delovni ljudje), ki
se jim po predpisih o davkih občanov ugotavlja dohodek iz
samostojnega opravljanja gospodarskega oziroma poklicne
dejavnosti.
Zavezanec za plačevanje prispevka je tudi temeljna organizacija združenega dela, ki ima sedež na območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa v smislu zakona o
uporabi predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov
in taks trajno opravlja dejavnost tudi na območju SR Slovenije, in sicer glede tistega dela dohodka, ki ga doseže z
opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije.

50. člen
V prvem odstavku 137. člena se številki »1000 do 30.000«
nadomestita s številkama »30.000 do 150.000«, v drugem
odstavku pa se številki »1000 do 5000« nadomestita s številkama »10.000 do 30.000«.

140. č člen
Sredstva, zbrana iz prispevka iz prejšnjega člena, se zbirajo
pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Zveza vodnih skupnosti
Slovenije letno poroča Skupščini SR Slovenije o izvedbi programa usposabljanja zemljišč.
Zavezanci iz prejšnjega člena - organizacije združenega

X. INŠPEKCIJA
49. člen
V 132. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka nadzorujejo
določbe tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
ki se nanašajo na gozd, občinski upravni organi, pristojni za
gozdarsko inšpekcijo.«
V 3. vrstici prvega odstavka 134. člena se črta beseda
»kmetijsko«.
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dela in delovne skupnosti plačujejo prispevek od osnove za
obračun davka od dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti po stopnji, ki jo določijo v samoupravnem sporazumu o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti
Slovenije.
Glede obračunavanja, plačevanja in izpolnjevanja drugih
obveznosti pri plačevanju prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij, se smiselno uporabljajo določbe zakona o davkih
občanov.
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter
vračanje prispevkov, prisilne izterjatve, zastaranja in kaznovanja se za prispevek, ki ga plačujejo delovni ljudje, uporabljajo
določbe zakona o davkih občanov.
140. d člen
Nosilec programa usposabljanja zemljišč so kmetijske
organizacije združenega dela.
Nosilec programa usposabljanja zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo je upravičen do sredstev,
ki se zbirajo za izvedbo nalog iz 140. d člena, če predloži
dokazila o zagotovljenih lastnih sredstvih. Če se sredstva,
zagotovljena na podlagi tega zakona, uporabijo na zemljišču,
ki je v lastnini občana, jih nosilec programa usposabljanja
zemljišč lahko pridobi le na podlagi dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz 140. e člena tega zakona.
140. e člen
Pravice in obveznosti glede uporabe in prenosa sredstev po
tem zakonu se uredijo s pogodbo med Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in nosilcem programa usposabljanja zemljišč za
družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo.
Medsebojni odnosi med nosilcem programa usposabljanja
zemljišč in proizvodnimi skupnostmi kmetov oziroma združenih kmetov, lastnikov usposobljenih kmetijskih zemljišč, se v
skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih uredijo s samoupravnimi splošnimi akti teh nosilcev in posebnimi pogodbami,
sklenjenimi po načelih samoupravnega sporazumevanja in po
načelih razporejanja skupno ustvarjenega dohodka. V
pogodbi iz 86. člena zakona o združevanju kmetov (Uradni list
SRS, 1/79) se določijo tudi obveznosti in odgovornosti združenih kmetov glede vrste kultur in druge obveznosti glede
združene kmetijske proizvodnje na usposobljenem zemljišču.
140. f člen
Samoupravne organizacije in skupnosti iz 140. c člena tega
zakona morajo v tridesetih dneh po uveljavitvi tega zakona
začeti postopek za sklenitev samoupravnega sporazuma o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije, s katerim
opredelijo tudi program usposabljanja zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo in določijo stopnjo prispevka iz dohodka. Postopek za sklenitev sporazuma se mora
izvesti najpozneje do 31. decemba 1985.«
56. člen
141. člen se črta.
57. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Postopki za ugotovitev 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
ugotovljen 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.«
,
58. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lastniki kmetijskih zemljišč morajo prilagoditi obseg
kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti, določbam
tega zakona.

(2) Občani iz prejšnjega odstavka lahko razpolagajo s presežkom kmetijskih zemljišč ali gozda le, če presežek prodajo
ali kako drugače prenesejo kmetijski oziroma gozdnogospodarski organizaciji, kmetijski zemljiški skupnosti ali kmetu.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se presežek
kmetijskih zemljišč oziroma gozda prenese v družbeno lastnino:
- 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.
(4) Kmetijska zemljiška skupnost, kmetijska oziroma gozdnogospodarska organizacija, ki ugotovi presežek kmetijskih
zemljišč oziroma gozda v lastnini občanov, predlaga občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko
pravne zadeve, da z odločbo v upravnem postopku odloči o
temi' katero zemljišče postane družbena lastnina in kateri
kmetijski zemljiški skupnosti, kmetijski oziroma gozdnogospodarski organizaciji se prenese v upravljanje in razpolaganje. Za določitev odškodnine se smiselno uporabljajo predpisi
o razlastitvi. Lastniku kmetijskega zemljišča, ki je pridobil
presežek kmetijskih zemljišč s pravnimi posli med živimi, za
presežek ne pripada odškodnina.
(5) 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 površin svojih zemljišč ni uskladil z določbami zakona o kmetijskih zemljiščih v
predpisanih rokih, razen če dokaže, da ga je brez uspeha
ponudil v prednostni nakup kmetijski zemljiški skupnosti ali
drugim prednostnim upravičencem.
(6) 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, da kmetijska zemljiška skupnost proti plačilu odškodnine po predpisih o razlastitvi prevzame podružbljeno zemljišče.«
59. člen
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 v naravi dokončani,
se nadaljujejo po določbah, ki so veljale do uveljavitve tega
zakona, razen določb 75. in 77. člena tega zakona glede
končanja arondacije, ter določbe 93. člena tega zakona glede
prevzema zemljišč in komasacijskega sklada v posest in
obdelavo, ki se uporabljajo v vseh začetih postopkih od uveljavitve tega zakona dalje.«
60. člen
V vseh členih zakona se besedilo »prostorski plan« nadomesti z »družbeni plan«; besedilo »zemljišča iz 1. alinee
drugega odstavka 10. člena tega zakona« pa z besedilom
»zemljišča prvega območja kmetijskih zemljišč«.
61. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 13. člen
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 11/81).
i
62. člen
Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo zakona o kmetijskih zemljiščih.
63. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

\
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih, Družbenopolitični zbor pa je do tega zakona zavzel stališča. Zbori so predlagatelju naložili, da pripravi osnutek zakona in ob tem upošteva mnenje, stališča in predloge, ki
so jih na predlog za izdajo zakona dala delovna telesa zborov
in Skupščine SR Slovenije, skupine delegatov, občinske
skupščine, družbenopolitične organizacije, druge samoupravne 'organizacije in skupnosti ter razprave delegatov na
sejah zborov, zlasti pa je treba:
- pri opredelitvi pogojev za status kmeta izhajati iz variantne opredelitve v predlogu za izdajo zakona, to je, da občan
lahko opravlja kmetijsko dejavnost kot glavno ali kot dopolnilno dejavnost, ter da je treba ponovno preveriti ustreznost
kriterijev;
- ponovno proučiti ustreznost določb o tem, da občani, ki
niso kmetje, ne smejo imeti v lasti zemljišč, ki so temelj
proizvodne hrane, četudi jih intenzivno obdelujejo;
Zakonske rešitve naj strmijo za povečanjem intenzivnosti
obdelave zemlje in večje tržnosti ne glede na to, ali je zemljišče v zasebni ali družbeni lastnini;
- spremembe in dopolnitve zakona naj olajšajo in usmerjajo tak promet s kmetijskimi zemljišči, s katerimi bi se kmetijska zemljišča združevala ne pa nadalje drobila; s takim
usmerjanjem prometa kmetijskih zemljišč se mora ob upoštevanju elementov prostorskega planiranja izboljšati posestna
struktura kmetijskih zemljišč;
- da predlagatelj v sodelovanju z Zvezo kmetijskih zemljišč skupnosti Slovenije in Zadružno zvezo Slovenije predloži
tudi oceno konkretnih posledic,, ki bi nastale s spremembo
zakona v delu, ki se nanaša na status kmeta, promet s kmetijskimi zemljišči in lastnino nekmetov in to glede ekonomskih
socialnih in demografskih sprememb;
- preprečiti, da bi spremembe in dopolnitve zakona povzročile dodatno administriranje, zato se naj tudi osnovni kriteriji za opredelitev ustrezne usposobljenosti za opravljanje
kmetijske dejavnosti določijo že z zakonom;
- tudi v bodoče zagotavljati sredstva za usposabljanje
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo,
način zbiranja teh sredstev pa mora biti sestavni del kmetijske
zemljiške politike v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- kriterije, na podlagi katerih se posega v lastninsko pravico oziroma se to pravico omejuje, opredeliti že v zakonu;
- ponovno proučiti predlagane spremembe, ki se nanašajo na komasacijo, zlasti, ali je treba komasacijsko komisijo,
ki po novem o ničemer ne odloča, opredeliti v zakonu, in
ponovno oceniti učikovitost predvidenih sprememb, ki se
nanašajo na vlogo komasacijske komisije.
Predlagatelj je proučit vsa mnenja, stališča in predloge in
jih večino tudi upošteval ob pripravi osnutka zakona. Glede
na veliko število predlogov, stališč in mnenj, ki so si bila tudi v
marsičem nasprotujoča, so v tej obrazložitvi stališča predlagatelja pojasnjena po vsebinskih sklopih, ne pa po posameznih pripombah.
II.
Osnutek sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih temelji na naslednjih načelih in zasleduje naslednje
cilje:
- lastniki kmetijskih zemljišč morajo rabo kmetijskih zemljišč prilagoditi družbenemu interesu, to je gospodarni 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, spre26

memba namembnosti zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane
v SR Sloveniji, pa naj bi bila možna le izjemoma, če za to
obstaja širši družbeni interes;
- vsa kmetijska zemljišča morajo biti obdelana in to v
skladu z njihovimi produkcijskimi možnostmi;
- izvajanje komasacij kmetijskih zemljišč, kjer je to ekonomsko upravičeno;
- ustvarjanje pogojev za proizvodnjo hrane z uvajanjem
programa usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo;
- izenačevanje pogojev gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in 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 sklada s
programi kmetijskih organizacij združenega dela in kmetijskih zemljiških skupnosti za vključevanje teh zemljišč v družbeno lastnino in s tem v družbeno oziroma družbeno-organizirano proizvodnjo.
III.
Po proučitvi mnenj, stališč in pripomb je predlagatelj pripravil naslednje poglavitne spremembe in dopolnitve zakona:
%
1. Definicija kmetijskih zemljišč
Kmetijska zemljišča po tem zakonu naj bi bila tista, ki se v
zemljiškem katastru vodijo kot katastrske kulture ter zemljišča, ki se v katastru vodijo kot nerodovitna in jih je mogoče
usposobiti za kmetijsko proizvodnjo, razen zemljišč, ki so s
srednjeročnim družbenim planom občine določena za
stavbna zemljišča.
Glede na pripombe v razpravi, da je potrebno uskladiti
definicijo kmetijskih zemljišč z definicijo stavbnih zemljišč,
smo ugotovili, da je lahko podlaga definicije kmetijskih zemljišč v tem zakonu le razmejitev med kmetijskimi in stavbnimi
zemljišči, ki je v zasnovi podana v dolgoročnem planu,
natančno pa je določena v srednjeročnem planu.
2. Status kmeta:
Med sedaj veljavnimi pogoji za pridobitev statusa kmeta se
spreminja kriterij za glavno oziroma dopolnilno dejavnost, ki
je po predlogu v osnutku tista dejavnost, ki daje vrednost
kmetijske proizvodnje, dosežene z osebim obdelovanjem
kmetijskih zemljišč v višini najmanj 2/3 povprečega 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). Predlagano višino
proizvodnje je mogoče doseči že na 1,5-2 hektarjih odvisno
od intenzivnosti obdelovanja. Glede na strukturo kmečkih
gospodarstev bo mogoče ob taki opredelitvi kmeta zajeti od
100-120000 kmečkih gospodarstev (vseh kmečkih gospodarstev je po statističnih podatkih 192090). Ta predlog torej v
ničemer ne menja odnosa do mešanih kmetij.
Zaradi nekoliko poestrenega kriterija vrednosti kmetijske
proizvodnje bo status kmeta tako doseglo temu ustrezno
manjše število lastnikov če upoštevamo sedanjo intenzivnost
obdelave kmetijskih zemljišč.
Za takšno opredelitev statusa kmeta se je predlagatelj odločil na podlagi razprave in sprejetih sklepov na zborih Skupščine SR Slovenije, kjer je bilo ocenjeno, da bi predlog, da naj
bi imel status kmeta občan, ki mu kmetijstvo pomeni glavno
dejavnost, preveč posegel v spreminjanje zemljiške strukture,
še zlasti na območjih, kjer prevladujejo kmečka gospodarstva, katerih člani so vsi zaposleni tudi izven kmetije. Hkrati pa
je bila rešitev, ki jo predlagamo v osnutku zakona, ocenjena
kot sprejemljivejša.
3. Varstvo kmetijskih zemljišč
a) V skladu s predpisi o urejanju prostora so v osnutku zakona
določena zemljišča, ki morajo biti trajno namenjena kmetijski
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proizvodnji. To so 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.
Na podlagi teh merili smo z usklajevanjem družbenih planov občin z zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti razvrstili v prvo območje cca
55,7% vseh kmetijskih zemljišč, kar je še vedno premalo glede
na usmeritve in cilje v dolgoročnem razvoju kmetijstva. Pri
tem je potrebno upoštevati, da je v Sloveniji I. in II. kategorije
skupaj okrog 200.000 ha, približno enak obseg zemljišč predstavlja III. kategorija. To pomeni, da je pri razvrščanju zemljišč
v prvo območje potrebno v večji meri kot doslej vključevati
zlasti zemljišča III. kategorije oziroma dosledneje uveljaviti
merila za razvrščanje zemljišč v 1. območje izven I. in II.
kategorije zemljišči
Glede na majhen delež najkvalitetnejših zemljišč naj bi
zakon določil, da zemljišča, ki so sposobna za razvrstitev v 1.
območje, praviloma ne bi smeli namenjati za nekmetijske
namene. Osnutek zakona določa, da se ta zemljišča izjemoma, če ni mogoče uporabiti slabših zemljišč, smejo ob
izpolnitvi kriterijev za določanje širšega družbenega interesa
nameniti za nekmetijsko proizvodnjo. Kriterije za določanje
širšega družbenega interesa naj bi določili v smernicah za
dolgoročni plan. Ne glede na to, pa je možno izjemoma tudi
za ta zemljišča v srednjeročnem družbenem planu občine
predvideti izjeme, če gre za:
- gradnjo objektov skupnega družbenega pomena, določenih v dogovoru d 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 objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, hlevi, silosi, strojne lope);
- gradnjo objektov za potrebe oboroženih sil in za namene
v okviru programov splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite;
- gradnjo objektov za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi obramba pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog, varstvo kakovosti voda in
vzdrževanje naravnih vodotokov;
- širitev pokopališč.
S temi dopolnitvami bi zagotovili kontinuiteto ciljev zakona
o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti oziroma kontinuiteto družbene opredelitve, da je potrebno
zagotoviti učinkovitejše varstvo kmetijskih zemljišč pred uporabo za nekmetijske namene.
S takšno opredelitvijo izjem so upoštevane pripombe, da
naj se konkretneje določi objekte širšega družbenega
pomena; objekte, ki so namenjeni primarni kmetijski proizvodnji ter objekte za urejanje vodnega režima.
Druga kmetijska zemljišča, ki glede na naravne danosti in
primernost za kmetijsko proizvodnjo, ne bi bila uvrščena v I.
območje, bi se uvrstila v II. območje kmetijskih zemljišč. Na
teh zemljiščih bi bila sicer tako kot doslej možna sprememba
namembnosti, vendar samo na podlagi prostorsko ureditvenih pogojev in v sodelovanju s Kmetijsko zemljiško skupnostjo, ki naj bi po novem sodelovala tudi v postopku izdaje
lokacijskih dovoljenj in potrdil za priglasitev del tako da bi
dajala predhodno soglasje. Pri tem pa bi morala upoštevati in
uveljaviti čim večjo varstvo kmetijskih zemljišč.
V osnutku zakona je predlagano, da naj bi se podatki o
kategorijah zemljišč vodili v zemljiškem katastru, območji
kmetijskih zemljišč (1. in 2.) pa v evidenci o predpisanem
varovanju prostora in o omejitvah pri posegih v prostor.
Takšna evidenca je potrebna zaradi omejitev, ki jih zakon
določa tako v planskem procesu kot tudi za lastnike zemljišč.
b) Zakon o kmetijskih zemljišč (10. člen) določa, da je
potrebno na podlagi razvrstitve 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 oziroma funkcijo ter način njene izdelave. Ugotovljamo, 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.

Cilje predvidenih 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) V osnutku je predvideno črtanje tretjega odstavka, 16.
člena zakona po katerem bi moral Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije predpisati način ugotavljanja onesnaženja kmetijskih zemljišč in gozda, merila za določanje odškodnin in
način plačevanja odškodnin. Vsebina tega predpisa bi bila
namreč normiranje strokovnih metod, ugotavljanja onesnaženja, kar pa je nemogoče urediti, je pa tudi nepotrebno, saj so
osnovna izhodišča dana že v zakonu (prvi in drugi odstavek
16. člena), v konkretnih primerih pa bo nujno pridobiti strokovno mnenje izvedenca.
č) Zaradi jasnosti se bo posebej določilo, po kateri višini se
obračuna odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišča.
d) Zaradi zagotovitve kvalitetne obdelave kmetijskih zemljišč je v zakonu predvideno skrajšanje časa trajanja začasnega upravljanja s kmetijskimi zemljišči s strani kmetijske
zemljiške skupnosti z 10 na 5 let v primeru, če občan ne
obdeluje zemljišča kot dober gospodar. V tem času bi lahko
lastnik vsak čas zahteval vračilo zemljišča, vendar se mu bo
zemljišče ob izpolnitvi pogojev vrnilo šele ob izteku petletnega roka,
Cilj te spremembe je hitrejše in učinkovitejše razreševanje
problemov v primerih neobdelanih in slabo obdelanih kmetijskih zemljišč.
Glede na razpravo v skupščini bodo zaostreni tudi pogoji za
dobro obdelavo kmetijskih zemljišč, predpisani v navodilu o
tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar.
4. Promet s kmetijskimi zemljišči
a) Slabosti pri določanju vrednosti kmetijskih zemljišč, ki so
v prometu, bodo odpravljene s tem, da bo na podlagi zakona
predpisana enotna strokovna metodologija za določanje
vrednosti zemljišč, ki bi jo uporabljali sodni cenilci.
b) Zaščitena kmetija se v prometu med živimi ne bo smela
delati, razen v primeru, da se povečujejo ali zaokrožujejo
oziroma nastajajo druge kmetije oziroma kompleksi družbenih zemljišč.
c) Določa 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.
d) Zaradi izigravanja nekaterih določb zakona se posebej
predpisuje 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.
5. Zemljiški maksimum
V osnutku zakona je predlagano, da se črta sedanja
določba, po kateri občani, ki se po tem zakonu ne štejejo za
kmeta, ne morejo imeti kmetijskih zemljišč na 1. območju
kmetijskih zemljišč (4. odstavek 58. člena ZKZ). Razprava je
opozorila, da bi izvajanje te določbe lahko povzročilo veliko
problemov zlasti v občinah, kjer prevladujejo kvalitetna kmetijska zemljišča (npr. Lendava, Murska Sobota ipd.) in kjer je
sorazmerno velik delež nekmetov — lastnikov zemljišč. Problem je zlasti v tem, da ni na razpolago nadomestnih zemljišč
izven 1. območja, zato ne bi bilo mogoče izvršiti zamenjav,
temveč le odkup. Predlagatelj pri tem ugotavlja, da si je
potrebno še naprej prizadevati, da bo proces izboljševanja
posestne strukture na najkvalitetnejših kmetijskih zemljiščih
potekal v skladu s potrebami razvoja. Zato pa bo potrebno
zaostriti predvsem odgovornost za intenzivno obdelavo zemljišč in za vključevanje v izvedbo prostorsko ureditvenih operacij.
Še naprej pa bi naj ostala omejitev, da nekmet ne bi mogel s
pravnimi posli med živimi pridobivati kmetijska zemljišča na
prvem območju.
6. Komasacije
Zaradi poenostavitve in pospešitve komasacijskega
postopka so v osnutku predvidene naslednje spremembe in
dopolnitve zakona:
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- območja komasacij bodo praviloma konkretno opredeljena v dolgoročnem in srednjeročnem planu občine;
- dovolil in olajšal bi se promet z zemljišči v vseh primerih,
ko gre v prid učinkovitejšemu združevanju zemljišč;
- poenostavlja in skrajšuje se postopek komasacije s tem,
da se vsi ugovori, pripombe in predlogi komasacijskih udeležencev, dani v teku postopka, rešujejo le s končno odločitvijo
o novi razdelitvi zemljišč;
- v postopku komasacije se omogoča smotrna izvedba
kasnejših posegov (npr. namakanje) na vrsta ter način kmetijske proizvodnje, če je potrebno pa bi se lahko za vsako
komasacijsko območje ali samo za njegov del določila osnova
velikosti in oblika parcel kot podlaga za novo razdelitev zemljišč;
- podobno se opredeljujejo kriteriji za novo razdelitev
zemljišč, metode vrednotenja zemljišč pa bi predpisal pristojni republiški upravni organ; opredeljuje se tudi obveznost
sodelovanja udeležencev pri vrednotenju;
- investitor infrastrukturnega objekta, ki bo bistveno spremenil pogoje kmetovanja, bo moral zagotoviti sredstva in
izvedbo komasacije zemljišča;
- v zakonu bo določen obvezen prevzem zemljišč v
začasno posest in obdelovanje takoj po vročitvi odločbe o
novi razdelitvi zemljišč;
- ob reševanju pritožb bo 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 bo v tem primeru praviloma
plačala v denarju;
- posebej bo v zakonu določena naloga občinskega
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo, da odloči o
manjših spremembah manj komasacijskega območja, če gre
za povečanje do 5% oziroma zmanjšanje do 20% površine
komasacijskega območja ter da predlaga vpis sprememb na
komasacijskem območju;
- reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi s
komasacijskimi postopki se bo štelo kot nujno.
- Predlagatelj je ponovno proučil vlogo komasacijske
komisije in ugotovil, da komasacijska komisija ne more imeti
statusa upravnega organa, ker to ni možno niti po zakonu o
sistemu državne uprave in tudi ne po zakonu o splošnem
upravnem postopku. Zato bo ta komisija le vodila komasacijski postopek do izdaje odločbe o novi razdelitvi komasacijskega sklada, odločbo pa bo izdal občinski upravni organ,
pristojen za kmetijstvo.
Podrobnejše naloge komasacijske komisije bodo določene
v Navodilu o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč.
7. Prehod presežka kmetijskih zemljišč in gozda
nad zemljiškim maksimumom v družbeno
lastnino
Za prilagajanje obsega zemljišč in gozda nad zemljiškim
maksimumom zakon ne bo določal roka, do katerega bi bili
lastniki - nekmetje — dolžni prilagoditi obseg zemljišča.
Določeno bo, 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 drobtive parcel in njihove obdelave, do
česar bi lahko prihajalo tam, kjer pa se komasacije oziroma
arondacije ne bi izvajale. Najpomembenjše pri tem pa je, da
omogočimo čim bolj smotrno 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, bo prilagajanje obsega
zemljišč potekalo 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.
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8. Zaradi težav, ki so nastajale ob določbi, da je arondacija
končata z izročitvijo zemljišč komasacijskemu udeležencu,
saj se ni vedelo, kdaj je ta izročitev opravljena, je v osnutku
zakona predvideno, da bi bila arondacija, tako kot je to
običajno za upravni postopek, končana s pravnomočnostjo
odločbe o arondaciji. Od tedaj dalje bi tekli tudi roki za vračilo
arondiranih zemljišč.
9. V osnutku zakona je predvideno zagotavljanje sredstev
za melioracije in z njimi neposredno povezana ureditvena
dela za usposobitev zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, kar bo opredeljeno kot dejavnost posebnega družbenega pomena.
V predhodnih in končnih določbah osnutka zakona je predvidena tudi uvedba obveznosti zagotavljanja sredstev za izvajanje programa usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo za obdobje
1986-1990. Sedaj veljavni zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo namreč preneha veljati konec leta
1985. Zato je potrebno do tega roka najti ustrezno rešitev za
obdobje 1986-1990.
Samoupravne organizacije in skupnosti, članice območnih
vodnih skupnosti naj bi sklenile samoupravni sporazum o
temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije, s katerim
bodo opredelile program usposabljanja zemljišč za družbeno
organizirano kmetijsko proizvodnjo in določile stopnjo prispevka iz dohodka. Postopek za sklenitev tega samoupravnega sporazuma naj bi začele v roku 30 dni po uveljavitvi tega
zakona in ga izvedle najpozneje do 31. decembra 1985.
Takšen način zagotavljanja sredstev je potreben zaradi značaja dejavnosti usposabljanja kmetijskih zemljišč. Ker gre za
uveljavitev skupnega proizvodnega interesa delovnih ljudi in
občanov, da se ohranja in poveča obseg usposobljenih kmetijskih zemljišč za proizvodno uporabo, z obveznostmi za
izvedbo te dejavnosti ni mogoče obremeniti le uporabnikov,
ki izkazujejo ta zemljišča med svojimi osnovnimi sredstvi, in
lastnikov zemljišč, temveč dohodek vseh temeljnih organizacij in nosilcev samostojnega osebnega dela v sorazmerju z
velikostjo ustvarjenega dohodka.
Podlaga za določitev višine prispevka bo opredeljen program usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Predlagan je program osuševanja na 36.000 ha zemljišč, od
tega 9.000 ha v drugih republikah in SAP Vojvodini, namakanja na 8.000 ha, agromelioracij na 60.000 ha, komasacij na
60.000 ha in nakup 5.000 ha za katerega bo potrebno zagotoviti 17,5 milijarde dinarjev, če upoštevamo enak delež teh
sredstev v strukturi naložb kot doslej in cene iz leta 1984.
Takšen program usposabljanja zemljišč je nujen:
- zaradi nadomeščanja izpada kmetijskih zemljišč zaradi
urbanizacije, ohranjevanja in povečevanja produktivnosti
kmetijskih zemljišč, kot temelja za večjo intenzifikacijo kmetijske proizvodnje;
- ustvarjanje pogojev za povečanje produktivnosti dela in
ekonomičnosti kmetijske proizvodnje za pomemben del kmetijskih zemljišč, ki so temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji;
- celovite usposobitve (osuševanje, komasacije, namakanje) zlasti na območjih, ki so posebej pomembna za proizvodnjo hrane v Sloveniji (Pomurje, Pesniška in Polskavska dolina,
Vipavska dolina, Slovensko primorje). Prav na teh območjih je
bilo v tem srednjeročnem obdobju izvedenih in začetih največ
hidromelioracij. Da bomo lahko dosegli pričakovane rezultate
teh posegov je nujno zagotoviti pogoje za njihovo dokončanje
ter pogoje za izvedbo drugih ukrepov (komasacije in namakanje), ki so nujni za dosego največjih možnih učinkov usposobitve kmetijskih zemljišč.
V zakonu je predvideno, da bi za izvajanje programa dejavnosti usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo v obdobju 1986-1990 plačevali
prispevek iz dohodka temeljne organizacije združenega dela,
delovne organizacije, v katerih niso organizirane temeljne
organizacije združenega dela, kmetijske in druge zadruge,
temeljne zadružne organizacije, temeljne organizacije kooperantov, delovne organizacije kooperantov, v katerih niso organizirane temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije združenega dela ter delovne skupnosti iz 95. člena
zakona o združenem delu in delovni ljudje, ki samostojno z
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osebnim delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki
so lastnina občanov, in delovni ljudje, ki z osebnim delom
samostojno opravljajo poklicno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delovni ljudje), ki se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja gospodarske
oziroma poklicne dejavnosti.
Zavezanec za plačevanje prispevka je tudi temeljna organizacija združenega dela, ki ima sedež na območju druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa v smislu zakona o
uporabi predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi
oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov
in taks trajno opravlja dejavnost tudi na območju SR Slovenije
in sicer glede tistega dela dohodka, ki ga doseže z opravljanjem dejavnosti na območju SR Slovenije.
Sredstva naj bi se zbirala pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije, kjer bodo delegati delavcev temeljnih organizacij združenega dela in delovnih ljudi, ki zagotavljajo sredstva za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo, tudi upravljali z zbranimi sredstvi za te namene in
svoje interese usklajevali z interesi izvajalcev programa usposabljanja zemljišč.
Zvezi vodnih skupnosti Slovenije je skupaj z Zvezo kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije tudi sicer z zakonom naložena obveznost za izvedbo programa usposabljanja zemljišč
za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo. Na podlagi
zakona o vodah je ustanovljen poseben skupen organ (odbor
za melioracije), ki je neposredno odgovoren za izvajanje programa usposabljanja zemljišč.
Dejavnost upsosabljanja zemljišč in osnovni program vodnega gospodarstva sta v pomembnem delu neločljivo povezana. Zato bo treba tudi v bodoče s planskimi akti Zveze
vodnih skupnosti Slovenije uskladiti program tistega dela
vodnega gospodarstva s programom usposabljanja zemljišč,
ki je vezan oziroma je predpogoj za melioracije.
Pravico do koriščenja teh sredstev naj bi imel le tisti nosilec
programa usposabljanja zemljišč (kmetijska organizacija
združenega dela), ki bo zagotovil potreben delež lastnih sredstev.
Zakon naj bi natančneje določil način urejanja pravic in
obveznosti združenih kmetov, če so za usposobitev njihovih
zemljišč bila uporabljena sredstva po zakonu. Medsebojni
odnosi med organizacijami združenih kmetov in proizvodnimi
skupnostmi oziroma združenimi kmeti naj bi se v skladu s
predpisi o združevanju kmetov in predpisi o kmetijskih zemljiščih uredili s samoupravnimi splošnimi akti teh nosilcev in
posebnimi pogodbami, sklenjenimi po načelih samoupravnega sporazumevanja. Določile naj bi se tudi obveznosti in
odgovornosti združenih kmetov glede vrste kulture in druge
obveznosti glede združene kmetijske proizvodnje na melioriranem in komasiranem zemljišču.
10. Učinkovito izvajanje kmetijske zemljiške politike naj bi
zagotovili tudi tako, da bo imela kmetijska zemljiška skupnost
možnost, če posamezne organizacije združenega dela oziroma druge samoupravne organizacije in skupnosti ne bodo
izvajale nalog kmetijske zemljiške politike, lahko predlaga
občinski skupščini in drugim, da zavzamejo o tem svoje
stališče in v skaldu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi
tudi ukrepajo.
11. Glede na to, da se nekatere določbe zakona o kmetijskih zemljiščih nanašajo na gozdove, je v osnutku zakona
predvideno, da te določbe za gozdove nadzira gozdarska
inšpekcija.
12. V kazenskih določbah je predvideno povišanje kazni,
zaradi kršitev zakona in to v okviru višin, ki jih dopuščata
veljavni zakon o gospodarskih prestopkih in zakon o prekrških, pri tem je minimum kazni bistveno povečan, ker so po
mnenju predlagatelj bistveno prenizke in se na ta način ne
more doseči ustrezne kaznovalne politike.
IV.
Za uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev zakona
ne bodo potrebna dodatna sredstva iz proračunov duržbenopolitičnih skupnosti.
Posebna dodatna sredstva bodo potrebna za izdelavo agrokarte (ki pa je predvidena že v veljavnem zakonu). Ta sredstva
naj bi zagotovili predvsem nosilci kmetijske proizvodnje.
Organizacije in kmetijske zemljiške skupnosti, ki bodo prevzemale presežke kmetijskih zemljišč v lastnini, bodo morale
zagotoviti sredstva za pravično odškodnino.
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Predlagane rešitve v zakonu glede zagotavljanja sredstev za
usposabljanje zemljišč ne predvidevajo uvajanja novih ali
dodatnih obveznosti družbenopolitičnih skupnosti ali nove
obveznosti za delavce in delovne ljudi. Z uveljavitvijo predlagane rešitve za obdobje 1986-1990 bo nastala nova finančna
obveznost le za predvideni delež vlaganj (9.000 hektarjev
melioracij) v usposabljanje kmetijskih zemljišč v drugih republikah in SAP Vojvodini. Za vladanje v SR Sloveniji pa je
predvideno zagotavljanje sredstev po enaki prispevni stopnji
kot v obdobju 1982-1985. Ta sredstva naj bi se uporabljala
strogo namensko le za kmetijske melioracije in z njimi neposredno povezana ureditvena dela za usposobitev kmetijskih
zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo.
Uveljavitev teh rešitev ne bo zahtevala novih administrativnih in strokovnih služb, ker naj bi administrativna dela opravila strokovna služba Zveze vodnih skupnosti Slovenije, strokovno delo v zvezi z urejanjem zemljišč pa obstoječa strokovna služba Odbora za melioracije pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. Takšna organiziranost je predvidena zaradi
neločljivo povezanega programa vodnega gospodarstva in
programa usposabljanja zemljišč (namakanje, osuševanje) in
zaradi racionalnosti v organizaciji.
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 spreminjanjem 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 veljavpih 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 s kmetijskimi zemljišči bodo prispevale k usmerjanju
zemljišč v družbeno lastnino oziroma h kmetom. Bistveno bi
se olajšal postopek, če se bo določala vrednost kmetijskih
zemljišč po posebnih kriterijih.
V spremembah in dopolnitvah zakona je predviden le en
nov podzakonski akt na republiški ravni, in sicer za izdelavo
agrokarte. Že sprejete podzakonske akte pa bo potrebno
uskladiti s sprejetimi spremembami in dopolnitvami zakona.
I/.
Predlagatelj pa pri pripravi osnutka zakona ni upošteval
naslednjih predlogov:
1. status kmeta:
- da naj se kot pogoj za pridobitev tega statusa predpiše
tudi tržnost in intenzivnost kmetijske proizvodnje, ker bi to
pomenilo dodatno administriranje, saj je tržnost že delno
zajeta v vrednosti kmetijske proizvodnje, intenzivnost obdelave pa je urejena že v drugih zakonskih določbah (18., 20., 33.
člen);
- da naj se tudi v nižinskih predelih v vrednost proizvodnje
všteva tudi dohodek iz gozdarstva, ker iz večine razprav v
skupščini izhaja, da je treba pogoje za status kmeta zaostriti,
če pa bi bil predlog sprejet, bi bila predpisana vrednost
kmetijske proizvodnje dosežena takoj. V gorskih in hribovitih
predelih pa je treba tudi iz drugih razlogov (naseljenost krajine, potrebe ljudske obrambe ipd.) dati možnost za pridobitev
statusa kmeta čim večjemu številu zainteresiranih občanov;
- da naj bi v občinah, glede na zaostrene pogoje, ponovno
preverili vse že izdane odločbe o statusu kmeta, ker bi to
pomenilo dodatno administriranje, saj je bilo v občinah izdanih preko 22.000 odločb. Že izdane odločbe naj bi se preverjale samo v primeru dvoma, ali občan izpolnjuje predpisane
pogoje, kar pa lahko predlaga kmetijska zemljiška skupnost,
kmetijske inšpekcije ter drugi, ki imajo lahko status stranke,
ali pa se postopek uvede po uradni dolžnosti.
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2. Financiranje kmetijskih zemljiških skupnosti
V razpravi je bilo predlagano, da naj se financiranje kmetijskih zemljiških skupnosti razreši tako, da bo delovanje kmetijske zemljiške skupnosti potekalo nemoteno in da se naj
omogoči pridobivanje sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč iz sredstev, ki se zbirajo po zakonu o zagotavljanju
sredstev za usposabljanje zemljišč za družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo (Uradni list SRS, št. 3/82). Predlagatelj
je te predloge proučil in ugotovil, da ni razlogov za spremembo ocene in stališč, ki jih je Skupščina SR Slovenije
sprejela ob obravnavi poročila o delu in problemih kmetijskih
zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od ustanovitve do
vključno leta 1982. Ugotovljeno je bilo, da je v primerih, ko je
zaradi zmanjšanega dotoka sredstev odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ogroženo normalno
delovanje kmetijske zemljiške skupnosti, potrebno pristopiti k
sklenitvi samoupravnega sporazuma s kmetijskimi, gozdnogospodarskimi in živilskimi organizacijami združenega dela o
sofinanciranju dejavnosti kmetijskih zemljiških skupnosti,
oziroma če do sklenitve sporazuma ne bi prišlo, naj bi občinske skupščine z odlokom predpisale višino prispevka: .Ta
možnost je že doslej opredeljena v zakonu in sodimo, da je
ustrezna. Ustrezno pa je tudi razrešeno zagotavljanje sredstev
za izvajanje programa usposabljanja kmetijskih zemljišč.
Sredstva, ki se zagotavljajo z zakonom na nivoju republike, je
mogoče pridobiti na podlagi programa in ustrezne dokumentacije, ki jo predloži investitor Odboru za melioracije pri Zvezi
vodnih skupnosti Slovenije.
3. Varstvo kmetijskih zemljišč:
- da naj se v obrazložitvi osnutka poda tudi analiza izvajanja zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti, ker bo ta analiza pripravljena posebej, predvidoma do obravnave osnutka zakona v Skupščini SR Slovenije;
- da naj bi za izjeme glede uporabe kmetijskih zemljišč, ki
izpolnjujejo pogoje za razvrstitev v prvo območje, v nekmetijske namene dajala soglasje kmetijska zemljiška skupnost, ker
se te izjeme opredelijo že v planskih aktih, ki jih sprejema tudi
kmetijska zemljiška skupnost, torej ni potrebno še njeno
posebno soglasje k temu;
- da naj se med objekte, katerih gradnja se ne šteje za
spremembo namembnosti, vključijo poleg že navedenih
objektov za rejo nekaterih vrst živine tudi objekti za rejo druge
živine, ker gre pri reji te druge živine za industrijski način reje,
ki ni povezan z obdelavo kmetijskih zemljišč, medtem ko so
objekti, ki se ne štejejo za spremembo namembnosti, ozko
povezani z obdelavo kmetijskih zemljišč;
- da naj se kmete v hribovitih predelih oprosti ob gradnji
hiš plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, ker ima ta določba namen zaščititi kmetijska
zemljišča in ne dajanje posebnih ugodnosti, kar pa je lahko
vprašljivo tudi z vidika enakosti občanov pred zakonom.
4. Kmetijske zemljiške skupnosti:
- da naj se lovske organizacije ne vključujejo kot obvezni
člani v kmetijske zemljiške skupnosti; lovske organizacije
imajo v upravljanju kmetijska zemljišča, poleg tega upravljajo
tudi z divjadjo, ki povzroča veliko škode na posevkih in

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH, KI SE
SPREMINJAJO
2. člen:
Kmetijska zemljišča so vsa zemljišča, ki so v skladu z 10.
členom tega zakona ali z urbanističnimi dokumenti določena
za kmetijsko proizvodno, ter tudi zemljišča, ki so z dolgoročnimi prostorskimi plani sicer namenjeni za zidavo, dokler se
na njih ne začne graditi.
4. člen:
(1) Za kmeta po tem zakonu se šteje občan, ki z osebnim
delom obdeluje kmetijsko zemljišče, na katerem ima kdo

pridelkih, ter mora biti njeno število usklajeno z možnostmi,
zato je smotrno, da so obvezne članice kmetijskih zemljiških
skupnosti, v katerih se usklajujejo tudi interesi glede rabe
kmetijskih zemljišč;
- da naj kmetijske zemljiške skupnosti nimajo posebne
naloge o usklajevanju interesov, med kmetijstvom in gozdarstvom, ker to že ureja 12. člen veljavnega zakona. 12. člen
veljavnega zakona ureja samo dogovarjanje kmetijskih zemljiških skupnosti in gozdnogospodarskih organizacij ter samoupravnih interesnih skupnosti glede zemljišč i/ zaraščanju,
drugo dogovarjanje in usklajevanje pa se naj opravlja v gozdarskih samoupravnih interesnih skupnostih in v kmetijski
zemljiški skupnosti:
- da naj bi se za delo kmetijskih zemljiških skupnosti
zagotovila tudi druga sredstva, ker smo pri tem izhajali iz
stališč Skupščine SR Slovenije, ki jih je zavzela ob obravnavanju poročila o delu kmetijskih zemljiških skupnosti, da
namreč za delo teh skupnosti ni potrebno spreminjati predvidenega sistema, temveč je treba le uveljaviti možnosti po 7.
členu veljavnega zakona. Za izvajanje nalog kmetijske politike
(melioracije, komasacije, nakup zemljišč ipd.) pa bo v tem
zakonu na novo opredeljena podlaga za zagotavljanje sredstev.
5. Promet s kmetijskimi zemljišči:
- da naj se ta promet omeji še bolj, zlasti promet zemljišč
in sestave zaščitenih kmetij, prepreči naj se delitev zaščitenih
kmetij v razdružitvenih postopkih. Promet kmetijskih zemljišč
je že zelo usmerjen v družbeno lastnino in h kmetom skozi
določbe o predkupni pravici; promet zemljišč zaščitenih kmetij je usmerjen h kmetom in v družbeno lastnino, sicer se
kmetija lahko proda le kot celota; razdružitev premoženja pa
že ureja zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki
omogoča razdružitev premoženja in bi vsako nadaljnje urejanje tega problema bilo lahko v nasprotju z omenjenim zakonom, povzročilo pa bi tudi nevzdržne situacije v življenju.
6. Zemljiški maksimum
- da naj se opredelijo poleg kriterijev za gorske in hribovite predele še kriteriji za določitev območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko proizvodnjo (Goričko, Haloze, Suha
krajina, Kras). Ugotovili smo, da bi sprememba sedaj veljavnih
meril za opredelitev gorskih in hribovitih predelov, ki so
namenjena za določanje maksimuma kmetijskih zemljišč,
lahko privedla do številnih sprememb v obsegu zemljišč v
lastnini, kar pa ni cilj in potreba. Predlogi za dopolnitev meril
za določanje gorskih in hribovitih območij in drugih območij z
omejenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo so bili dani z
namenom, da bi se ta območja opredelila na podlagi kvalitetnejših elementov (ne samo nadmorske višine in nagiba), ki bi
omogočali tudi diferenciacijo znotraj območij glede na težavnost pogojev. Taka opredelitev naj bi služila predvsem izvajanju ekonomskih ukrepov. Zaradi navedenih razlogov se je
predlagatelj odločil, da ne bo predlagal spremembe sedanje
zakonske opredelitve gorskih in hribovitih predelov, saj za
potrebe zemljiškega maksimuma ta opredelitev zadostuje. Za
potrebe izvajanja ukrepov ekonomske politike pa naj bi se
nosilci razvoja sami dogovorili za eventualno drugačno opredelitev območij s težjimi pogoji kmetijske proizvodnje.

lastninsko pravico, je za to obdelovanje ustrezno usposobljen, ter mu kmetijska dejavnost pomeni glavno oziroma
dopolnilno dejavnost.
(2) Za kmete se šteje tudi občan:
— ki mu je kmetijska dejavnost pomenila glavno ali dopolnilno dejavnost, vendar zaradi starosti, delovne nezmožnosti
ali 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 ali dopolnilna dejavnost ter
dokaže za to dejavnost primerno usposobljenost.
(3) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo odloča v
upravnem postopku o zadevah iz 2. alinee prejšnjega odstavka.
priloga poročevalca
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(4) Ce lastnik kmetijskega zemljišča tega ne obdeluje z
osebnim delom kot glavno ali dopolnilno 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 z 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 ali dopolnilno dejavnost. Ti lahko
zahtevajo, da se to dejstvo, da se štejejo za kmete, zaznamuje
v zemljiški knjigi.
(5) Kot glavna oziroma dopolnilna dejavnost po prvem
odstavku tega člena se šteje na območju iz 1. alinee drugega
odstavka 10. člena tega zakona dejavnost, ki daje tako vrednost proizvodnje in storitev dosežene z osebnim delom v
kmetijstvu, ki dosega najmanj tretjino povprečnega osebnega
dohodka v občini, ali pa tolikšna vlaganja v kmetijstvu, ki
bodo omogočila doseganje take vrednosti proizvodnje in storitev v kmetijstvu. Na območju iz 2. alinee drugega odstavka
10. člena tega zakona pa lahko občinske skupščine glede na
razvojno usmeritev posameznih ožjih območij določijo tudi
drugačna merila za vrednost proizvodnje in storitev ter vlaganj.
(6) 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 društva, če
jim kmetijsko zemljišče služi za opravljanje namenov, zaradi
katerih so bila ustanovljena.
, (7) Če nastane dvom, ali je občan kmet oziroma ali je
organizacija iz prejšnjega odstavka kmetijska organizacija,
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 oziroma organizacija uporablja. Ta postopek se začne, če ima občan v lasti toliko zemljišč,
kot jih ima lahko v lasti občan, ki se po tem zakonu ne šteje za
kmeta.
(8) Navodilo o tem, kdaj se šteje, da je občan ustrezno
usposobljen za obdelovanje kmetijskega zemljišča, izda republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku
enega leta po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
(1) Kmetijska zemljiška skupnost je samoupravna skupnost
organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in občine
ter tistih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so zaradi
svoje dejavnosti neposredno zainteresirane za rabo zemljišč v
kmetijske namene ter za njihovo varstvo.
6. člen:
(1) Kmetijska zemljiška skupnost je nosilec kmetijske zemljiške politike v občini. Ta skupnost zlasti:
- skrbi za pravilno rabo, izboljševanje in združevanje kmetijskih zemljišč v občini ter na ta način za pospeševanje
kmetijske proizvodnje;
- pripravlja elemente in strokovne osnove za sklepanje
dogovorov o temeljih prostorskega plana občine ter sodeluje
pri usklajevanju in sklepanju tega dogovora;
- upravlja in razpolaga s kmetijskim zemljiškim skladom;
- s prenašanjem kmetijskih zemljišč na kmetijske organizacije spodbuja smotrno rabo kmetijskih zemljišč, oblikovanje večjih zemljiških kompleksov in združevanje dela, sredstev in zemlje;
- sodeluje pri pripravi in izvedbi kmetijskih prostorsko
ureditvenih operacij in pri drugih posegih, s katerimi se ureja
raba kmetijskih zemljišč;
- sodeluje pri določanju skupnih pašnikov in jih dodeluje
kmetijskim organizacijam in pašnim skupnostim po določbah
tega zakona;
- opravlja druge naloge po določbah zakona, občinskih
predpisov, svojega statuta in drugih samoupravnih splošnih
aktov.
(2) Zaradi usklajevanja in usmerjanja svojih in širših družbenih intresov glede pravilne rabe kmetijskih zemljišč in uresničevanja drugih svojih nalog sprejema kmetijska zemljiška
priloga poročevalca

skupnost v skladu s sistemom družbenega planiranja dolgoročne srednjeročne in letne plane.
9. člen:
(1) Določbe tega zakona o rabi in obdelovanju kmetijskih
zemljišč, nadomestilu iz 13. člena ter o odškodnini iz 14. člena
tega zakona se uporabljajo tudi za tista stavbna zemljišča, ki
so po urbanističnem ali zazidalnem načrtu' ali ustreznem
dokumentu, ki določa rabo kmetijskih zemljišč v nekmetijske
namene, namenjena za graditev, dokler se na njih ne začne
graditi.
(2) Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
gozdove, če ni z zakonom drugače določeno.
10. člen
(1) V občinskem prostorskem planu se namenijo zemljišča
za potrebe kmetijstva in gozdarstva, upoštevajoč pri tem
družbene plane, naravne razmere in družbene potrebe v občini.
(2) Zemljišča, ki so namenjena za potrebe kmetijstva, se
razvrstijo;
- v zemljišča, ki so po svojih naravnih lastnostih, primernosti za uporabo sodobne tehnologije in možnosti za oblikovanje kompleksov za družbeno ali družbeno organizirano
kmetijsko proizvodnjo temelj proizvodnje hrane v Sloveniji (za
kmetijsko proizvodnjo najbolj primerna ravninska in blago
nagnjena zemljišča v kompleksu, na kvalitetnih tleh ter vinogradniška in vrtnarska zemljišča na posebej ugodnih tleh in
legah, že oblikovani obdelovalni kompleksi, območja predvidenih melioracij in komasacij, s katerimi bo rodovitnost kmetijskih zemljišč izboljšana, območja združevanja zemljišč v
lastnini) in
- v druga kmetijska zemljišča.
(3) Tehnična navodila za razvrstitev zemljišč po prejšnjem
odstavku izda v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega
zakona republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju s predsednikom Republiškega komiteja za
družbeno planiranje in informacijski sistem.
(4) Razvrstitev kmetijskih zemljišč po drugem odstavku tega
člena je podlaga za planiranje kmetijske proizvodnje in razvoja kmetijstva v občini. V ta namen je treba v okviru priprav
za dolgoročni družbeni plan občine izdelati agrokarto, to je
karto razvojnih usmeritev kmetijstva v občini.
(5) Osnutek občinskega prostorskega plana se pošlje v
mnenje Republiškemu sekretariatu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. To mnenje se skupaj s predlogom občinskega
prostorskega plana predloži pristojnim zborom občinske
skupščine. Ce Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovi, da
občinski prostorski plan ni v skladu s cilji družbenega plana
SR Slovenije, lahko zadrži njegovo izvršitev do dokončne
odločitve Ustavnega sodišča SR Slovenije.
(6) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ali skupščina
občine lahko z odlokom proglasi kmetijsko zemljišče za zemljišče s posebnim namenom. Z odlokom se določi tudi način
rabe kmetijskega zemljišča in način plačevanja uporabnine
odškodovancu, če se zaradi posebnega načina rabe zmanjša
možnost pridobivanja dohodka iz kmetijske dejavnosti na tem
zemljišču.
11. člen:
(1) Zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka prejšnjega
člena so trajno namenjene za kmetijsko proizvodnjo.
(2) Zemljišča iz 2. alinee drugega odstavka prejšnjega
člena so namenjena za kmetijsko proizvodnjo, razen zemljišč,
ki imajo v skladu z družbenimi potrebami še druge družbeno
priznane funkcije, kot na primer: naravni in drugi spomeniki,
vodni rezervati, zemljišča za potrebe turizma, ljubiteljskega
obdelovanja kmetijskih zemljišč, za gradnjo počitniških hišic
in podobno (posebej opredeljena območja).
(3) V postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj za gradnjo
objekta na posebej opredeljenih območjih iz prejšnjega
odstavka sodeluje kmetijska zemljiška skupnost. Pri tem
sodelovanju kmetijska zemljiška skupnost kot nosilec kmetijske politike v občini upošteva zlasti načelo smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč, pogoje za ohranitev in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot na teh zemljiščih, potrebo,
da se zagotovijo pogoji za počitek in rekreacijo občanov ter
zagotavljanje drugih splošnih interesov na teh zemljiščih. V
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postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj zunaj teh območij pa
kmetijska zemljiška skupnost, predhodno predlaga alternativne lokacije, na katerih naj bi se zgradili objekti, pri čemer
upošteva še potrebo po naseljenosti krajine in izvajanju
določb 18. člena zakona ter pri tem lahko da zahtevo o načinu
rabe zemljišča in o drugih pogojih, ki zadevajo uporabo
zemljišča.
11. a člen:
(1) Razvrstitev zemljišč, namenjenih za potrebe kmetijstva
po drugem odstavku 10. člena tega zakona in določitev posebej opredeljenih območij iz drugega odstavka prejšnjega
člena, je sestavni del prostorskega dela družbenega plana
občine, s katerim se namenijo zemljišča za potrebe kmetijstva
in gozdarstva.
(2) Zemljišča, namenjena za kmetijstvo in gozdarstvo s
prostorskim delom družbenega plana občine, so kot dobrine
splošnega pomena pod posebnim varstvom. Namembnost teh
zemljišč se lahko spremeni s spremembo prostorskega dela
družbenega plana občine samo, če se zato ugotovi splošni
družbeni interes v skladu s kriteriji, določenimi v dogovorih o
temeljih družbenega plana SR Slovenije in občine in če se v
družbeni plan občine vnesejo take spremembe planiranih
kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, da plan kmetijske
proizvodnje ne bo zmanjšan. V tem primeru je investitor
dolžan zagotoviti sredstva, ki bodo skupaj z odškodnino
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (14. člen
tega zakona) zadoščala za izvedbo spremenjenih planiranih
kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij.
(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka plača investitor na
posebni račun pri kmetijski zemljiški skupnosti.
14. člen
(1) Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali
gozda na podlagi lokacijskega dovoljenja ali drugega upravnega akta ali če spremeni namembnost tega zemljišča brez
takega akta zato, ker ta ni predpisan, ali pa v nasprotju s
predpisi tako, da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko ali
gozdno proizvodnjo, plača odškodnino zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča.
(2) Gradnja objektov za rejo govedi, konj, prašičev in drobnice s pripadajočimi objekti, gradnja gozdnih prometnic in
dovoznih poti do gorskih in hribovitih predelov ter gradnja
rastlinjakov se ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda.
(3) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča se plača od površine zemljišča, ki je po
zazidalnem načrtu ali lokacijskem dovoljenju določeno za
gradnjo objekta in od površine zemljišča, ki je z zazidalnim
načrtom ali lokacijskim dovoljenjem namenjeno za redno
rabo objekta, pri čemer se šteje, da je za redno rabo objekta
določeno vse zemljišče, ki po zazidalnem načrtu pripada
objektu.
(4) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča se ne plačuje:
- kadar gre za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča ali gozda za potrebe JLA ali za namene v okviru
programa splošnega ljudskega odpora,
- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi obrambe
pred poplavami;
- kadar se na zemljišču gradijo objekti za urejanje vodnega režima z namenom, da se zagotovi varstvo pred škodljivim delovanjem voda in erozije, varstvo vodnih količin in
zalog ter varstvo kakovosti voda;
- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi vzdrževanja
naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi.
(5) Odškodnino zaradi spremembe nemembnosti kmetijskega zemljišča predpiše z odlokom občinska skupščina.
Odškodnina se določi v znesku za kvadratni meter zemljišča
ob upoštevanju lege in kakovosti zemljišč in ne sme biti
manjša od 20 dinarjev. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
lahko valorizira ta znesek v skladu s splošnim gibanjem cen.
(6) Občinske skupščine sklenejo na pobudo Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije dogovor o skupnih osnovah in merilih za določitev odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč. Šteje se, da je dogovor
sklenjen, ko ga sklene najmanj 40 občinskih skupščin. Če

dogovor ni sklenjen oziroma ga ne sklenejo vse občinske
skupščine v SR Sloveniji v roku petih mesecev, ko je bila dana
pobuda za njegovo sklenitev, Skupščina SR Slovenije predpiše osnove in merila za določitev odškodnine za vse občine
oziroma le za tiste, ki dogovora ne sklenejo.
(7) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča odmeri v upravnem postopku občinski
upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve. Ce se odškodnina ne da odmeriti po tretjem odstavku tega člena, odmeri
odškodnino upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve,
potem ko je dobil mnenje občinskega upravnega organa,
pristojnega za kmetijsko inšpekcijo. Če le-ta ne da mnenja v
30 dneh, lahko odloči občinski upravni organ, pristojen za
lokacijske zadeve, brez tega mnenja.
(8) Brez potrdila o plačani odškodnini ni mogoče izdati
gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenja za izkoriščanje
rudnin, prav tako pa ne začeti gradnje na podlagi priglasitve.
16. člen
(1) Kdor zaradi izpuščanja v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je to dovoljeno po predpisih o varstvu zraka,
ali kako drugače povzroči onesnaženje kmetijskega zemljišča
a^ gozda tako, da se zmanjša kmetijska oziroma gozdna
proizvodnja, ali tako, da vsebujejo kmetijski pridelki več škodljivih snovi, kot je to normalno, plača ne glede na pravice
oškodovancev po načelih odškodninskega prava še posebno
odškodnino v sorazmerju z zmanjšano kmetijsko oziroma
gozdno proizvodnjo oziroma v sorazmerju z zmanjšano vrednostjo kmetijskih oziroma gozdnih proizvodov.
(2) Če sta kmetijsko zemljišče ali gozd tako onesnažena, da
mora kmet oziroma kmetijska ali gozdnogospodarska organizacija na tem zemljišču opustiti svojo proizvodnjo, je povzročitelj onesnaženja dolžan oškodovancu plačati odškodnino,
ki bo zadoščala po izbiri kmeta oziroma kmetijske ali gozdnogospodarske organizacije bodisi za tolikšno izboljšanje preostalega zemljišča, da ne bosta prikrajšana pri svojem
dohodku, bodisi da si lahko pridobita drugo enakovredno
zemljišče. Kmetu, ki mora zaradi onesnaženja v celoti opustiti
kmetijsko ali gozdno proizvodnjo, je povzročitelj onesnaženja
zemljišča dolžan zagotoviti socialno varnost in stabilnost.
(3) Predpise o ugotavljanju onesnaženja kmetijskih zemljišč in gozda, merila za določanje odškodnin in način plačevanja odškodnine po prvem odstavku tega člena predpiše v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
(4) Odškodnino po prvem odstavku tega člena odmerja v
upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo, odškodnino po drugem odstavku pa pristojno
temeljno sodišče.
18. člen
(1) Lastnik, uporabnik oziroma imetnik kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: obdelovalec) ima v svojem,
skupnem in splošnem družbenem interesu 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; obdelovalec kmetijskega zemljišča iz 1. alinee drugega odstavka 10.
člena tega zakona pa mora ta kmetijska zemljišča obdelovati
tudi v skladu z občinskim družbenim planom.
(2) Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izda v enem letu po uveljavitvi tega zakona navodilo o
tem, kdaj se šteje, da obdelovalec ravna kot dober gospodar.
(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ugotovi, da obdelovalec ne uporablja kmetijskega zemljišča v skladu s prvim
odstavkom tega člena, razišče vzroke za tako stanje. V skladu
z ugotovljenim stanjem predlaga kmetijska zemljiška skupnost obdelovalcu primerne ukrepe in mu pri tem daje
ustrezno pomoč.
(4) Če lastnik kmetijskega zemljišča v enem letu ne upošteva predloga iz prejšnjega odstavka, predlaga kmetijska
zemljiška skupnost ali pristojna kmetijska inšpekcija občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za kmetijstvo, da
dodeli kmetijsko zemljišče za dobo petih let v začasno upravljanje kmetijski zemljiški skupnosti. Ta doba se lahko podaljša
še za naslednjih pet let, če občinski upravni organ pristojen za
kmetijstvo, ugotovi, da se niso spremenile okoliščine, zaradi
priloga poročevalca
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katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana.
Odločba o dodelitvi kmetijskega zemljišča v začasno upravljanje je akt v upravnem postopku.
(5) Določbe tretjega in čefrtega odstavka tega člena se
smiselno uporabljajo tudi v primeru, ko kmetijska zemljiška
skupnost poda zahtevo o načinu rabe kmetijskih zemljišč in o
drugih pogojih, ki zadevajo uporabo zemljišča (tretji odstavek
11. člena in tretji odsatavek 60. člena tega zakona).
20. člen
Lastnik kmetijskega zemljišča lahko vsak čas zahteva prenehanje začasnega upravljanja, če dokaže, da so se bistveno
spremenile okoliščine, zaradi katerih je bila odločba o začasnem upravljanju izdana. V tem primeru mora začasnemu
uporabniku oziroma zakupniku povrniti vse stroške in celotno
vrednost vlaganj v razširjeno reprodukcijo.
21. člen
(1) S prometom s kmetijskimi zemljišči po tem zakonu je
mišljen prenos lastninskfe pravice s pravnimi posli med živimi
in prenos kmetijskega zemljišča iz ene družbene pravne
osebe v drugo družbeno pravno osebo.
(2) S pravnimi posli med živimi, občani, ki po določbah tega
zakona niso kmetje, ter društva in druge civilne pravne osebe
ne morejo pridobivati kmetijskih zemljišč na območju iz 1.
alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona.
22. člen
(1) Nihče ne more imeti v lasti več kmetijskega zemljišča,
kot ga sme imeti po zakonu.
(2) Kdor pridobi v last kmetijsko zemljišče, ki presega z
zakonom določeni maksimum, mora to naznaniti občinskemu
upravnemu organu, pristojnemu za prernoženjsko-pravne
zadeve v tridesetih dneh, odkar je za to izvedel.
(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
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. Za presežek, ki je pridobljen s pravnimi posli med
živimi, se ne plača odškodnina.
(4) Določbi prejšnjih dveh odstavkov se smiselno uporabljata tudi v primeru, ko občan, ki po določbah tega zakona ni
kmet, društvo ali druga civilno-pravna oseba, pridobi s pravnimi posli med živimi kmetijsko zemljišče iz 1. alinee drugega
odstavka 10. člena tega zakona.
23. člen
(1) Kdor podeduje kmetijsko zemljišče, ki skupaj z zemljiščem, ki ga že ima v lasti, presega z zakonom določeni maksimum, ima v okviru tega maksimuma pravico izbrati tisto od
vseh teh kmetijskih zemljišč, na katerem namerava obdržati
lastninsko pravico.
(2) Izjavo, s katero izbere zemljišče o prejšnjem odstavku,
da dedič v petdesetih dneh po pridobitvi zemljišča občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjskopravne zadeve. Ta organ Ugotovi z odločbo, da je drugo
zemljišče, ki presega z zakonom določeni maksimum, postalo
družbena lastnina, in se prenese v kmetijski zemljiški sklad.
(3) Če dedič zemljišča ne izbere, določi občinski upravni
organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, katero kmetijsko zemljišče iz podedovanega presežka postane družbena
lastnina in se prenese v kmetijski zemljiški sklad.
(4) Določbe prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo tudi v primeru, ko občan ki po določbah tega
zakona ni kmet, podeduje kmetijsko zemljišče iz I. alinee
drugega odstavka 10. člena tega zakona.
(5) Za kmetijsko zemljišče, ki postane po prejšnjih odstavkih družbena lastnina, ima dedič pravico do odškodnine po
predpisih o razlastitvi.
(6) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se dediču izplača, ko
izroči kmetijska zemljiška skupnost zemljišče kmetijski organizaciji ali drugemu uporabniku, do izročitve pa obdrži dedič
na zemljišču pravico uporabe.
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24. člen
(1) Kmetijska organizacija in kmet, katerih zemljišče meji na
zemljišče, ki ga prodaja kmet, drug občan, društvo ali druga
civilna pravna oseba, imata prednostno pravico do nakupa
tega zemljišča.
(2) Če kmetijska organizacija oziroma kmet ne uveljavlja
prednostne pravice nakupa iz prejšnjega odstavka, ima prednostno pravico kmetijska zemljiška skupnost, nato druga
kmetijska organizacija ali drug kmet, ki ima zemljišče v primerni oddaljenosti.
(3) Ob enakih pogojih ima kmetijska organizacija prednostno pravico pred kmetom, med kmeti pa tisti, ki mu kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ima prednostno pravico nakupa zakupnik kmetijskega zemljišča, ki je
kmet ali kmetijska organizacija združenega dela, razen če gre
za zakup iz 50. člena tega zakona.
(5) Kadar je naprodaj gozd, ima prednostno pravico nakupa
gozdnogospodarska organizacija, ki gospodari z gozdovi
tega gozdnogospodarskega območja, nato organizacije združenega dela, ki gospodarijo z gozdovi v tem gozdnogospodarskem območju in kmetje. Pri določtivi prednosti med temi
upravičenci se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih odstavkov.
25. člen
(1) Kmet, drug občan, društvo ali druga civilna pravna
oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče ali gozd, je
dolžan ponudbo v treh izvodih izročiti pristojnemu krajevnemu uradu oziroma kjer krajevnega urada ni, občinskemu
upravnemu organu, pristojnemu za premoženjsko-pravne
zadeve, na območju občine, kjer je to zemljišče. Ponudba
mora vsebovati označbo in ceno zemljišča ter druae prodajne
pogoje.
(2) Organ iz prejšnjega odstavka poskrbi, da se ponudba za
petnajst dni nabije na razglasni deski krajevnega urada oziroma občine ter jo hkrati z vročilnico pošlje kmetijski zemljiški skupnosti.
(3) Rok za uveljavitev prednostne pravice nakupa iz prejšnjega člena znaša trideset dni od dneva, ko je ponudbo
prejela kmetijska zemljiška skupnost.
26. člen
(1) Upravičenec iz 24. člena uveljavi prednostno pravico
nakupa s pismeno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje s
priporočeno pošiljko prodajalcu in pristojnemu krajevnemu
uradu, oziroma, kjer krajevnega urada ni, občinskemu upravnemuorganu, pristojnemu za premoženjsko-pravne zadeve.
(2) Če upravičenec iz 24. člena tega zakona smatra, da cena
v ponudbi bistveno presega tržno vrednost ponudenega zemljišča, iahko v roku iz tretjega odstavka prejšnjega člena
sproži postopek za ugotovitev tržne vrednosti ponudenega
zemljišča pri občinskem upravnem organu pristojnem za premoženjsko-pravne zadeve. Če v petnajstih dneh po tem, ko je
prodajalec zvedel za tako ugotovljeno tržno vrednost ponudenega zemljišča, ponudbe v nadaljnjih petnajstih dneh ne
umakne, je to zemljišče dolžan prodati upravičencem iz 24.
člena tega zakona po ceni, ki je enaka ugotovljeni tržni
vrednosti. Ti upravičenci lahko v.takem primeru uveljavljajo
prednostno pravico nakupa v petnajstih dneh po preteku
roka, v katerem je imel prodajalec pravico umakniti ponudbo.
Ce noben upravičenec v tem roku ne kupi zemljišča ali pa, če
tržna vrednost ni ugotovljena v petnajstih dneh po preteku
roka iz tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko prodajalec to
zemljišče proda drugemu interesentu po določbah tega zakona.
(3) Izjava o umiku ponudbe po prejšnjem odstavku je
veljavna, če jo prodajalec pošlje s priporočeno pošiljko pristojnemu krajevnemu uradu, oziroma, kjer krajevnega urada
ni, občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za premoženjskopravne zadeve.
28. člen
(1) Upravičenec iz 24. člena tega zakona, ki je bil prikrajšan
za prednostno pravico nakupa, lahko s tožbo zahteva, da se
pogodba o prodaji razveljavi in da mu lastnik proda kmetijsko
zemljišče ob enakih pogojih, po katerih je bilo prodano drugemu.
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(2) Tožbo iz prejšnjega odstavka lahko vloži upravičenec v
tridesetih dneh od dneva, ko je izvedel za prodajo oziroma za
vpis, najpozneje pa v enem letu od dneva overitve pogodbe o
prodaji zemljišča ozisoma vpisa v zemljiško knjigo.
29. člen:
(1) Kmet sme podariti kmetijsko zemljišče ali gozd občanom, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmeta, če so ti njegov
zakonec ali oseba, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem, njegovi potomci, posvojenci in njihovi
potomci ter njegovi starši, bratje oziroma sestre.
(2) Kmetje, lastniki kmetij iz 3. člena zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij) smejo podariti občanom iz prejšnjega odstavka samo
taka zemljišča, ki jih sicer smejo z oporoko nakloniti v skladu
z drugim odstavkom 22. člena navedenega zakona.
(3) Zemljiškoknjižni prenos kmetijskega zemljišča ali
gozda, na katerem je lastninska pravica, je z darilno pogodbo
mogoč samo na podlagi potrdila občinskega upravnega
organa, pristojnega za kmetijstvo, da so upoštevane določbe
prejšnjih odstavkov.
33. člen:
(1) Kmetijsko zemljišče, katerega lastnik najmanj deset let ne
stori ničesar, s čimer bi kakorkoli izvrševal svojo lastninsko
pravico na tem zemljišču, postane družbena lastnina in preide
v kmetijski zemljiški sklad. Prav tako postane družbena lastnina kmetijsko zemljišče, ki je bilo v skladu z 18. členom tega
zakona deset let v začasnem upravljanju, razeri če gre za
zemljišče, ki je v lastnini kmeta, ki zaradi starosti ali delovne
nezmožnosti ne more obdelovati kmetijskega zemljišča z
osebnim delom.
(2) Na kmetijsko zemljiško skupnost se prenese kmetijsko
zemljišče tiste kmetijske organizacije, ki tega zemljišča eno
leto ni obdelovala v skladu z določbami prvega odstavka 18.
člena tega zakona.
(3) Dejstvo iz prvega odstavka tega člena ugotovi v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen za premoženjsko-pravne zadeve, dejstvo iz drugega odstavka pa prav
tako v upravnem postopku občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo.
58. člen:
(1) Občan, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta, sme imeti
v lasti v ravninskih predelih največ 1 ha kmetijskih zemljišč in
gozda skupaj, od tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 ha vinograda, v predelih nad 600 m nadmorske višine pa največ 3 ha
skupnih površin, od tega največ 0,5 ha gozda in 0,5 ha
vinograda.
(2) V maksimum iz prejšnjega odstavka se všteva površina
zemljišč vseh članov ožje družinske skupnosti.
(3) Določbe 53. člena tega zakona se ustrezno uporabljajo
tudi v primerih iz prvega odstavka tega člena.
(4) Občani, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmeta, ter
društva in druge civilne pravne osebe, ki po tem zakonu niso
kmetijske organizacije, ne morejo imeti kmetijskih zemljišč na
območju iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona.
60. člen:
(1) Kmetijska zemljiška skupnost prenaša kmetijska zemljišča v skladu s tem zakonom na kmetijske organizacije ali pa
jih daje v dolgoročni zakup kmetom, gozdove pa na gozdnogospodarsko organizacijo, ki gospodari z gozdovi na tem
gozdnogospodarskem območju.
(2) Odškodnina za prenos kmetijskega obdelovalnega zemljišča ali gozda po prejšnjem odstavku se določi tako, da se
valorizirani nabavni ceni prišteje še neamortizirana vrednost
vloženjh investicij v to zemljišče.
(3) Če kmetijska zemljiška skupnost ne more razpolagati s
kmetijskim zemljiščem ali gozdom po prvem odstavku tega
člena, lahko tako zemljišče proda, zamenja ali ga da v zakup
občanu, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta. Če 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 določbe zakona o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19-911/76), ki zadevajo dražbo.
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75. člen:
(1) Zemljišče, ki se z arondacijo pripoji, se izroči arondacijskemu upravičencu po pravnomočnosti odločbe o arondaciji.
(2) Prejšnji lastnik oziroma uporabnik ima pravico obdržati
pripojeno kmetijsko zemljišče v posesti, dokler ne pospravi
pridelkov, vendar najdlje do konca tekočega gospodarskega
leta.
77. člen:
(1) Po pravnomočnosti odločbe o arondaciji lahko prejšnji
uporabnik oziroma lastnik pripojenega zemljišča zahteva pri
organu iz prvega odstavka 73. člena tega zakona, da razveljavi
dokončno odločbo o arondaciji:
- če arondacijski upravičenec najkasneje v dveh letih po
izročitvi ne začne urejati arondiranih zemljišč;
- če začete ureditve ne konča najkasneje v petih letih od
začetka urejanja, ali
- če arondiranih zemljišč ne izkorišča za kmetijsko proizvodnjo, razen v primeru, če na podlagi upravnega akta ali
predpisa ni bila spremenjena namembnost zemljišča.
(2) To zahtevo lahko prejšnji uporabnik ali lastnik vloži v
treh mesecih od dneva, ko je za to zvedel, vendar najkasneje v
enem letu po poteku rokov iz prejšnjega odstavka.
78. člen:
(1) Na območju dela katastrske občine oziroma ene ali več
katastrskih občin se lahko zložijo kmetijska zemljišča in
ponovno razdelijo med prejšnje lastnike oziroma uporabnike
tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča (v nadaljnjem besedilu: komasacija).
(2) Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: komasacijski sklad).
79. člen:
(1) Komasacijo lahko predlagajo kmetijska zemljiška skupnost, kmetijske organizacije ali kmetje.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka vložijo predlog pri
občinskem upravnem organu, pristojnem za kmetijstvo:
- če so se izrekli za komasacijo uporabniki in tisti lastniki
kmetijskih zemljišč, ki so kmetje in imajo skupaj z lastniki
kmetijskih zemljišč, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete,
več kot polovico površin vseh kmetijskih zemljišč na komasacijskem območju;
- če je pobudo za komasacijo obravnavala kmetijska zemljiška skupnost iz predvidenega komasacijskega območja,
razen če je sama predlagatelj komasacije;
- če je izdelana idejna zasnova ureditve komasacijskega
območja.
(3) Ne glede na določbo 1. alinee prejšnjega odstavka lahko
upravičenci vložijo predloge tudi tedaj, ko je komasacija predvidena v dogovoru o temeljih družbenega plana in v družbenem planu občine.
80. člen:
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena, izda občinska skupščina odločbo o uvedbi komasacijskega postopka.
Občinska skupščina hkrati imenuje tudi komisijo za izvedbo
komasacijskega postopka, ki ima položaj občinskega upravnega organa.
(2) Komisijo za izvedbo komasacije sestavljajo predsednik
in štirje člani, ki jih z odločbo iz prvega odstavka tega člena
imenuje občinska skupščina. Člani komisije so predvsem
strokovnjaki s kmetijskega, pravnega in geodetskega
področja ter en komasacijski udeleženec, predsednik komisije pa je praviloma diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom.
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka ni pritožbe, dopusten
pa je upravni spor.
(4) Pravnomočna odločba iz prvega odstavka tega člena se
začne izvajati, ko sta SR Slovenija in občina zagotovili kritje
stroškov komasacije v smislu drugega in tretjega odstavka 94.
člena tega zakona.
81. člen:
(1) Komisija za izvedbo komasacijskega postopka vodi
komasacijski postopek in ima zlasti naslednje operativne in
upravno-pravne naloge:
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- predlaga pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču vpisovanje sprememb na komasacijskem območju;
- sodeluje s komasacijskim odborom;
- objavi javni razpis za izvedbo geodetskih del na komasacijskem območju;
- odredi razgrnitev idejne zasnove ureditve komasacijskega območja za dobo trideset dni na sedežih tistih krajevnih skupnosti, ki leže na komasacijskem območju;
- odredi razgrnitev elaboratov komasacijskega postopka
ter sprejema pripombe in predloge lastnikov ter uporabnikov
zemljišč v komasacijskem skladu (v nadaljnjem besedilu
komasacijski udeleženci) k posameznim elaboratom komasacijskega postopka;
*
- odloča v upravnem postopku o ugovorih komasacijskih
udeležencev zoper elaborate;
- nadzira potek komasacijskega postopka;
- obravnava predlog razdelitve komasacijskega sklada in
izda odločbo o razdelitvi zemljišč v komasacijskem skladu;
- sprejme sklep o razdelitvi stroškov, ki jih krijejo komasacijski udeleženci;
- opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem komasacij.
(2) Komasacijski udeleženci lahko vložijo pri komisiji za
izvedbo komasacijskega postopka ugovor k posameznim elaboratom komasacijskega postopka v roku osmih dni od njihove razgrnitve. Zoper to odločbo komisije je dopustna pritožba na Geodetsko upravo SR Slovenije. Ce gre za elaborate
o obstoječem zemljiškem stanju oziroma na Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če gre za elaborate o cenitvi nepremičnin, ki sestavljajo komasacijski sklad.
82. člen:
(1) Z uvedbo komasacijskega postopka je na komasacijskem območju prepovedan promet z zemljišči, razen v primeru, če postane zemljišče družbena lastnina, prepovedano
p<A je tudi parceliranje zemljišč ter graditev in spreminjanje
kultur.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom,
je nična. Lastnik oziroma uporabnik tudi nima pravice do
odškodnine za sredstva, vložena v gradnjo in spremembo
kulture v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) 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.
83. člen:
V odločbi o uvedbi komasacije se lahko določi:
- da se v komasacijski sklad vključijo tudi gozdovi ali
njihovi deli, ki leže znotraj komasacijskega območja oziroma
segajo vanj;
- da se ne vključijo v komasacijski sklad posamezni vinogradi, sadovnjaki in hmeljišča ali skupine takih zemljišč, če bi
vključitev teh zemljišč ovirala ali zadrževala smotrno in hitro
izvedbo komasacije.
85. člen:
(1) Komasacijski udeleženci izvolijo izmed sebe komasacijski odbor, ki zastopa njihove interese in pripravlja predloge.
(2) Komasacijski odbor ne more odločati o pravicah komasacijskih udeležencev.
<
86. člen:
(1) Pri vlaganju zemljišč v komasacijski sklad se upošteva
glede lastnine in drugih stvarnih pravic stanje v zemljiški
knjigi; glede lege, površine, kulture in katastrskega razreda
pa podatki predhodno usklajenega 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. S tem pa niso prizadete
pravice, ki jih ima kdo na takem kmetijskem zemljišču.
(3) Če komasacijski udeleženec meni, da podatki glede
kulture v zemljiškem katastru ne ustrezajo dejanskemu stanju, lahko zahteva spremembo teh podatkov.
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87. člen:
(1)0 novi razdelitvi zemljišč, ki so v komasacijskem skladu,
odloči komisija za izvedbo komasacijskega postopka po
določbah 88. in 91. člena tega zakona. O pritožbi zoper
odločbo te komisije odloča Geodetska uprava SR Slovenije.
(2) Preden komisija za izvedbo komasacijskega postopka
izda odločbo o prejšnjem odstavku, razgrne načrt nove razdelitve za trideset dni na sedežih krajevnih skupnosti na komasacijskem območju. Načrt obravnavajo tudi krajevne skupnosti na komasacijskem območju in kmetijska zemljiška skupnost.
88. člen:
(1) Vsak uporabnik in vsak lastnik kmetijskega zemljišča, ki
je kmet, dobi praviloma iz komasacijskega sklada ustrezno
zemljišče približno enake skupne vrednosti, če je mogoče, pa
tudi enake katastrske kulture in približno enake lege kot jo
ima zemljišče, ki ga je vložil v komasacijski sklad.
(2) Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada je treba
gledati na to, da dobi vsak komasacijski udeleženec čimbolj
zaokroženo zemljišče. .
(3) Občanom, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmete se
dodelijo (v posebnem bloku parcel) zemljišča, ki jih smejo
imeti v lasti po četrtem odstavku 58. člena tega zakona.
(4) Če dobi komasacijski udeleženec iz komasacijskega
sklada zemljišče, ki je več vredno kot zemljišče, ki ga je vložil
v komasacijski sklad, mora v denarju plačati komasacijskemu
skladu razliko; če dobi zemljišče manjše vrednosti, pa se mu v
denarju izplača razlika.
(5) Pri ugotavljanju vrednosti se zemljišča uvrščajo v vrednostne razrede tako, da se pri tem upošteva le njihov katastrski razred in njihova katastrska kultura.
90. člen:
(1) Če se med komasacijskim postopkom zaradi zgraditve
omrežja cest in prekopov ter drugih javnih objektov, ki jih je
treba zgraditi na komasacijskem območju, da bi se izvedla s
komasacijo predvidena ureditev prostora, zmanjša skupna
površina zemljišč, ki naj se razdele med udeležence, se dodeli
vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vloženim zemljiščem manjša površina zemljišč.
(2) Če se zaradi zmanjšanja omrežja cest in prekopov ter
drugih objektov poveča skupna površina zemljišč v komasacijskem skladu, se dodeli vsakemu komasacijskemu udeležencu sorazmerno z vloženim zemljiščem večja površina zemljišč.
(3) Določba prvega oziroma drugega odstavka tega člena se
uporabi tudi, če se med komasacijskim postopkom zaradi
višje sile (spremembe rečnega toka, odnašanja, nasipanja
ipd.) zmanjša oziroma poveča skupna površina zemljišč v
komasacijskem skladu.
93. člen:
(1) Komasacijski udeleženci prevzamejo zemljišča iz komasacijskega sklada v dejansko posest in last oziroma uporabo
po pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč, ki so v
komasacijskem skladu, praviloma potem ko so pospravljeni
pridelki, najkasneje p£ do konca koledarskega leta.
(2) Po sporazumu med večino komasacijskih udeležencev
se lahko začasno prevzamejo zemljišča, stavbe in drugi
objekti iz komasacijskega sklada, še preden je odločba iz
prejšnjega odstavka pravnomočna.
94. člen
(1) Stroške v zvezi s komasacijo krijejo SR Slovenija, občina
in komasacijski udeleženci.
(2) SR Slovenija krije stroške za izvedbo primarnih geodetskih del, in sicer:
>- za postavitev navezovalne geodetske mreže na območju
komasacije;
- za izmero oboda komasacijskega območja in za izmero
objektov (poti, cest, kanalov, posameznih zgradb), ki ostanejo
nespremenjeni tudi po komasaciji, ter za izdelavo načrta
izmerjenega stanja;
- za cenitev vrednosti zemljišč na komasacijskem območju
pred novo razdelitvijo;
- za izdelavo zemljišč-katastrskih načrtov po izvršenem
prenosu nove razdelitve zemljišča v naravo.
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(3) Občina, na katere območju se izvaja komasacija, krije
stroške izdelave in razgrnitve idejne zasnove ureditve komasacijskega območja, sestavine seznamov zemljišč in lastnikov
oziroma uporabnikov, stroške izdelave in razgrnitve komasacijskega projekta z ustreznimi geodetskimi deli ter stroške za
izvedbo sprememb v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi.
Če se izvaja komasacija v občini ali delu občine, ki se po
predpisih o skladnejšem razvoju SR Slovenije šteje za manj
razvitega, krije tudi te stroške SR Slovenija.
(4) Komasacijski udeleženci krijejo v sorazmerju s površino
iz komasacijskega sklada dobljenih zemljišč stroške za
geodetski prenos komasacijskega projekta, za razdelitev
komasacijskega sklada v naravo ter druge stroške za opravila,
ki jih je treba opraviti izključno zaradi same komasacije zemljišč.
(5) Operativna dela za izvedbo komasacije zemljišč opravljajo geodetske organizacije združenega dela ali posebne
službe v kmetijski organizaciji, kmetijski zemljiški skupnosti
ali njihovih zvezah, ki so v skladu z zakonom usposobljene za
opravljanje geodetskih del.
(6) Za dela iz prejšnjega odstavka, za katere po četrtem
odstavku tega člena krijejo stroške komasacijski udeleženci,
sklepa pogodbe kmetijska zemljiška skupnost. Ta skupnost
ima proti komasacijskim udeležencem regresno pravico v
skladu z določbo četrtega odstavka tega člena. Komasacijski
udeleženec lahko plača stroške komasacije tudi tako, da
odstopi kmetijski zemljiški skupnosti del zemljišča, ki je po
vrednosti enako njegovemu deležu za stroške komasacije.
(7) Če lastnik ne poravna komasacijskih stroškov, se mu v
izvršilnem postopku odvzame del zemljišča, ki je po vrednosti
enak njegovemu deležu za stroške njegovega zemljišča pred
komasacijo.
96. člen:
Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predpiše v soglasju z republiškim sekretarjem za urbanizem
tehnična navodila za izvajanje komasacij v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.
119. člen: (1) Lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč se na določenem območju lahko sporazumejo za skupno obnovo in
napravo trajnih nasadov, za združitev določenih sredstev in za
način rabe zemljišč po obnovi oziroma napravi nasadov.
(2) Če je dana pobuda za poseg iz prejšnjega odstavka pa
med lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč ni bil dosežen
sporazum, lahko občinska skupščina na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti predpiše obseg in način izvedbe predlaganega posega, način združevanja sredstev in način rabe
zemljišč po izvedbi posega, če se z nameravanim posegom
strinjajo uporabniki in lastniki kmetijskih zemljišč, ki so
kmetje, in imajo skupaj z lastniki kmetijskih zemljišč, ki se po
tem zakonu ne štejejo za kmeta, več kot polovico površin vseh
kmetijskih zemljišč na predlaganem območju.
(3) V primerih, ko je zaradi smotrne rabe kmetijskega zemljišča na določenem območju potrebno dolgoročno zagotoviti
enotno ureditev pri napravi teras, trajnih nasadov, izbiri kultur
na določenem zemljišču ali strokovno neoporečnost določenih posegov, lahko občinska skupščina sprejme odlok, s
katerim se določi obveznost upoštevanja skupnega ureditvenega projekta, izgradnjo skupne infrastrukture (poti, namakalne naprave, terase in podobno) ali omejitve pri izgradnji
proizvodnih in stanovanjskih objektov. Občinska skupščina
sprejme tak odlok za določeno območje na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti.
132 člen:
Izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, nadzorujejo občinski upravni organi, ki so pristojni za kmetijsko inšpekcijo.
134. člen
(1) Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih o organih, pristojnih za kmetijsko inšpekcijo, tudi dolžnost in pravico:
- pregledovati zemljišča, kmetijske objekte, poslovne
knjige in listine organizacij združenega dela, kmetijskih zemljiških skupnosti, drugih pravnih oseb, pašnih skupnosti, kme36

tov in drugih občanov, na katere se nanašajo določbe tega
zakona;
- prepovedati uporabljanje kmetijskega zemljišča v kakšen drug namen kot za kmetijsko proizvodnjo, če tako izkoriščanje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi zakona, ni
dovoljeno;
- prepovedati uporabo poslopij in naprav na zemljiščih
skupnega pašnika v kakšen drug namen kot za potrebe skupnega pašnika, če za tako uporabo ne da soglasja kmetijska
zemljiška skupnost;
- nadzirati izvajanje določb tega zakona o plačevanju
odškodnine po 14. členu tega zakona, o zakupu ter o maksimumu kmetijskih zemljišč, o kmetijskem zemljiškem skladu
ter o kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacijah in skupnih
pašnikih, kadar ni za to pristojen drug organ;
- zadržati izvršitev nezakonitih dejanj;
- odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za
splošni interes, ukrepe, da se škoda prepreči.
(2) Organizacija združenega dela, kmetijske zemljiške
skupnosti, druge pravne osebe, pašne skupnosti, kmetje in
drugi občani morajo inšpektorju omogočiti nadzorstvo in mu
dati vse potrebne podatke in pojasnila,
137. člen
(1) Z denarno kaznijo od 1.000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za prekršek kmetijska organizacija ali druga družbenopravna oseba;
1. če začne graditi objekt, na podlagi priglasitve, ne da bi
plačala odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda (osmi odstavek 14. člena);
2. če v predpisanem roku ne prijavi količine izkopanih
rudnin pristojnemu organu (prvi odstavek 15. člena);
3. če proda kmetijsko zemljišče brez mnenja kmetijske
zemljiške skupnosti (prvi odstavek 30. člena);
4. če pogodbe o prodaji kmetijskega zemljišča v družbeni
lastnini občanu, društvu ali drugi civilni pravni osebi ne predloži v predpisanem roku občinskemu javnemu pravobranilstvu (prvi odstavek 35. člena); •
5. če odda kmetijsko zemljišče kmetu v zakup v nasprotju s
prvim odstavkom 39. člena;
6. če ne dovoli kmetijskemu inšpektorju izvrševati pooblastil iz 1. alinee prvega odstavka 134. člena;
7. če v nasprotju s prepovedjo kmetijskega inšpektorja iz 2.
alinee prvega odstavka 134. člena izkorišča kmetijsko zemljišče;
8. če ni prenesla v predpisanem roku vseh kmetijskih zemljišč v kmetijski zemljiški sklad (prvi odstavek 145. člena).
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
kmetijske organizacije ali druge družbene pravne osebe.
138. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje
posameznik, če stori prekršek iz 1., 2., 6. ali 7. točke prvega
odstavka prejšnjega člena.
139. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik:
1. če ne naznani v predpisanem roku, da ima v lasti kmetijsko zemljišče, ki presega z zakonom določeni maksimum
(drugi odstavek 22. člena):
2. če po določbah tega zakona ni kmet, pa ne naznani v
predpisanem roku, da ima v lasti kmetijsko zemljišče iz 1.
alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona;
3. če odda kmetijsko zemljišče v zakup v nasprotju z drugim
odstavkom 40. člena tega zakona;
4. če gradi nova poslopja za individualno uporabo na zemljiščih skupnega pašnika v nasprotju s prvim, drugim in četrtim
odstavkom 129. člena tega zakona.
139. a člen
Za 139. členom se doda nov 139. a člen, ki se glasi:
»(1) Z denarnp kaznijo od 5.000 do 30.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek društvo ali druga civilna pravna oseba, če
v predpisanem roku ne naznani, da ima v lasti kmetijsko
zemljišče iz prve alinee drugega odstavka 10. člena tega
zakona (četrti odstavek 22. člena).
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(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba
društva ali druge civilne pravne osebe.«
140. člen
(1) Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za gospodarski prestopek kmetijska organizacija:
1. če uporabi denarni znesek, ki ga pridobi za prodano
oziroma v zakup ali podzakup dano kmetijsko zemljišče, v
nasprotju z drugim odstavkom 30. člena tega zakona;
2. če gospodari s skupnim pašnikom v nasprotju z drugim
odstavkom 126. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 dinarjev se kaznuje
za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba kmetijske organizacije.
141. člen:
(1) Občinski prostorski plani, ki so bili sprejeti po določbah
10. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
26/73, 24/75 in 23/77) morajo biti usklajeni z določbo 10. člena
tega zakona v roku, ki ga določijo predpisi o prostorskem
planiranju.
»Do sprejetja prostorskega dela družbenega plana občine,
s katerim se namenjajo zemljišča za potrebe kmetijstva in
gozdarstva,« ni dopustna sprememba namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma gozda, razen v primeru, ko gre za
gradnjo objektov regionalnega pomena in za organizirano
stanovanjsko gradnjo, če ta ni predvidena na njivskih površinah ali na večjih že arondiranih, komasiranih in melioriranih
površinah ali za gradnjo objektov, ki so zajeti v že sprejetih
družbenih planih,, V tem primeru se lahko spremeni namembnost kmetijskega zemljišča le, če da kmetijska zemljiška skupnost k temu posebno soglasje.
(3) Že izdana soglasja kmetijske zemljiške skupnosti glede
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč po tretjem
odstavku 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 26/73, 24/75 in 23/77) se štejejo kot njeno sodelovanje
v upravnem postopku pri izdaji lokacijskih dovoljenj oziroma
kot določitev lokacije v smislu tretjega odstavka 11. člena
tega zakona.
142. člen:
Občanom, ki so pridobili status kmeta pa določbah zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 26/73, 24/75 in 23/
77), ta status ostane ne glede na določbe tega zakona, če
zemljo še obdelujejo z osebnim delom, ali če zemlje zaradi
starosti ali delovne nezmožnosti ne obdelujejo več.
143. člen:
(1) Občani morajo prilagoditi obseg svojih zemljišč določbam tega zakona v roku dveh let od uveljavitve tega zakona.
Do preteka tega roka lahko občani prosto razpolagajo s
kmetijskim zemljiščem ali gozdom.
(2) Občani iz prejšnjega odstavka, ki sami niso prilagodili
obsega svojih zemljišč do 24. avgusta 1978, pa bi bili morali to
storiti, so na zahtevo kmetijske zemljiške skupnosti ali kmetijske organizacije dolžni vsak čas prodati po svoji izbiri višek
kmetijskega zemljišča, in sicer po ceni, ki je enaka desetkratni
povprečni letni zakupnini za enako ali podobno zemljišče v
kraju, kjer je to zemljišče, na dan prevzema zemljišča.
(3) Gozdnogospodarska organizacija združenega dela je na
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zahtevo občana dolžna vsak čas do izteka roka iz prvega
odstavka tega člena, po izteku tega roka pa na podlagi tega
zakona, prevzeti od občana po njegovi izbiri višek gozda.
Odškodnina za prevzeti gozd je odvisna od kvalitete in zrelosti
gozda, ne more pa biti večja od 10-letnega etata. Občan in
gozdnogospodarska organizacija se sporazumeta, ali poseka
etat občan sam, ali se mu odškodnina izplača v denarju, in to
v vrednosti, ki ustreza navedeni količini lesa, preračunani iz
cene lesa na panju. Obenem se občan in gozdnogospodarska
organizacija sporazumeta tudi za rok, v katerem občan
poseka 10-letni etat s tem, da ta rok ne sme biti daljši kot pet
let. Če se občanu izplača odškodnina v denarju, mu jo mora
gozdno gospodarska organizacija izplačati v treh letih.
(4) Občani, ki se po tem zakonu ne štejejo za kmeta, društva
in druge civilno-pravne osebe, ki imajo kmetijska zemljišča na
območju iz 1. alinee drugega odstavka 10. člena tega zakona,
morajo v petih letih od uveljavitve tega zakona prilagoditi
lastnino na teh zemljiščih določbam četrtega odstavka 58.
člena tega zakona. Kmetijska zemljiška skupnost in kmetijske
organizacije so dolžne pomagati občanom pri uresničevanju
te določbe s tem, da jim dajo na razpolago ustrezna zemljišča.
Če se prilagaja lastnina na kmetijskem zemljišču določbam
četrtega odstavka 58. člena tega zakona z zamenjavo zemljišč, se šteje, da gre za medsebojno menjavo zemljišč kot
agrarno operacijo po tem zakonu.
(5) Po preteku rokov iz prvega in prejšnjega odstavka tega
člena odloči občinski upravni organ, pristojen za premoženjskopravne zadeve, katero zemljišče je postalo družbena lastnina in katera kmetijska organizacija oziroma kmetijska zemljiška skupnost z njim upravlja in razpolaga.
147. člen:
(1) Postopki o arondacijah in komasacijah, ki so v teku, pa
do dneva uveljavitve tega zakona niso bili vnaravi dokončani,
se nadaljujejo po določbah, ki so veljale do uveljavitve tega
zakona. Ne glede na to pa 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.
(2) Če je do 31. decembra 1979 predlagan postopek za
arondacijo kmetijskih zemljišč v lastnini, ki jih ima v zakupu
kmetijska organizacija na dan uveljavitve tega zakona in ležijo
v strnjenem zemljiškem kompleksu, se uporabljajo določbe
tega zakona o odškodnini za pripojitev zemljišč k drugemu
zemljišču po drugi alinei 70. člena tega zakona samo v primeru, če so lastniki tega zemljišča tisti kmetje, ki jim kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost, drugim pa se izplača
denarna odškodnina po predpisih o razlastitvi.
(3) Če je bil do 1. januarja 1969 na zemljišču v lastnini
zgrajen gradbeni objekt ali pa dolgotrajni nasad, v katerega
so bila vložena znatna družbena sredstva in niso podani
pogoji za arondacijo po tem zakonu, postane to zemljišče
družbena lastnina v uporabi tiste kmetijske organizacije, ki je
vložila sredstva za izgradnjo objekta ali pa dolgotrajnega
nasada.
(4) Predlog v smislu prejšnjega odstavka lahko da kmetijska
organizacija najkasneje do 31. decembra 1979 pri pristojnem
temeljnem sodišču, Ki odloči o zahtevi v nepravdnem postopku.
(5) Kmetijska organizacija, ki dobi po tretjem odstavku tega
člena tako zemljišče, je dolžna plačati prejšnjemu lastniku
odškodnino po predpisih o razlastitvi.

37

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah
dedovanju
kmetijskih

in

dopolnitvah

kmetijskih

zemljišč

zakona o
in

gospodarstev (kmetij)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 68. seji dne 30. 5.
1985 določil besedilo:
- OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN ZASEBNIH KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (KMETIJ),
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

zasebnih
(ESA-658)

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
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih
gospodarstev (kmetij) in naložila predlagatelju da ob proučitvi in upoštevanju mnenj, stališč in predlogov, danih na
ta zakon v skupščinski razpravi, pripravi osnutek zakona.
Predlagatelj-je večino predlogov upošteval in pripravil
osnutek zakona z naslednjimi poglavitnimi spremembami
in dopolnitvami:
- »kmetija je tista kmetijska in gozdnogospodarska
celota, ki glede na svoje proizvodne zmogljivosti zagotavlja ali bi lahko zagotavljala primerno ekonomsko varnost
vsaj enemu občanu, to pa bi bila tista kmetija, ki dosega
vsakoletno predpisano višino katastrskega dohodka,
poleg te kmetije pa tudi druge kmetije, ki bi izpolnjevale
predpisane pogoje;
- kmetije bi določal v upravnem postopku občinski
upravni organ, pristojen za kmetijstvo:

1. člen
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:
»Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
dedovanje gozdov.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetija po tem zakonu je tista kmetijska in gozdnogospodarska enota, ki zagotavlja ali bi lahko zagotavljala lastniku s
kmetijsko dejavnostjo primerno ekonomsko varnost. Šteje se,
da je lastniku zagotovljena primerna ekonomska varnost, če
na kmetijskih zemljiščih in gozdu skupaj dosega najmanj
50.000 din katastrskega dohodka.
V primeru valorizacije ali novega izračuna katasterskega
dohodka se znesek iz prejšnjega odstavka valorizira v skladu
s predpisi o ugotovitvi katasterskega dohodka z enotnim
povprečnim količnikom, ki ga ugotovi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.

- dedovali bi lahko tudi dediči iz dednega reda, ki sicer
ne bi bili pozvani k dedovanju, če bi bolje izpolnjevali
pogoje za prevzem »zaščitene« kmetije:
- izdatki, potrebni za usposobitev dedičev in nujni
delež naj bi se valorizirali v skladu s splošnim gibanjem
cen:
- oporočitelj bi lahko z oporoko namenil »zaščiteno«
kmetijo tudi osebi, ki ni zakoniti dedič, če bi le ta izpolnjeval s tem zakonom predpisane pogoje za prevzem kmetije.
Z uveljavitvijo predvidenih sprememb in dopolnitev ne
bodo nastale finančne obveznosti ali nova opravila ali
postopki za organe družbenopolitičnih skupnosti, za organizacije združenega dela ali druge samoupravne skupnosti. Kmetije naj bi se v bodoče določale z odločbo o
upravnem postopku, ki bi jo izdal občinski upravni organ,
pristojen za kmetijstvo. Nova je lahko le obveznost za
občinske skupščine, ki lahko z odlokom podrobneje opredelijo kriterije za »zaščitene« kmetije.

Kmetijo po prvem odstavku tega člena določi po uradni
dolžnosti z odločbo v upravnem postopku občinski upravni
organ, pristojen za kmetijstvo tiste občine, v kateri leži pretežni del kmetijskih zemljišč in gozda, ki sestavljajo kmetijo.
Poleg kmetije po prvem odstavku tega člena se za kmetijo
po tem zakonu šteje tudi kmetija, ki jo v upravnem postopku
na predlog Jastnika, kmetijske zemljiške skupnosti ali krajevne skupnosti določi občinski upravni organ, pristojen za
kmetijstvo tiste občine, v kateri leži pretežni del kmetijskih
zemljišč in gozda, ki kmetijo sestavljajo. Kmetijska zemljiška
skupnost da v postopku za določitev kmetije po tem odstavku
predhodno mnenje, razen, če je sama predlagatelj postopka.
Pri določitvi kmetije po prejšnjem odstavku upošteva občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, zlasti:
- razvrstitev kmetijskih zemljišč v družbenem planu občine;
- ogroženost smotrnega izkoriščanja kmetijskih zemljišč in
gozda, ki bi nastala zaradi drobitve kmetije;
- možnost proizvodnega sodelovanja z organizacijami
združenega dela;
priloga poročevalca
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- družbeni interes za ohranitev določenih kmetijskih in
gozdnogospodarskih enot zlasti zaradi varstva krajine, njihove pomembnosti za splošni ljudski odpor ali zaradi varstva
naravne in kulturne dediščine.
Občinska skupščina lahko z odlokom podrobneje opredeli
pogoje iz prejšnjega odstavka.
Kmetija po tem zakonu se zaznamuje v zemljiški knjigi.
Na predlog lastnika, kmetijske zemljiške skupnosti ali krajevne skupnosti oziroma po uradni dolžnosti lahko občinski
upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v upravnem postopku
ugotovi, da kmetija ne izpolnjuje več pogojev po tem členu in
o tem izda odločbo.«
3. člen
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«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je predmet dedovanja solastniški delež kmetije ali kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ki je v sestavi kmetije, le-tega
dedujejo dediči po določbah tega zakona.«
4. člen
V 4. vrstici prvega odstavka 6. člena se besedilo »53. člena«
nadomesti z besedilom »60. člena«.
5. člen
V 11. členu se doda 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.«

desetih letih potem, ko je kmetijo prevzel, ter ne pridobi
drugega kmetijskega zemljišča oziroma ne intenzivira proizvodnje na preostalih zemljiščih, najpozneje v enem letu 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 ima 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
(odhod k vojakom, delo v tujini).
V primeru prodaje ali zakupa kmetije imajo sodediči, ki so
kmetje po zakonu o kmetijskih zemljiščih, prednostno pravico.«
9. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oporočitelj lahko z oporoko zapusti kmetijo le osebi, ki
izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega zakona.«
10. člen
28. člen se črta.
11. člen
Kmetije, ki so bile določene z odloki občinskih skupščin,
ohranijo ta status ne glede na določbe tega zakona, razen, če
lastnik, kmetijska zemljiška skupnost ali krajevna skupnost
predlagajo, da pogoje za določitev kmetije po tem zakonu v
upravnem postopku preveri občinski upravni organ, pristojen
za kmetijstvo.

7. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izdatki iz prejšnjega odstavka in dedni delež se valorizirajo
vsako leto glede na splošno gibanje cen«.

12. člen
Zapuščinski postopki, katerih predmet je kmetija, ki so bili
uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona in do njegove uveljavitve še niso končani na prvi stopnji, se nadaljujejo po določbah
tega zakona.
Sodišča prve stopnje odločajo po tem zakonu, če je ob
uvedbi dedovanja kmetija določena z odlokom oziroma z
odločbo ter v primerih, ko je ob uvedbi dedovanja postopek
za določitev kmetije že v teku. V tem primeru zapuščinsko
sodišče prekine zapuščinski postopek do pravnomočnosti
odločbe o določitvi kmetije.

8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če dedič odtuji podedovano kmetijo ali njen znatni del v

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

6. člen
V drugi vrstici prvega odstavka 12. člena se besedilo »prejšnjem členu« nadomesti z besedilom »prvem odstavku prejšnjega člena«.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejali 17. aprila 1985 sprejela predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev
(kmetij) (v nadaljnjem besedilu: osnutek zakona) in naložila
predlagatelju, da pripravi osnutek zakona. Zbora sta predlagatelju naročila, da pri pripravi osnutka zakona upošteva
mnenja, stališča in predloge, ki so jih na predlog za izdajo
dala delovna telesa zborov in Skupščine SR Slovenije, skupine delegatov, občinske skupščine, družbenopolitične organizacije, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter
razpravo delegatov na sejah zborov, zlasti pa je treba:
- že v zakonu določiti pogoje in kriterije za določitev zaščitenih kmetij,
- da na podlagi z zakonom predpisanih kriterijev odločbo o
določitvi zaščitene kmetije izda na prvi stopnji občinski
upravni organ, ker bo na ta način zagotovljeno: pravna varnost prizadetih; upoštevan bo družbeni interes po zaščiti
priloga poročevalca

določenih kmetijskih gospodarstev, ker bo odločbo na drugi
stopnji preverjal republiški upravni organ; razbremenjene
bodo občinske skupščine.
Ta napotila je predlagatelj pri pripravi osnutka zakona v
celoti upošteval.
II.
Temeljna načela, na katerih slonijo rešitve, predvidene v
osnutku zakona ter cilji, ki jih želimo s tem doseči, so:
- zagotoviti smotrno uporabljanje kmetijskih zemljišč in
ustvarjati možnosti za krepitev proizvodnega sodelovanja
med kmeti in organizacijami združenega dela;
- dediču zaščitene kmetije je treba kolikor mogoče olajšati
breme ob izplačilu nujnih deležev drugim dedičem;
- povečati število kmečkih gospodarstev (kmetij) oziroma
obseg kmetijskih zemljišč, 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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III.
Poglavitne spremembe in dopolnitve v osnutku zakona so:
1. Veljavni zakon določa, da so kmetijska zemljišča po tem
zakonu tudi gozdovi. Taka določba pa ni usklajena z zakonom
o kmetijskih zemljiščih in z zakonom o gozdovih, zato je v
osnutku določeno, da se ta zakon uporablja tudi za dedovanje
gozdov.
2. Zaščitena kmetija je tisto kmetijsko in gozdno gospodarstvo, ki glede na svoje proizvodne sposobnosti zagotavlja ali
bi lahko zagotavljala primerno ekonomsko varnost vsaj
enemu občanu, to pa je tista kmetija, ki dosega predpisano
višino katastrskega dohodka. Ker bo višina katastrskega
dohodka predpisna z zakonom, bo občinski upravni organ,
pristojen za kmetijstvo, lahko v upravnem postopku brez
posebnega ugotovitvenega postopka izdal odločbo. Poleg
tega bi bile zaščitene tudi kmetije, ki bi jih na podlagi z
zakonom predpisanih pogojev določil občinski upravni
organ, pristojen za kmetijstvo, v upravnem postopku bodisi
po uradni dolžnosti, bodisi na predlog lastnika, kmetijske
zemljiške skupnosti ali krajevne skupnosti. V tem primeru bo
potrebno izvesti posebni ugotovitveni postopek. Predlagana
rešitev, da naj bi bila zaščitna kmetija tista, ki ima za leto 1984
izračunan katastrski dohodek najmanj 50.000 dinarjev,
pomeni vključitev v zaščito cca 45-50.000 kmečkih gospodarstev. Takšen katastrski dohodek dosega v Sloveniji cca
45-50.000 kmetij, ki obsegajo okrog 8,5 ha kmetijskih zemljišč
in gozda skupaj oziroma samo kmetijskih zemljišč okrog 5 ha.
Ocenjujemo, da bi na podlagi tega kriterija preko zaščitene
kmetije vključili v zaščito pred nadaljnjim drobljenjem med
650-700.000 ha kmetijskih zemljišč in gozda skupaj, od tega
kmetijskih zemljišč okrog 400.000 ha. Poleg tega pa je
potrebno upoštevati, da bodo občine imele možnosti zaščititi
tudi manjša kmečka gospodarstva na podlagi drugih meril v
zakonu, s čemer jim bo omogočeno uveljaviti specifične
pogoje in potrebe v razvoju kmetijstva v občini. Na podlagi
predlaganih kriterijev za zaščito kmetij bo mogoče zaščititi
precej večje število kmečkih gospodarstev kot jih je zaščiteno
doslej, kar je v skladu s sprejetimi usmeritvami ob obravnavi
predloga za izdajo tega zakona.
3. Zaščitene kmetije se določajo z odločbo, ki jo v upravnem
postopku izda občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo
tiste občine, v kateri leži pretežni del kmetije.
4. Omogoči se dedovanje dedičev iz dednega reda, ki sicer
ni pozvan k zakonitemu dedovanju, če je tak dedič posebej
izkazal namen obdelovati kmetijo bodisi s tem, da je na
kmetiji delal oziroma se je usposobil za obdelovanje kmetijskih zemljišč, bodisi je s svojimi trudom, zaslužkom ali kako
drugače prispeval k ohranitvi oziroma zboljšanju proizvodnih
zmogljivosti kmetije.
5. V primerih, ko je predmet dedovanja solastniški delež
kmetije ali kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ki je v sestavi
kmetije, se le-te deduje po tem zakonu. Takšna določba je
potrebna, ker so praviloma kmetije v lastnini ali solastnini
večih lastnikov, in ker posamezni solastniški oziroma lastniški
deli ne izpolnujejo pogojev za samostojno kmetijo. Tudi če je
predmet dedovanja tak del kmetije, se ta del deduje po tem
zakonu, to je, deduje ga praviloma en dedič in to tisti, ki
najbolj izpolnjuje predpisane pogoje.
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, prav tako naj
se valorizira nujni delež.
7. Poleg posebnega režima, ki velja, če dedič proda zemljišča iz sestava zaščitene kmetije pred iztekom 10 let, je treba
zavarovati druge dediče tudi v primeru zakupa ali drugačnega
razpolaganja s kmetijo, ki lahko pomeni oškodovanje drugih
dedičev. Tem dedičem je dana tudi prednostna pravica do
nakupa ali zakupa kmetije oziroma njenega dela.
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
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koli osebi, ki je na kmetiji delala, ali se je usposobil za delo na
kmetiji, ali pa je vlagala sredstva v to kmetijo.
9. Določbo o tem, da lahko kmetije, ki niso določene z
aktom, ki ga predpisuje zakon, določi kar kmetijska zemljiška
skupnost, se z veljavnega zakona črta.
10. Glede na to, da se po veljavnem zakonu kmetije določajo z odlokom občinske skupščine, je v osnutku predvideno,
da zaščitene kmetije, ki so določene z odloki, ohranijo ta
status, razen če lastnik, kmetijska zemljiška skupnost ali krajevna skupnost predlaga, da se preverijo pogoji za kmetijo po
tem zakonu.
11. Zaradi jasnosti je potrebno določiti, v katerih primerih
uporabljajo sodišča v zapuščinskih postopkih ta novi zakon
ter tudi v katerih primerih mora sodišče upoštevati odločbo
oziroma odlok o določitvi kmetije. Pri tem je predlagatelj
izhajal iz tega, da se po tem zakonu deduje vsaka kmetija, ki je
kot taka določena bodisi z odlokom bodisi z določbo ob
uvedbi dedovanja, to je ob smrti zapustnika, pa tudi kmetija,
za katero je postopek v teku ob smrti zapustnika. V tem
primeru bo moralo zapuščinsko sodišče prekiniti zapuščinski
postopek do pravnomočnosti odločbe o določitvi oziroma nedoločitvi kmetije.
IV.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona ne bodo
nastale nobene finančne posledice za proračune družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako ne bodo z uveljavitvijo zakona
nastale nobene finančne in tudi ne druge obveznosti za organizacije združenega dela.
Tudi za organe družbenopolitičnih skupnosti ne bodo
nastale nove naloge, saj se katastrski dohodek že izračunava
in valorizira zaradi davčnih in drugih obveznosti, občinski
upravni organi morajo pripraviti gradivo za odloke za zaščitene kmetije, sedaj pa bodo izdali odločbo. Nove so le obveznosti za republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, ki
bo te zadeve reševal na 2. stopnji, ter za občinsko skupščino,
ki lahko z odlokom podrobneje razdeia pogoje za zaščiteno
kmetijo.
V.
Predlagatelj pa pri pripravi osnutka zakona ni upošteval
naslednjih pripomb:
1. Da naj se spremeni naslov zakona, ker bi bil krajši in
ustreznejši, ker zakon še vedno ureja dedovanje kmetijskih
zemljišč in gozdov ter tudi dedovanje zasebnih gospodarstev
- kmetij, poleg tega pa gre za spremembe in dopolnitve
zakona in ne za nov zakon.
2. Da naj se vsebina tega zakona vključi v zakon o kmetijskih zemljiščih, ta zakon pa naj preneha veljati. Predlagatelj je
začel postopek sprememb in dopolnitev kmetijskih zakonov
na podlagi stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela ob poročilu o izvajanju zakonov s
področja kmetijstva, ter nadaljuje postopek na podlagi sklepov zborov skupščine, ki sta jih sprejela ob sprejemu predlogov za izdajo obeh zakonov, v nobenem od teh aktov pa
predlagatelju ni naloženo združevanje zakonov.
3. Da naj se v zakonu določi obveznost lastnika kmetije, da
kmetijo izroči nasledniku čim izpolni pogoje za upokojitev,
ker gre v tem primeru za veliko omejitev lastninske pravice ter
poseg v družinska razmerja, v kar tudi zakon o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju ni posegel.
4. Da je treba zagotoviti socialno varnost dedičev, ki dedujejo le nujni delež, tudi s priznavanjem stvarnih pravic (na
primer osebne služnosti), ker to ne bi bilo v skladu s temeljnimi cilji tega zakona, to je, da se zagotovi smotrna uporaba
kmetijskih zemljišč, da se dediču-prevzemniku kolikor
mogoče olajša breme ob izplačilu drugih dedičev in da se
prepreči drobljenje kmetij. Predlagatelj meni, da je treba
dediču, ki ni pridobitno sposoben oziroma je brezposeln,
zagotoviti socialno varnost v skladu s predpisi o zakonski
zvezi in družinskih razmerih, o socialnem skrbstvu, o zaposlovanju, o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih
oseb in o stanovanjskih razmerjih.
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BESEDILO DOLOČB ZAKONA O
DEDOVANJU KMETIJSKIH ZEMLJŠČ IN
ZASEBNIH KMETIJSKIH
GOSPODARSTEV (KMETIJ), KI SE
SPREMINJAJO
2. člen
Kmetijska zemljišča po tem zakonu so vsa obdelovalna,
neobdelovalna in gozdna zemljišča ter gozdovi, ki so namenjeni za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo.
Niso kmetijska zemljišča po tem zakonu:
- zemljišča na območjih, ki so zajeta z urbanističnim ali
zazidalnim načrtom, razen če so po teh načrtih določena za
kmetijsko ali gpzdno proizvodnjo;
- zemljišča, ki so z urbanističnimi redi ali lokacijskimi
dovoljenji namenjena za graditev;
- zemljišča, na katerih so stavbe ter zemljišča, ki so
potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe.
3. člen
Kmetija po zakonu je tista kmetijska ali gozdna gospodarska enota, ki zagotavlja lastniku s kmetijsko in drugo z njo
povezano dejavnostjo primerno preživljanje ter jo je kot tako
določila občinska skupščina z odlokom na predlog kmetijske
zemljiške skupnosti (5. člen zakona o kmetijskih zemljiščih,
Uradni list SRS, št. 26/73) in krajevne skupnosti.
Kmetijska zemljiška skupnost in krajevna skupnost dasta
predlog iz prejšnjega odstavka po opravljeni javni razpravi, ki
se izvede po krajevnih skupnostih s sodelovnjem družbenopolitičnih organizacij.
Pri določanju kmetij je treba upoštevati zlasti:
- občinski prostorski plan (10. člen zakona o kmetijskih
zemljiščih);
- ogroženost smotrnega izkoriščanja kmetijskih in gozdnih
zemljišč, ki bi nastale zaradi drobitve kmetije;
- možnosti proizvodnega sodelovanja z organizacijami
združenega dela;
- družbeni interes na ohranitvi določenih kmetijskih in
gozdnogospodarskih enot, zlasti glede varstva krajine, njihove pomembnosti za splošni ljudski odpor, njihove ohranitve iz zgodovinskih in kulturnih razlogov ter podobno;
- če je treba preprečevati drobitev kmetij iz drugih
pomembnih razlogov.
Odlok iz prvega odstavka tega člena mora občinska skupščina po potrebi, najmanj pa vsakih pet let pregledati in uskladiti z občinskim prostorskim planom ter merili iz prejšnjih
odstavkov. Uskladitev opravi občinska skupščina po
postopku iz drugega odstavka tega člena.
4. člen
Kmetija obsega vse, kar sestavlja gospodarsko celoto in
rabi za redno kmetijsko proizvodnjo ter z njo povezano dejavnost.
V kmetijo spadajo poleg kmetijskih zemljišč zlasti gospodarska in stanovanjska poslopja skupaj z zemljišči, ki so
potrebna ali namenjena za redno uporabo stavbe (funkcionalna zemljišča), s kmetijo povezane služnosti in njim
podobne pravice, kmetijske priprave, orodja in živina, pravice
in dolžnosti iz trajnega gospodarskega sodelovanja z zadrugo
ali organizacijo združenega dela ter pravice in dolžnosti, ki
izvirajo iz kmečke skupnosti (36. člen zakona o združevanju
kmetov, Uradni list SRS, št. 22/72), objekti kmečkega turizmna
ter terjatve in dolgovi, ki so nastali v zvezi s kmetijsko proizvodnjo ali z njo povezano dejavnostjo.
6. člen
Če noben dedič ne izpolnjuje pogojev, ki jih za dedovanje
kmetij določa ta zakon, se dedovanje odloži, dokler zemljiška
skupnost ne dobi prevzemnika v skladu z načeli 53. člena
zakona o kmetijskih zemljiščih, vendar najdalj za eno leto. V
tem primeru plača prevzemnik prevzemno ceno v višini in v
rokih, za katere se dogovori z dediči. Če se prevzemnik in
dediči ne sporazumejo o višini prevzemne cene in o rokih, v
katerih jo je treba plačati, odloči o tem sodišče po pravičnem
priloga poročevalca

preudarku glede na prevzemnikove možnosti, gospodarsko
zmožnost kmetije in višino bremen, vendar pa rok za plačilo
prevzemne cene ne sme biti daljši od petih let. Prevzemno
ceno dedujejo dediči po splošnih predpisih o dedovanju.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko prevzemnik in
dediči dogovorijo, da se iz kmetije izločijo stanovanjska in
gospodarska področja, kmetijsko neobdelovalno zemljišče,
kmetijske priprave, orodja in živina ter objekti kmečkega
turizma.
11. člen
Kmetijo deduje tisti zakoniti dedič po splošnih predpisih o
dedovanju, ki ima namen obdelovati kmetijsko zemljišče z
osebnim delom, pri tem ima prednost tisti, ki je ta svoj namen
izkazal tako, daje 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.
12. člen
Če več dedičev izpolnjuje pogoje za dedovanje kmetije po
prejšnjem členu (upravičeni dediči), deduje kmetijo zapustnikov zakonec.
Če zapustnikovega zakonca ni ali če se dedovanju odpove,
deduje kmetijo tisti upravičeni dedič, ki ga soglasno določijo
vsi upravičeni dediči.
Če se upravičeni dediči v roku, ki ga določi sodišče in ki ne
sme biti daljši od treh mesecev, ne sporazumejo, kdo izmed
njih naj deduje kmetijo, jo deduje tisti izmed njih, ki ga določi
sodišče. Pri svoji odločitvi upošteva sodišče vse okoliščine, ki
so za to pomembne.
17. člen
Če v primeru iz 13. člena tega zakona ne pride do odložitve
določitve dediča, mora dedič, ki je dedoval kmetijo, zagotoviti
mladoletnim dedičem, da se usposobijo za samostojno življenje, primerno gospodarski zmožnosti kmetije. Ti izdatki se
vštejejo v dedni delež po splošnih predpisih o dedovanju.
19. člen
Če dedič prostovoljno odtuji podedovano kmetijo ali njen
znaten del v desetih letih potem, ko je kmetijo prevzel ter ne
pridobi drugega kmetijskega zemljišča najkasneje v enem
letu od odtujitve podedovane kmetije ali njenega znatnega
dela, mora sodedičem na njihovo zahtevo doplačati razliko,
tako da niso prikrajšani glede dednih deležev, ki bi jih dobili
po splošnih predpisih o dedovanju.
21. člen
Oporočitelj lahko z oporoko razpolaga s kmetijskimi zemljišči po splošnih predpisih o dedovanju in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Oporočitelj lahko z oporoko zapusti kmetijo zakonitemu
dediču, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena tega zakona.
Če ni takega dediča, lahko oporočitelj z oporoko zapusti
kmetijo tudi drugi osebi, ki je kmet po določbah zakona o
kmetijskih zemljiščih.
Kmetijo lahko oporočitelj z oporoko zapusti samo enemu
dediču. Izjemoma sme oporočitelj zapustiti kmetijo več dedičem; če jo zapusti zakoncema, in v primeru iz 14. člena tega
zakona. Kmetija, ki jo z oporoko zapusti zapustnik zakoncema, se ne sme deliti po fizičnih delih.
Če oporočitej razpolaga s kmetijo v nasprotju z določbami
prejšnjih odstavkov, pride do dedovanja na podlagi zakona.
28. člen
Dokler ne bodo občinske skupščine določile kmetij po 3.
členu tega zakona, določi kmetijo kmetijska zemljiška skupnost, če je to potrebno zaradi zapuščinskega postopka.
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OSNUTEK ZAKONA
o

spremembah

združevanju

in

dopolnitvah

kmetov

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 68. seji dne
30.5. 1985 določil besedilo:
-OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRUŽEVANJU KMETOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščnine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

zakona o

(ESA-660)
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 komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
POVZETEK
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
združevanju kmetov in naložila predlagatelju, da ob proučitvi in upoštevanju mnenj, stališč in predlogov, danih na
ta zakon v skupščinski razpravi, pripravi osnutek zakona.
Predlagatelj je večino predlogov upošteval in pripravil
osnutek zakona z naslednjimi poglavitnimi rešitvami:
- 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 sodeluje s temeljno oziroma
delovno organizacijo kooperantov ali z drugo organizacijo
združenega dela, ki ni organizacija združenih kmetov. 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

1. člen
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
temeljni zadružni organizaciji, se lahko združujejo tudi v
temeljni ali delovni organizaciji kooperantov oziroma v drugi
organizaciji združenega dela«.
2. člen
8. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmet postane združeni kmet, če
1. sklene oziroma pristopi k samoupravnemu sporazumu o
združevanju dela in sredstev in se s tem zaveže, da bo:
- trajneje združil za potrebe skupne proizvodnje svoje delo,
kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva oziroma
le svoje delo, če je član kmečkega gospodarstva ter živi in
dela na njem;
- ustvarjal v organizaciji združenih kmetov dohodek, ga
razporejal in delil po določbah tega zakona;
- prevzemal rizik po določbah tega zakona;
2. ter sklene pisno pogodbo, s katero se z organizacijo
združenih kmetov dogovori za določeno skupno proizvodnjo.
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kmetje enaKopravno z delavci in se zato posebej opredeljujejo zadeve, o katerih odločajo samo delavci;
- združeni kmet naj bi imel enak obseg pravic kot
delavec v organizaciji združenega dela, če bi plačeval
prispevek za zdravstveno varstvo od osnove, ki ni nižja od
zajamčenega osebnega dohodka delavca;
- združeni kmet naj bi jamčil za obveznost svoje organizacije le v primeru stečaja te organizacije;
- zaradi jasnosti se dopolnjujejo določbe o organiziranju temeljnih organizacij združenih kmetov;
- na podlagi zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih se v osnutku zakona daje možnost ustanavljanja
solastninskih razmerij na nerazdeljeni stvari, katere en del
je družbena lastnina, na drugem delu pa ima lastninsko
pravico združen kmet.
Spremembe 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 ali materialnih obveznosti za
družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti.

(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) Razen 2. točke prvega odstavka tega člena se določbe
prvega in drugega odstavka tega člena smiselno uporabljajo
tudi za združevanje kmetov na področju gozdarstva.
(4) Združeni kmetje v kmetijskih zadrugah oziroma v temeljnih zadružnih organizacijah so člani, združeni kmetje v
temeljnih oziroma delovnih organizacijah kooperantov ter
združeni kmetje v drugih organizacijah združenega dela pa so
kooperanti.
(5) 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 pogodbo, ki jo na podlagi samoupravnih
splošnih aktov sklenejo z organizacijo združenih kmetov ali
drugo organizacijo združenega dela.«
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Združeni kmet ima pravico do zdravstvenega zavarovanja
v obsegu kot delavec v organizaciji združenega dela, če
priloga poročevalca

plačuje za to zavarovanje prispevek od osnove, ki ni nižja od z
zakonom zajamčenega osebnega dohodka delavcev v združenem delu«.
4. člen
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 dohodka 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. člen
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«.
G. člen
V 3. vrstici 18. člena se za besedo »sredstev« doda beseda
»kmetov«.
7. člen
Zadnja alinea prvega odstavka 20. člena se črta.
8. člen
21. člen se črta.
9. člen
V 1. vrstici 4. točke prvega odstavka 24. člena se črta
beseda »in«.
>
10. člen
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 glede skupnega gospodarjenja z
gozdovi sklepi te organizacije in gozdnogospodarske delovne
organizacije.«
11. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če ni s tem zakonom ali drugim predpisom drugače določeno, veljajo za razmerja med člani skupnosti pravila civilnega prava.«
12. člen
V 3. vrstici 59. člena se črta besedilo »104. in«.
13. člen
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 zadfeve
oziroma posamezne samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti, o katerih lahko odločajo organi v delovnih oziroma
zadružnih enotah«.
14. člen
V IV. poglavju se podnaslov »2. Članska razmerja a) Nastanek in prenehanje članstva« nadomesti z novim podnaslovom
»2. Nastanek in prenehanje lastnosti združenega kmeta«, pod
njim pa se spremeni 74. člen tako, da se glasi:
»Na podlagi osebne odločitve lahko postane združeni kmet
vsak kmet, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom in
samoupravnim sporzumom iz 70. člena.«
15. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V kmetijski zadrugi oziroma delovni organizaciji koopepriloga poročevalca

rantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije, postane
kmet združeni kmet v temeljni zadružni organizaciji oziroma
temeljni organizaciji kooperantov, združeni kmet pa odloča
enakopravno z združenimi kmeti in delavci v drugih temeljnih
organizacijah tudi o delu in poslovanju kmetijske zadruge
oziroma delovne organizacije kooperantaov«.
16. člen
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 kmetovo zahtevo iz prejšnjega
odstavka, mora zavrnitev obrazložiti.
(3) Zoper sklep o zavrnitvi vloge lahko kmet v tridesetih
dneh vloži zahtevo za varstvo pravic pri pristojnem organu
organizacije združenih kmetov oziroma druge organizacije
združenega dela.
(4) O zahtevi iz prejšnjega odstavka tega člena mora pristojni organ odločiti v tridesetih dneh od njene vložitve.
(5) Kmet, 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.
17. člen
Prvi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kmet preneha biti združeni kmet z izstopom, z izključitvijo ali smrtjo ter v primeru prenehanja organizacije združenih kmetov oziroma druge organizacije združenega dela.«
V 2. vrstici drugega odstavka 78. člena se za besedlo »kmetov« doda besedilo »ali druge organizacije združenega dela«.
18. člen
79. člen se spremeni tako, da še glasi:
»(1) Organizacija združenih kmetov oziroma druga organizacija združenega dela vodi imenik združenih kmetov.
(2) V imenik se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa drugi
združeni kmetje po vrstnem redu, kot so bili sprejeti.«
19. člen
V IV. poglavju se podnaslov »b) Delež in jamštvo članov«
nadomesti z novim podnaslovom »3. Delež in jamstvo v organizacijah združenih kmetov«, za 81. členom pa se doda novi
81. a člen, ki se glasi:
81. a člen
(1) Šteje se, da obveznosti organizacije združenih kmetov
ni bilo mogoče poravnati iz družbenih sredstev, s katerim
razpolaga, če je nad organizacijo združenih kmetov uveden
stečaj.
(2) Poleg družbenih sredstev, ki gredo v stečajno maso po
splošnih predpisih sestavljajo stečajno maso organizacije
združenih kmetov tudi terjatve proti članom iz naslova njihovega jamstva.«
20. člen
Pred 83. členom se označba podnaslova spremeni tako, da
se glasi: »4. Storitve drugim«.
21. člen
Pred 84. členom se podnaslov »3. Medsebojna razmerja
kooperantov« nadomesti z novim podnaslovom »5. Medsebojna razmerja združenih kmetov in delavcev v organizaciji
združenega dela«.
22. člen
V 84. členu se za drugim odstavkom doda 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
odločajo samo delavci in to so zlasti:
1. sprejemanje samoupravnega splošnega akta o delovnih
razmerjih, izvzemši določbe o razvidu del in nalog;
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2. določanje 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«.
23. člen
Pred 86. členom se številka »4« pred podnaslovom nadomesti s številko »6« in se doda nov 85. a člen, ki se glasi:
85. a člen
Če se zaradi skupnih naložb združujejo sredstva v družbeni
lastnini z delom in sredstvi združenih kmetov, lahko nastane
solastnina na nerazdeljeni stvari katere en del je družbena
lastnina, na drugem delu pa ima združeni kmet lastninsko
pravico.«
24. člen
V 4. vrstici prvega odstavka 86. člena se za besedo »sredstev« vstavi besedilo »v družbeni lastnini z delom in sredstvi«.
25. člen
Tretji odstavek 90. člena se črta.

26. člen
V 5. in 6. vrstici prvega odstavka 106. člena se besedilo
»dela in sredstev« nadomesti z besedilom »temeljnih organizacij«.
27. člen
V 3. vrstici 116. člena se za besedami »v skladu z določbami
tega zakona« postavi vejico in vstavi besedilo »z določbo 117.
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, št. 27/83)«.
28. člen
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.
29. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju
kmetov. Predlagatelju sta naložila, da pripravi osnutek zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o združevanju kmetov
(v nadaljnjem besedilu: osnutek zakona) in pri tem 'upošteva
mnenja, stališča in predloge delovnih teles zborov in Skupščine SR Slovenije, skupin delegatov, občinskih skupščin,
družbenopolitičnih organizacij, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter razpravo na sejah zborov, ter upoštevati
zlasti, da je potrebno nedvomno opredeliti, kdaj nastane člansko oziroma kooperantsko razmerje, kar je še posebej
pomembno zaradi evidence v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, in da je treba proučiti določbe o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in odhodka ter jih
uskladiti z zveznim zakonom o ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka.
Predlagatelj je proučil vsa mnenja, stališča in predloge in
jih v osnutku zakona večino tudi upošteval.
II.
Temeljna načela in cilji osnutka 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.
III.
Izhajajoč iz predloga za izdajo zakona in skupščinske razprave predlagamo naslednje poglavitne rešitve:
1. Zakon bo jasno razmejil pojma »član« in »kooperant« s
tem, da bi bili člani tisti združeni kmetje, ki sodelujejo s
temeljnimi zadružnimi organizacijami oziroma s kmetijskimi
zadrugami, kooperanti pa tisti združeni kmetje, ki na enak
način sodelujejo s temeljnimi oziroma delovnimi organizacijami kooperantov ali z drugimi organizacijami združenega
dela, ki niso organizacije združenih kmetov.
2. Zaradi utrditve samoupravnega položaja združenih kme44

tov, 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, bo zakon okvirno
določil krog »skupnih zadev«, o katerih ti združeni kmetje
enakopravno odločajo skupaj z delavci te organizacije združenga dela.
Predmet skupnega in enakopravnega odločanja bodo 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 kooperantov približal položaju članov 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 bo tudi za prostovoljno zdravstveno zavarovanje združenega kmeta s pravicami do socialne varnosti (nadomestila osebnega dohodka
zaradi bolezni ali poškodbe, posmrtnina in pogrebnina) v
obsegu kot velja za delavce v združenem delu 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 bo zakon določneje opredelil
jamstvo združenih kmetov. Poleg tega, da združeni kmetje
jamčijo samo v stečaju organizacije, naj bo - zaradi zagotovitve enakopravnega položaja stečajnih upnikov - tudi posebej
predpisano, da so terjatve proti združenim kmetom iz naslova
njihovega jamstva sestavni del stečajne mase.
5. V zakonu bo dana podlaga, da se v skladu z zakonom o
temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih lahko ustanavljajo
solastninska razmerja na nerazdeljeni stvari, katere en del je
družbena lastnina, na drugem delu pa ima lastninsko pravico
združeni kmet.
IV.
Za izvedbo zakona ne bi bila potrebna nikakršna posebna
finančna sredstva in ne bi nastale nove materialne obveznosti
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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.
V.
Predlagatelj pri pripravi osnutka zakona ni mogel upoštevati naslednjih pripomb:
1. Da je treba vsebino 3. teze predloga za izdajo urediti v
zakonu o zdravstvenem varstvu, osnovo pa uskladiti z 10.
členom zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz
naslednjih razlogov:
- vsebina 3. teze bi morala biti urejana v zakonu o zdravstvenem varstvu. Če želimo zagotoviti združenim kmetom
enako zdravstveno varstvo kot delavcem v združenem delu, je
treba tudi za združene kmete določiti osnovo za plačilo prispevkov. Ker v zakonu o zdravstvenem varstvu to ni urejeno,
predlagamo, da se uredi v zakonu o združevanju kmetov,
- osnova za plačilo prispevka pa ne more biti enaka kot za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ker je z zakonom o
zdravstvenem varstvu zagotovljeno zdravstveno zavarovanje s
pravicami do socialne varnosti (nadomestila osebnega
dohodka zaradi bolezni ali poškodbe, posmrtnina, pogrebnina) le občanu, ki plačuje prispevek od osnove, ki ni nižja od
z zakonom določenega zajamčenega osebnega dohodka
delavca v združenem delu. Torej je treba tudi za združene
kmete predpisati enako višino osnove, za plačlo prispevkov,
če želijo imeti pravice do socialne varnosti v obsegu, kot
.delavci v združenem delu.
2. Da naj za sklenitev samoupravnega sporazuma o sodelovanju med kmetijskimi in gozdarskimi organizacijami na
istem območju zakon določi roke za začetek postopka za
sklenitev sporazuma in celo intervencijo občinske skupščine,
če se postopek za sklenitev sporazume ne začne, ker bi šlo v
tem primeru za obvezno sporazumevanje, kar pa je možno
urejati samo v dejavnostih posebnega družbenega pomena,
to pa združevanje kmetov ni.
3. Da naj se doda 77.a člen, ki bi določal, kdaj nastane
člansko oziroma kooperantsko razmerje, ker je to jasno opredeljeno v 2. členu osnutka, po katerem postane kmet združeni
kmet, ko sklene oziroma pristopi k samoupravnemu sporazumu in sklene pisno pogodbo o trajnejšem sodelovanju.
Lastnost združenega kmeta torej pridobi kmet s podpisom
navedene pogodbe, razen pri združevanju na področju gozdarstva, kjer nastane kooperantsko razmerje že s sklenitvijo
oziroma pristopom k samoupravnemu sporazumu o združevanju dela in sredstev.
4. Da naj bi bili tudi združeni kmetje v temeljnih oziroma
delovnih organizacijah kooperantov člani in ne kooperanti,
ker zakon o združenem delu za te združene kmete uporablja
izraz kooperanti in bi prišlo lahko do mešanja pojmov. Zato je
po mnenju predlagatelja treba te združene kmete poimenovati »kooperanti«, čeprav gre po vsebini za enako združevanje, le ime organizacije, v kateri se združujejo, je drugačno.
Predlagatelj je proučil tudi opozorilo, da naj se pojasni,
kako je doslej potekalo vodenje imenikov združenih kmetov
ter podatkov o njihovem ekonomskem položaju in socialnem
položaju ter ugotovil, da organizacije vodijo imenike svojih
članov, da pa njihova vsebina ni predpisna kot je to predvideno v tretjem odstavku 79. člena zakon o združevanju kmetov, zato je v osnutku zakona predpisana le obveznost organizacijam, da vodijo imenik in to po vrstnem redu nastajanja
članskih oziroma kooperantskih razmerij. O vsebini imenika
naj se, če je to potrebno, dogovorijo članice Zadružne zveze
Slovenije, kar pa ni potrebno predpisati z zakonom. Ta imenik
je zgolj interni imenik; organizacije, v katerih se kmetje združujejo, pa morajo v skladu z drugimi predpisi voditi tudi vse
potrebne evidence, ki se nanašajo tudi na združene kmete.
Predlagatelj je proučil tudi novi zakon o ugotavljanju in
razporejanju celotnega prihodka in dohodka in ugotovil, da ta
zakon ne zahteva nobenih sprememb določb zakona o združevanju kmetov, ki urejajo to problematiko.
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BESEDILO DOLOČB ZAKONA
O ZDRUŽEVANJU KMETOV,
KI SE SPREMINJAJO;
6. člen, drugi odstavek:
Kmetje, ki so združeni v kmetijski zadrugi ali v temeljni
zadružni organizaciji, so obenem lahko tudi člani ali kooperanti temeljne ali delovne organizacije kooperantov,
8. člen:
(1) Kmet je lahko član organizacije združenih kmetov in
pridobi s tem lastnost združenega kmeta, če:
1. se v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju
dela in sredstev s pismeno pogodbo dogovori z organizacijo
združenih kmetov za določeno skupno proizvodnjo;
2. trajneje združi za potrebe skupne proizvodnje svoje delo,
kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva ali le
svoje delo in de! sredstev oziroma le svoje delo, če je član
kmečkega gospodarstva ter živi in dela na njem;
3. ustvarja v organizaciji združenih kmetov dohodek, ga razporeja in deli po določbah tega zakona;
4. deli rizik po določbah tega zakona.
(2) Lastnost združenega kmeta si pridobi kmet, ki na način iz
prejšnjega odstavka proizvodno sodeluje z organizacijo združenih kmetov, pa ni njen član ali z drugo organizacijo združenega dela (v nadaljnjem besedilu: kooperant).
9. člen:
Združeni kmet ima pravico do zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obsegu kot delavec v
organizaciji združenega dela, če dosega z združevanjem dela
in sredstev in iz drugih virov najmanj tolikšen osebni dohodek, kot je z zakonom določen najnižji osebni dohodek
delavca in plačuje za to zavarovanje ustrezen prispevek.
11. člen:
(1) Člani organizacije združenih kmetov odločajo skupaj in
enakopravno z delavci o delu in poslovanju te organizacije,
urejajo medsebojna razmerja pri delu, pri pridobivanju in
razporejanju dohodka in čistega dohodka ter druga medsebojna razmerja v organizaciji, če ni s terh zakonom drugače
določeno.
(2) Kooperanti odločajo s člani organizacije združenih kmetov
in z delavci organizacije, s katero proizvodno sodelujejo,
enakopravno o skupnih zadevah, skupno odločajo o skupno
ustvarjenem dohodku in so pri njem udeleženi glede na to,
koliko so k njemu prispevali.
12. člen, prvi odstavek:
Kmetijske zadruge, temeljne zadružne organizacije in
temeljne organizacije združenega dela v sestavi kmetijske
zadruge, temeljne organizacije kooperantov in delovne organizacije kooperantov, ki nimajo v svoji sestavi temeljnih
zadružnih organizacij, so članice Zadružne zveze Slovenije.
18. člen
Ustanovitev kmetijske zadruge se začne s sprejemom
samoupravnega sporazuma o združitvi dela in sredstev v
kmetijsko zadrugo (v nadaljnjem besedilu: kmetijska zadruga
v ustanavljanju), konča pa se z njenim konstituiranjem.
20. člen
Črta se zadnja alinea prvega odstavka
- prednostne pravice članov.
21. člen
Po sklenitvi samoupravnega sporazuma o združitvi dela in
sredstev kmetov v kmetijsko zadrugo, sprejmejo ustanovitelji
z referendumom statut, s katerim natančneje uredijo razmere
v zadrugi ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
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24. člen
(l)Konstituiranje kmetijske zadruge je v tem:
1. da ustanovitelji in člani, ki so vstopili v zadrugo po sprejemu samoupravnega sporazuma iz 2Q. člena tega zakona, ter
delavci zadruge na zborih ocenijo, če so dani pogoji za
organiziranje temeljnih zadružnih organizacij in temeljnih
organizacij združenega dela; da sprejmejo, če so dani pogoji,
sklep o organiziranju temeljnih organizacij, samoupravne
sporazume ter njihove statute in izvolijo zadružni svet oziroma delavski svet temeljne organizacije;
2. da sklenejo samoupravni sporazum o združitvi temeljnih
organizacij v kmetijsko zadrugo;
3. da izvolijo zadružni svet kot organ upravljanja kmetijske
zadruge;
4. da imenuje zadružni svet in vršilca dolžnosti poslovodnega
organa kmetijske zadruge.
(2) Če ustanovitelji, člani in delavci ocenijo, da pogoji za
organiziranje temeljnih zadružnih organizacij oziroma temeljnih organizacij združenega dela niso dani, dopolnijo samoupravni sporazum o združitvi kmetov v kmetijsko zadrugo z
določbami o osnovah za urejanje družbenoekonomskih
odnosov delavcev v zadrugi, sprejmejo statut in izvolijo
zadružni svet kot organ upravljanja enovite kmetijske
zadruge. Ko imenuje zadružni svet vršilca dolžnosti poslovodnega organa, je taka zadruga konstituirana.
44. člen, drugi odstavek:
Za kmeta, ki je lastnik gozda, pa ne izkoristi svoje pravice,
da postane član ali kooperant temeljne organizacije kooperantov na področju gozdarstva, veljajo sklepi te organizacije,
sprejeti v skladu z zakonom o gozdovih.
55. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za razmerja
med člani skupnosti pravila civilnega prava.
59. člen
Delavci, ki opravljajo administrativno strokovna, pomožna
in tem podobna dela, pa nimajo pogojev za organiziranje
delovne skupnosti iz 104. in 105. člena tega zakona, in delavci,
ki so zaposleni v predelavi, trgovini in drugi, ki nimajo pogojev za organiziranje temeljne organizacije združenega dela,
lahko v skladu s samoupravnim splošnim aktom iz prejšnjega
člena oblikujejo eno ali več delovnih enot.
60. člen
Člani in delavci zadružne oziroma delavci delovne enote
lahko na svojem zboru odločajo o delitvi sredstev za osebne
dohodke in o uporabi sredstev za skupno porabo, ki jih
ustvarjajo s skupnim delom oziroma z združitvijo sredstev, v
okviru plana organizacije združenih kmetov sprejmejo letni
plan proizvodnje in naložb ter skrbijo za njihovo izvajanje,
pripravljajo predloge za dodelitev družbenih sredstev skupnostim na svojem območju in predloge za skupna vlaganja,
skrbijo za povečanje članstva in intenzivnejše združevanje
dela in sredstev na svojem območju, sodelujejo pri programih
izobraževanja, odločajo pri dodeljevanju štipendij ter odločajo o drugih vprašanjih, ki jih določa samoupravni sporazum
o združevanju dela in sredstev, samoupravni splošni akt o
delovnih razmerjih ali statut.
74. člen
Članstvo v organizaciji združenih kmetov je prostovoljno in
osebno.
76. člen
(1) V kmetijski zadrugi oziroma v delovni organizaciji
kooperantov, ki imata v svoji sestavi temeljne organizacije,
nastane člansko razmerje med članom in temeljno organizacijo kooperantov, član pa odloča enakopravno z delavci
temeljnih organizacij združenega dela in s člani in delavci
drugih temeljnih zadružnih organizacij oziroma drugih
temeljnih organizacij kooperantov tudi o delu in poslovanju
kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije kooperantov.
(2) Vsakemu članu se vroči samoupravni sporazum o združitvi dela in sredstev kmetov v kmetijsko zadrugo in njen
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statut oziroma samoupravni sporazum o združitvi dela in
sredstev kmetov v delovno organizacijo kooperantov in njen
statut.
77. člen
(1) O sprejemu v članstvu odloča v skladu s samoupravnim
sporazumom o združevanju dela in sredstev ali s statutom
določeni organ organizacije združenih kmetov.
(2) Zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen Sprejem, je dovoljen ugovor
(3) Kmet, kateremu je tudi zadružni svet zavrnil sprejem,
vloži lahko v 30 dneh po prejemu sklepa o zavrnitvi zahtevo,
da o tem odloči sodišče združenega dela, ki je pristojno po
sedežu organizacije združenih kmetov.
(4) Določbe samoupravnega sporazuma o združevanju dela
in sredstev oziroma statuta, ki onemogočajo ali neopravičeno
omejujejo sprejem članov, nimajo pravnega učinka.
78. člen
(1) Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo
zadružnika.
(2) Samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev
ali statut organzacije združenih kmetov določa odpovedni rok
za izstop in pogoje za izključitev.
(3) Glede izključitve se smiselno uporabljajo določbe 77.
člena tega zakona.
79. člen
(1) Organizacija združenih kmetov vodi imenik svojih članov in podatke o njihovem ekonomskem ter socialnem položaju.
(2) V imenik se vpišejo najprej ustanovitelji, nato pa drugi
člani po vrstnem redu, kakor so bili sprejeti.
m(3) Zavod SR Slovenije za statistiko določi na predlog
Zadružne zveze Slovenije, katere podatke mora najmanj vsebovati imenik članov.
84. člen, tretji odstavek
Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi
za samoupravni sporazum o določitvi minimalnih pogojev za
pridobitev lastnosti združenega kmeta iz 3. alinee 70. člena
tega zakona.
86. člen
(1) Razmerja med organizacijo združenih kmetov ali drugo
organizacijo združenega dela in skupnostjo iz 50. člena tega
zakona ali združenim kmetom, ki nastanejo ob združevanju
sredstev združenih kmetov zaradi skupnih naložb v dogovorjeni skupni proizvodnji, ureja medsebojna pogodba po načelih, ki veljajo za samoupravne sporazume, po enotnih merilih
za sredstva v družbeni lastnini in v lastnini občanov.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka določa zlasti:
- enotna merila za ugotavljanje začetne vrednosti združenih sredstev;
- način obnavljanja združenih sredstev ob enaki amortizacijski stopnji;
- enoten način ugotavljanja in razporejanja dohodka iz
skupne proizvodnje.
(3) Pogodba po tem členu ne more biti sklenjena za krajšo
dobo, kot je doba, za katero so dani krediti za gradnjo skupnih objektov, vendar ne manj kot za deset let.
90. člen, tretji odstavek
Statut organizacije združenih kmetov določa način odločanja kooperantav v tej organizaciji.
106. člen
(1) Delovne skupnosti iz 104. člena tega zakona oblikujejo
delavci temeljnih zadružnih organizacij oziroma temeljnih
organizacij kooperantov oziroma delavci temeljnih organizacij združenega dela, potem ko je sklenjen samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev v kmetijsko zadrugo
oziroma delovno organizacijo kooperantov oziroma sestavljeno kmetijsko zadrugo.
(2) Delovno skupnost iz 105. člena tega zakona oblikujejo
delavci kmetijske zadruge oziroma delovne organizacije
kooperantov potem, ko je sklenjen samoupravni sporazum o
priloga poročevalca

združevanju dela in sredstev v kmetijsko zadrugo oziroma
delovno organizacijo kooperantov.
116. člen
Združeni kmetje razpolagajo z delom dohodka, ki jim pri-

priloga poročevalca

pada po prvem odstavku 115. člena tega zakona, v skladu z
določbami tega zakona in s samoupravnimi splošnimi akti
organizacije, v kateri se združujejo.
Ljubljana, dne 30. 5. 1985
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OSNUTEK ZAKONA
o spremembah
preživninskem

in

dopolnitvah

varstvu

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 68. seji dne 30. 5.
1985 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlaai 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove-

zakona o

kmetov (ESA-659)
nije 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
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
preživninskem varstvu kmetov in naložila predlagatelju, da
po proučitvi mnenj, stališč in predlogov, ki so bili na ta
zakon dani v skupščinski razpravi, pripravi osnutek
zakona. Predlagatelj je večino predlogov in stališč upošteval in pripravil osnutek zakona z naslednjimi poglavitnimi
rešitvami:
- črta se 4. člen, ker to vsebino že ureja zakon o zdravstvenem varstvu;
- 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 oziroma gozdnogospodarska
organizacija po 7. členu, postanejo zemljišča in gozdovi
takoj družbena lastnina (in ne več začasno do smrti upravičenca), kupnino za prevzeto zemljišče pa plača kmetijska zemljiška skupnost oziroma gozdnogospodarska organizacija;
- 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;
1. člen
4. člen zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79) se črta.
2. člen
V 5. členu se črta prvi odstavek.
3. člen
Podpičje na koncu 1. alinee prvega odstavka 6. člena se
spremeni v vejico, in se doda še naslednje besedilo;
»ali manjšo površino kmetjskih zemljišč oziroma gozda, če
je njihova vrednost v času prodaje tolikšna, da preživnina,
izračunana po tem zakonu, ne bo manjša od starostne pokojnine kmetov,«
Na koncu 3. alinee prvega odstavka 6. člena se podpičje
spremeni v vejico in se doda naslednje besedilo: »razen, če so
za navedene osebe ob sklenitvi pogodbe iz 17. člena tega
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- ta zakon izvaja Skupnost pokojninskega in invalidskega 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 solidarnostnih sredstev;
- predpisuje se obrestna mera, če se kupnina za
oddana zemljišča in gozdove izplačuje po obrokih;
- poenostavlja se postopek za uveljavljanje pravice do
preživnine. Uveljavitev predvidenih sprememb in dopolnitev ne bo zahtevala:
- novih opravil ali administrativnih postopkov, te se
delno poenostavlja;
- novih finančnih obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti, za organizacije združenega dela in
skupnosti, razen za kmetijsko zemljiško skupnost in za
gozdnogospodarsko organizacijo združenega dela, po 4.
členu osnutka zakona. Sredstva za takšen prevzem bosta
morali zagotoviti sami, oziroma kmetijska zemljiška skupnost za prevzem kmetijskih zemljišč lahko pridobi sredstva, ki se v ta namen zbirajo po posebnih predpisih, ali pa
od prevzemnika teh zemljišč;
- novih podzakonskih aktov, ustrezno predvidenim
spremembam in dopolnitvam bo potrebno spremeniti le
navodilo o načinu in postopku za pridobitev pravice kmeta
do preživninskega varstva (Uradni list SRS, št. 20/80).
zakona v nepravdnem postopku na predlog upravičenca oziroma pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva ugotovljeni razlogi za dedno nevrednost po predpisih o
dedovanju;«
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kmetijska zemljiška skupnost, ki prejme obvestilo kmeta iz
drugega odstavka 2. člena tega zakona, je dolžna poskrbeti za
prevzem ponudenih kmetijskih zemljišč oziroma gozdov. Kolikor nobena druga družbena pravna oseba ni zainteresirana za
prevzem ponudenih kmetijskih zemljišč, jih prevzame kmetijska zemljiška skupnost, gozdove pa prevzame gozdnogospodarska organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi
na tem območju.«
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
priloga poročevalca

členu tega zakona, se uskladi na začetku naslednjega leta
glede na porast nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev,
zaposlenih na območju SR Slovenije v predhodnem letu, ki se
ugotovi po uradnih statističnih podatkih.«

9. člen
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.«

6. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) 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.«
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
beseda »prejšnjega« nadomesti z besedilom »prvega in drugega«.
Dodata se novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) O pravici do preživnine po tem členu odloča pristojen
organ Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji.
(5) Kolikor osebe i? tega člena menijo, da so prikrajšane za
pravico do preživnine, iahko v roku 30 dni od prejema odločitve po prejšnjem odstavku, vložijo tožbo pri pristojnem rednem sodišču.«

10. člen
V 3. vrstici tretjega odstavka 17. člena se besedilo »Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov« nadomesti z besedilom
»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.«

7. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izplačevanje preživnine po tem zakonu se pri Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji
oblikuje poseben vplačilni račun.«
8. člen
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 in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji.«

11. člen
Drugi odstavek 18. člena se črta.
12. člen
22. člen se črta.
13. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, sprejme v
soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za kmetijstvo, izvršilne predpise za izvajanje tega zakona v roku
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.«
14. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»Če upravičenec, ki je pokojninski zavarovanec po zakonu
o starostnem zavarovanju kmetov, ob oddaji kmetijskega
zemljišča po tem zakonu zadrži v lasti manj kot en hektar
zemljišča, ne plačuje prispevka za starostno zavarovanje
kmetov.«
15. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

I.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na sejah 17. aprila 1985 sprejela predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov in naložila predlagatelju, da pripravi
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preživninskem varstvu kmetov (v nadaljnjem besedilu osnutek
zakona). Zbora sta predlagatelju naročila, da pri pripravi
osnutka zakona upošteva mnenja, stališča in predloge, ki so
jih na predlog za izdajo zakona dala delovna telesna zborov in
Skupščine SR Slovenije, skupine delegatov, občinske skupščine, družbenopolitične organizacije, druge samoupravne
organizacije in skupnosti ter razpravo delegatov na sejah
zborov, zlasti pa je treba:
- dati enake pravice upravičencem do preživninskega varstva, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
in tistim, ki nadaljujejo starostno zavarovanje kmetov;
- upoštevati, da je za reševanje sporov, ki nastanejo na
podlagi pogodbe o oddaji zemljišča, pristojno redno sodišče
in ne sodišče združenega dela.
Ta napotila je predlagatelj ob pripravi osnutka zakona upošteval.
II.
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;
priloga poročevalca

- 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.
III.
Poglavitne rešitve so naslednje:
1. Črtal naj bi se 4. člen zakona, ker je njegova vsebina že
zajeta v zakonu o zdravstvenem varstvu.
2. Nujnim dedičem - kmetom, ki se bi jih v primeru dedovanja proglasilo za dedno nevredne, naj bi se odvzela možnost
vplivanja na oddajo kmetijskih zemljišč oziroma gozda v
zamenjavo za preživnino. Ce 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 nepravdnem postopku
na predlog lastnika zemljišča oziroma občinskega organa
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socialnega skrbstva ugotoviti razloge za dedno nevrednost v
skladu s predpisi o dedovanju. Soglasje takšnega dediča k
oddaji zemljišča v zameno za preživnino ne bi bilo potrebno.
3. Kmetijsko zemljišče oziroma gozd, za katerega se ne
zanimajo druge družbene pravne osebe, naj bi postalo družbena lastnina v upravljanju kmetijske zemljiške skupnosti
oziroma gozdnogospodarske organizacije in bi zanj veljal
enak režim kot za zemljišča, ki jih prevzamejo druge zainteresirane družbene pravne osebe. V tem primeru bi morala
kmetijska zemljiška skupnost oziroma gozdnogospodarska
organizacija zagotoviti sredstva za odkup teh zemljišč oziroma gozda.
4. Glede na rešitve v zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju je treba tudi valorizacijo preživnine vezati na
porast osebnih dohodkov delavcev v združenem delu.
5. Izenačiti bi bilo potrebno upravičence do družinske preživnine po umrlem upravičencu, ki preživnine še ni prejemal z
upravičenci do družinske preživnine po umrlem upravičencu,
ki je preživnino že prejemal.
6. 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).
7. 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.
8. Glede na novi zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju naj bi dopolnili zakon o določbo, ki bi preprečila
izgubo lastnosti zavarovanca starostnega zavarovanja kmetov
v primerih, če bo kmet oddal zemljišča družbeni pravni osebi
po tem zakonu.
Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov namreč lastnik, ki odda kmetijska zemljišča preden pridobi pravico do
starostne pokojnine, izgubi lastnost zavarovanca, kar pa se
zavarovancu po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne zgodi. Zato je potrebno za zavarovance, ki so ostali
v starostnem zavarovanju kmetov in bi oddali zemljišča ali
gozd na podlagi zakona o preživninskem varstvu kmetov še
preden pridobijo pravico do pokojnine, za prehodno obdobje
(največ do leta 1988, ko bodo vsi upravičenci do starostnega
zavarovanja kmetov že dosegli pogoj za starostno pokojnino,
drugi zavarovanci pa se bodo (ali pa so se že) vključili v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje) napraviti izjemo in jih
oprostili plačila prispevka za starostno zavarovanje, če
obdrže v lasti manj kot en hektar zemljišča ali gozda.
IV.
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona o preživninskem varstvu ne bodo nastale nobene finančne obveznosti za
proračune družbenopolitičnih skupnosti.
Če bodo kmetijska zemljišča oziroma gozd prevzela kmetijska zemljiška skupnost oziroma gozdnogospodarska organizacija po 7. členu zakona, bo morala ta zagotoviti kupnino za
prevzeta zemljišča.
'
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zakona tudi ne bodo
dane nove naloge republiškim in občinskim upravnim organom, pa tudi ne samoupravnim organizacijam in skupnostim,
razen pristojnim organom Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki bodo odločali o pravicah do družinske preživnine.
Poenostavljen 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
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m 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
pravice kmeta do preživninskega varstva. Drugi izvršilni predpisi pa niso predvideni.
V.
Predlagatelj je ob pripravi osnutka zakona preučil m v
glavnem upošteval mnenja, stališča in predloge iz skupščinske in druge razprave, ni pa mogel upoštevati nekaterih
nasprotujočih si predlogov in tudi ne naslednjih mnenj, stališč in predlogov:
1. K 2. tezi: Izenačitev zavarovancev po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z zavarovanci po zakonu o
starostnem zavarovanju kmetov, če oddajo zemljišča in jim
ostane v lasti manj kot en hektar ni potrebna, ker zavezanec
po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v
takem primeru ne izgubi lastnosti zavarovanca, medtem ko
zavarovanec po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov
izgubi lastnost zavarovanca in s tem tudi pravico do pokojnine. Zato je treba takemu občanu, če odda zemljišča po
zakonu o preživninskem varstvu kmetov, ohraniti lastnost
zavarovanca in ga, ker pač nima več zemljišč oziroma jih ima
pod 1 hektar, oprostiti plačila prispevka za starostno zavarovanje kmetov.
2. K 9. tezi: Da naj bi sredstva za solidarnostno udeležbo
združenega dela za preživninsko varstvo kmetov zagotavljali
delavci in drugi delovni ljudje v okviru socialnega skrbstva in
ne pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ker da preživnina ni oblika pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
temveč posebna oblika socialnega varstva iz naslednjih razlogov:
Preživnina ni oblika pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prav tako pa ni oblika socialno-varstvene pomoči ali
dodatka, saj jo uporavičenec dobi v zamenjavo za družbi
oddano kmetijsko zemljišče ali pa gozd in ne kot socialnovarstveno pomoč ali dodatek. Do tega so namreč upravičeni
le socialno ogroženi občani, kar pa lastniki kmetijskih zemljišč niso, saj imajo v lasti kmetijska zemljišča oziroma gozdove in so pokojninsko in invalidsko zavarovani, oziroma so
zavarovanci po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov in
imajo zato ob izpolnitvi pogojev tudi pravico do pokojnine. Po
vsebini torej preživnina tudi ne sodi v socialno varstvo, je le
oblika povečanja socialne varnosti ostarelega oziroma za
delo nezmožnega kmeta. Zato je bilo že po veljavnem zakonu
izvajanje preživnin in zagotavljanje solidarnostnih sredstev
združenega dela urejevano v Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, v kateri pa združujejo sredstva isti
delavci in delovni ljudje kot v skupnosti socialnega varstva.
Poleg navedenih razlogov pa je treba navesti še to, da je
veljavni sistem preživninskega varstva v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja utečen, da bi z morebitnim
prenosom teh nalog na skupnosti socialnega varstva povzročili velike težave, saj so te skupnosti organizirane in delujejo v
občinah, ter prenašajo na svojo zvezo le naloge, za katere se
sporazumejo. Prav tako se sredstva za te naloge zbirajo pri
občinskih skupnostih, na zvezi se združujejo le sredstva za
skupni program. Sredstva za preživninsko varstvo pa se
morajo zbirati v enotni višini v vsej Sloveniji. Potrebno pa je
omeniti tudi to, da bi lastnike, ki bi oddali svojo zemljo v
zamenjavo za preživnino, prav gotovo odbijalo, če bi preživnino dobivali kot socialno varstveno pomoč ali dodatek.
3. Da naj bi zakon ne predpisoval soglasja zakonitih dedičev-kmetov - k oddaji zemljišča oziroma gozda, ker bi lahko v
takih primerih povzročili zaradi morebitnih zaostrenih odnosov v družinah, da bi zakonitim dedičem-kmetom onemogočili opravljanje kmetijske dejavnosti. V osnutku zakona je zato
predvideno, da tako soglasje ni potrebno, če so za takega
dediča ugotovljeni razlogi za dedno nevrednost, ki so opredeljeni v zakonu o dedovanju.

priloga poročevalca

BESEDILO DOLOČB ZAKONA O
PREŽIVNINSKEM VARSTVU KMETOV,
KI SE SPREMINJAJO IN
DOPOLNJUJEJO
4. člen
če upravičenec nima zagotovljenega zdravstvenega varstva
po drugih precJipisih, se mu zagotavlja zdravstveno varstvo kot
upravičencu čl o preživnine.
5. člen - 1. odstavek
Če upravič;enec pri oddaji kmetijskega zemljišča družbeni
pravni osebi zadrži manj kot 1 hektar zemljišča, ne plačuje
prispevka zm starostno zavarovanje kmetov.
6. člen - 1. odstavek
Upravičemec
pridobi pravico do preživnine:
1
- če ode la družbeni pravni osebi najmanj 2 hektarja kmetijskega zem Ijišča oziroma najmanj 3 hektarje gozda za kmetijske, gozdf irske ali gradbene namene;
- če je star najmanj 65 let (moški) oziroma 60 let (ženska),
ali ne glode na starost, če je po predpisih o invalidskem
zavarovar lju delavcev ugotovljena njegova nezmožnost
opravljati kmetijsko dejavnost;
- če si a z oddajo zemljišča strinja njegov zakonec oziroma
oseba, ki i je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem, ter tisti, ki so po splošnih predpisih o dedovanju njegovi
nujni de diči in ki so kmetje po predpisih o kmetijskih zemljiščih;
- če predloži sporazum, sklenjen s svojim zakoncem, oziroma o; sebo, ki je po predpisih o zakonski zvezi izenačena z
za:<onc«3m, o načinu razpolaganja s preživnino.
7. člen
(1) Če družbene pravne osebe ne prevzamejo zemljišč, ki
jih kmet namerava oddati po 2. členu tega zakona, pa sicer
izpoln jujejo pogoje iz prejšnjega člena, je kmetijska zemljiška
skupnost dolžna sprožiti pobudo za zagotovitev socialne varnosti in stabilnosti takega kmeta oziroma za prevzem njegovih z« jmljišč.
(2) Če osebe iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega člena v
roku treh mesecev po sprožitvi pobude kmetijske zemljiške
skupnosti ne izjavijo, da se strinjajo z oddajo zemljišča, so
dolžme poskrbeti za njegovo obdelavo ter za socialno varnost
in {Stabilnost kmeta ter tistih oseb, ki bi sicr izpolnjevale
poc^oje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev. Izvajanje
teh , dolžnosti nadzorujejo v mejah svojih pristojnosti kmetijska zemljiška skupnost in pristojni organ občinske skupnosti
za socialno skrbstvo. Če te osebe ne zagotovijo kmetu socialine varnosti in stabilnosti, je pristojni organ občinske skupnosti za socialno skrbstvo upravičen, ne glede na privolitev
k' meta, uporabiti vsa pravna sredstva v pravdnem in izvršilnem
Fiostopku, da se to zagotovi.
(3) Če se osebe iz 3. alinee prvega odstavka prejšnjega
člena strinjajo z oddajo zemljišča po tem zakonu, pa ni družbenopravne osebe, ki bi zemljišče prevzela, prevzame v
začasno upravljanje tako zemljišče kmetijska zemljiška skupnost po predpisih o kmetijskih zemljiščih. Kmet, ki izpolnjuje
pogoje iz prejšnjega člena, in katerega zemljišča je prevzela v
začasno upravljanje kmetijska zemljiška skupnost, pridobi
pravico do preživnine po določbah tega zakona.
(4) Izplačilo preživnine po prejšnjem odstavku se zaznamuje v zemljiški knjigi.
(5) Po smrti kmeta postane del kmetijskega zemljišča, ki je
po vrednosti enak izplačani preživnini, družbena lastnina in
se prenese v kmetijski sklad. Če se dediči obvežejo povrniti
izplačano preživnino in s tem soglaša kmetijska skupnost,
dedujejo vse zemSjišče.
12. člen
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13. členu
tega zakona se vsako leto povečuje v istem razmerju, v katerem se poveča starostna pokojnina kmetov (valorizacija preživnin).
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13. člen
(1) Po smrti upravičenca pridobijo pravico do preživnine:
- njegov zakonec oziroma oseba, ki je po predpisih o
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, če je stara 55 let
(moški) oziroma 50 let (ženska), oziroma tisti, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če odda upravičenec družbeni pravni osebi vse zemljišče razen 1 hektarja
oziroma 0,5 hektarja na območjih iz drugega odstavka 5.
člena tega zakona;
- njegov zakonec oziroma oseba, ki je po predpisih o
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, če je stara 65 let
(moški) oziroma 60 let (ženska), oziroma tisti, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev, če si
upravičenec ob oddaji zemljišča zadrži več zemljišča, kot je
določeno v prejšnji alinei.
(2) Preživnina za osebe iz prejšnjega odstavka se določi v
deležu preživnine upravičenca v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
14. člen
Za izplačevanje preživnine po tem zakonu se pri Skupnosti
starostnega zavarovanja kmetov oblikuje poseben račun.
15. člen
(1) Dohodki posebnega računa po prejšnjem členu se oblikujejo iz:
- na ta račun plačanih kupnin za zemljišča, oddana družbveni pravni osebi, in
- solidarnostne udeležbe združenega dela.
(2) Iz solidarnostne udeležbe združenega dela se zagotavljajo sredstva:
- za izplačilo preživnin po 10., 11., 12. in 13. členu tega
zakona, kolikor presega sredstva iz plačanih kupnin za
oddana zemljišča, in
- za nadomestilo izpada dohodkov Skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov za kritje izdatkov za starostne pokojnine
kmetov, ki nastane zaradi izpada prispevkov po zakonu o
starostnem zavarovanju kmetov (17., 19., 28., 29. in 30. člen)
za zemljišča, prenešena v družbeno lastnino, in po prvem
odstavku 5. člena tega zakona.
(3) Sredstva za solidarnostno udeležbo združenega dela
zagotavljajo delavci in drugi delovni ljudje na podlagi programa posebnega računa Skupnosti starostnega zavarovanja
kmetov SR Slovenije s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana, s katerim določijo tudi obseg te udeležbe, in z drugimi
samoupravnimi sporazumi.
(4) Delavci in drugi delovni ljudje plačujejo za uresničevanje te solidarnostne udeležbe prispevek. Višino prispevka
določajo delavci in drugi delovni ljudje v samoupravnih sporazumih iz prejšnjega odstavka. Če samoupravni sporazumi
niso sklenjeni ali pa jih sklene le del udeležencev in sredstva
za izvedbo programa posebnega računa Skupnosti niso zagotovljena, Skupščina SR Slovenije določi obseg solidarnostne
udeležbe in stopnje prispevka za vse udeležence in druge
delovne ljudi ali pa le za tiste, ki samoupravnega sporazuma
niso sklenili.
(5) Obveznosti iz prejšnjih odstavkov se določijo v skladu z
gibanjem družbenega proizvoda vsega gospodarstva in produktivnosti vsega družbenega dela v mejah in v skladu s
smotri, določenimi v družbenih planih družbenopolitičnih
skupnosti.
16. člen
Prevzemnik zemljišča mora plačati kupnino iz 8. člena tega
zakona skupaj s pripadajočimi obrestmi najkasneje v roku
treh let od sklenitve pogodbe iz 17. člena tega zakona. Kupnina se plačuje v enakih trimesečnih obrokih, in sicer do 15 v
prvem mesecu trimesečja, začenši od prvega naslednieqa
meseca po overitvi pogodbe na sodišču.
17. člen
(1) Znesek preživnine po 10., 11., 12. in 13. členu tega
zakona izračuna strokovna služba Skupnosti pokojninskega
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in invalidskega zavarovanja SR Slovenije na podlagi podatkov, ki jih ji predloži družbena pravna oseba, ki namerava
prevzeti zemljišča od kmeta, še preden je sklenjena pogodba
o oddaji zemljišča. Tako izračunan znesek preživnine se
vnese v sklenjeno pogodbo.
(2) S sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča družbeni
pravni osebi kmet pridobi pravico do preživnine.
(3) Pogodbo iz prejšnjega odstavka je treba overiti pri pristojnem sodišču. Družbna pravna oseba predloži izvod overjene pogodbe Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov.
18. člen - 2 odstavek
\
Ob pogojih iz prejšnjega odstavka se upravičencu iz 7.
člena tega zakona prične izplačevati preživnina s prvim
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naslednjim mesecem potem, ko je kmetijiska zemljiška skupnost prevzela zemljišče v začasno upravlj anje.
22. člen
Določbe 7. člena tega zakona se začnejo uporabljati, ko so
v ta namen zagotovljena sredstva s samoupi "aivnimi sporazumi
o temeljih planov ustreznih samoupravnih ii neresnih skupnosti v skladu z dogovorom o temeljih plana S'f X Slovenije.
23. člen
Republiški sekretar za delo sprejme v soc\lasju z republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvršilne predpise za izvajanje tega zakona v roku šestih mesecev
po ^uveljavitvi tega zakona.
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