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Polemično o uničevanju rodovitne zemlje,
pokvečeni miselnosti in neodgovornosti:

zazidavi,

Beton na prsti-poguba
V Sloveniji zazidamo vsako leto skoraj 1000 ha rodovitne
zemlje, za domžalsko občino navajajo podatek, da smo jo v desetih
letih pozidali
300 ha. Koliko kmetijske orne zemlje obraste
goščavje — nimamo podatkov.
Leta 1950 je v naši republiki prišlo na prebivalca 0,2 ha orne
površine. V 25 letih se je ta površina zmanjšala na 0,15 ha in če se
bo pozidava nadaljevala z dosedanjim tempom — tedaj bo do leta
2000 ta površina znašala že vsega 0,1 ha. ..
V zadnjih dveh desetletjih smo sprejeli številne zakonske
regulative, ki obravnavajo prostor kot n.pr. Zakon o regionalnem
prostorskem planiranju, Zakon o urbanističnem planiranju. Zakon
o uporabi zemljišč za gradbene namene. Kljub vsemu tem
zakonskim regulativom pa se proces nepovratnega odtujevanja orne
zemlje nadaljuje. Eden od zadnjih zakonov, ki je pravzaprav prvi
nekoliko zaustavil proces odtujevanja te zemlje, in ki dejansko
varuje kvalitetni
kmetijski
prostor — je Zakon o kmetijskih
zemljiščih. Tu je sedaj še priprava prostorskega plana z namenom,
da zaustavimo nezaželjeni tok prostorskih sprememb.

Manjša se število
kmetijskih zemliiš"
Gotovo je, da je obdelovalna zemlja dragocena družbena
dobrina. Kmetijskih zemljišč je v naši občini še sorazmerno mnogo,
pa tudi obdelana so dokaj dobro, kar kaže, da zanimanje za
obdelovanje zemlje še vedno ostaja. Rezu/tat sorazmerno dobro
obdelanih zemljišč pa je ta, da ob preprodaji (zvečine za pozidavo)
dobijo v prostem prometu zelo visoko ceno. Tako visokih cen pa
kmetijska zemljiška skupnost zaradi pomanjkanja denarja za te
namene ni mogla plačevati in zato se sklad kmetijskih
obdelovalnih
površin v družbeni lasti ne povečuje.
Prav zaradi tega bo nujno vsaj v prihodnje zagotoviti za nakup
kmetijskih zemljišč več denarja, tako da bi se sklad kmetijskih
zemljišč okrepil ter zajel vsa prosta kmetijska zemljišča in jih tako
obvaroval pred pozidavo.
V kmetijsko zemljiški skupnosti bodo pričeli intenzivno delo
vati za to, da uredijo formalni status tega sklada ter da tudi
dejansko uveljavijo prednostno pravico nakupa zemljišč ter uredijo
tudi prevzemanje prostih zemljišč po zakonskem določilu o
zemljiškem
maksimumu.
Kmetijska zemljiška skupnost bo posredovala zemljišča sklada v
organizirano kmetijsko proizvodnjo, hkrati pa bo tudi poskrbela,
da preidejo v sklad tudi zemljišča osterelih kmetov po zakonu o
preživninskem varstvu.

Pogoji dela in rezultati kmetijstva v domžalski občini
NAJPOZNEJE

O

PROSTORU

V urejevanju različnih sklopov družbene problematike
smo
začeli najpozneje razmišljati o prostoru, ki bo moral ne samo nam,
temveč tudi zanamcem dajati osnovno hrano.
PRIDOBIVANJE

HRANE

STR A TEŠKA

ZADEVA

Gotovo je, da bi morali že zdaj skrbeti za to in se zavedati, da
naš prostor ne bo dajal hrane samo nam, temveč tudi našim
zanamcem. Že med vojno je izvršni odbor Osvobodilne fronte
(točneje
15. marca 1945) izdal letak, s katerim poziva vse
Slovence, naj s skupnimi napori poskrbe, da bo slovenska zemlja
obdelana. V njem zasledimo tole neizpodbitno resnico: „Samo
narod, ki si sam pridela in reže svoj kruh, si tudi sam piše svoje
postave/"
To dejstvo nam je v želji, da se čimprej
znebimo
zaostalosti po poti industrijske preobrazbe, popolnoma zbledelo
pred očmi. Šele dogodki okrog nafte so nas osvestili kaj pomeni
ostati brez energije in kaj bi pomenilo ostati brez bioenergije to.j.
hrane. Če si je ne bomo mogli pridelati sami, jo bomo morali
plačevati z valuto in političnimi
„uslugami" pač tako, kot je
daljnovidno pisalo na letaku že med vojno.
SLABŠEGA

PROSTORA

JE DOVOLJ

- TODA . ..

Za urbanizem pa tudi za industrijo, vsaj tako, ki jo premoreta
naš celotni prostor in naša razvojna tradicija, je dovolj prostora.
Zato naj bi prišla v poštev predvsem manjvredna
kmetijska
zemljišča, predvsem tista, ki jih bomo morali meliorirati. Primeri v
našem prostoru kažejo, da se po melioracijah takih zemljišč, ki so
lahko sistemi komunalnih naprav (kanalizacija, vodovod, plin,
asfaltirane ceste in slednjič zgradbe same) ekološko - bivanjski
ambient spremeni v odličen prostor za bivanje ali delo. Primeri:
Krakovo, Trnovo, Rožna dolina in podobno.
Mi pa z našim rezervatom in slabšim zemljiščem za industrijsko
pozidavo na Želodniku
ne uspevamo vzbuditi niti najmanjšega
zanimanja. Je pač mnogo laže in tudi ceneje, če nam beton raste na
prsti, ki nam je doslej dajala kruh. Doklej?

Matjaž BROJAN

Ustvariti moramo
boljše pogoje
za kmetijsko dejavnost
Zaradi konfiguracije naše občine, ki je za kmetijsko
dejavnost zelo primerna in zaradi splošnih tržnih in drugih
pogojev, ki se slabšajo tudi v naši občini, namenjamo vse več
pozornosti kmetijstvu. Področje pridelovanja hrane, predelave,
organiziranosti prodaje bomo bolje uredili, če bomo ustvarili
boljše osnovne pogoje za pridelovanje prehrambenih artiklov
ter tako zagotovili boljšo oskrbljenost občanov s prehrambe
nimi artikli.
Vsi se namreč že zavedamo, da je razvoj kmetijske
dejavnosti nujen, saj je razpoložljiva kmetijska zemlja neprecen
ljiva osnovna vrednota. Kot vrednota pa bo dragocena še bolj,
če bomo znali iz nje pridelati več hrane in boljšo hrano.
Resnica je, da smo v preteklih letih in desetletjih marsikje
zamujali.
Da bi bilo vsaj v prihodnje drugače, je kompleksnemu
problemu kmetijstva posvetila polno skrb domžalska delegat
ska skupščina, ki bo o problemih tega področja celovito
razpravljala. Kot gradivo za razpravo prinašamo nekaj podat
kov o kmetijstvu v domžalski občini.
Razsežnosti naše občine za kmetij
stvo
Občina Domžale meri 23.991
ha. Od tega je 22.725 ha rodovit
nih površin. Od tega je 11.712 ha

kmetijskih zemljišč in 11.013 ha
gozdnih površin. Vidi se, da gre v
primerjavi za nekaj več kmetijske
zemlje. V primerjavi z ljubljansko
regijo je to sorazmerje obratno, in

sicer v manjšo korist gozdnih
površinam. V občini imamo danes
1.266 ha nerodovitnih površin in
1.370 ha zazidalnih površin. Seve
da to niso obsolutno zazidalne
površine, ampak je od tega cca 35
odstotkov zelenjavnih vrtov, sadov
njakov, zelenic, hišnih trat in manj
ših parkov ob stanovanjskih objek
tih. Ta ohišna zemljišča imajo
znaten pomen za razbremenitev
domačega trga in tudi za posebne
razmere v SLO. Ta zemljišča, kijih
ocenjujemo na cca 480 ha, bi bila
sicer starejša in mlajša generacija
občanov sposobna obdelati, vsaj za
svoje najnujnejše
prehrambene
potrebe in potrebe otrok. Ob dobri
samoiniciativi in organiziranosti bi
v nekaterih primerih iz te zemlje
dobili določeno količino relativnih
tržnih viškov za menjavo po prin
cipu naturalnega
gospodarstva.
Taki primeri so iz posebnih življe
njskih razmer v preteklosti že
znani in skoraj nujni. Npr. ti odno
si so pri nas poznani iz NOB, kakor
tudi iz Velike Britanije med drugo
vojno, ob preskrbovalni blokadi
otoka; prav takšna zemljišča so
reševala ljudi pred lakoto.

pripravki predstavljajo večjo kon
centracijo ustreznih mineralov v
gnojilu.

vanje lastnikov zemljišč. Kljub
temu smo s primernim strokovnim
delom in koordinacijo kmetijsko
zemljiške skupnosti. IS, DO koope
Zakaj je manj kmečkega prebival racij in kmetov v Donžalah pričeli
stva?
z organizacijo in pripravami s hidro
Družbeno ekonomski položaj melioracijskimi projekti ob Rači —
kmečkega prebivalstva naj bi bil Dob - Vir. Ob tej regulaciji je
izenačen položaju delavca v zdru okrog 100 ha zamočvirjene zemlje,
ženem delu in položaja, ki ga ima za katero je nujno novelirati hidro
ostalo prebivalstvo. Vendar temu loško študijo in postopno izvesti
ni tako in tudi danes ne more biti detajlno melioracijo in tudi koma
še izenačen in to — iz več vzrokov. sacijo. Temu kmetje načeloma ne
To stanje je za kmečko prebival nasprotujejo. O tem smo se prepri
stvo slabše napram drugim sredi čali v neposrednem stiku z zainte
nam. Za posamezne izjeme pa resiranimi. Po izračunih iz leta
lahko tudi trdimo, da imajo to 1979 stane ha melioracij 55.120
pozicijo boljše urejeno kot ostali din. V srednjeročnem načrtu
znotraj kmečke strukture in tudi imamo še znatne možnosti za
izven nje. Vse to je odvisno od hidromelioracijo zemljišč. Naša
splošnih in tudi od lokalnih in območna vodna skupnost ima v
individualnih okoliščin kot pogo tem obdobju načrtovanih 500 ha
jev za delo oz. proizvodnjo in hidromelioracij na našem pod
ročju. Seveda pristojne skupnosti
življenje.
morajo pripraviti vse pogoje, kijih
V naši občini je po nepopolnih
zahtevajo ti načrti.
podatkih le okrog 10 odstotkov
pravega kmečkega prebivalstva, ki
S kmetijskimi zemljišči in zem
živi le od kmetijske dejavnosti. ljiškim skladom gospodari kmetij
Mnogo je še članov kmečkih dru sko zemljiška skupnost. Ta pri
žin, ki so v precejšnjem številu svojem delu uporablja obstoječo
zaposleni v drugih panogah gospo zakonodajo
in svoje
delovne
darstva, doma pa opravljajo naj načrte, ki jih sprejema skupščina,
Zemlja, ki gre za komunalne dobri težja in najnujnejša kmečka dela za izvajajo pa jih izvršilni odbor in
ne
ceno začasne ali stalne pridobitve strokovni delavec skupnosti.
Zanimivi so podatki, ki nam stanovanja ter hrane oz., za ceno
povedo, koliko rodovitne zemlje domačih ugodnosti v času ko si Ne proizvajamo manj, vendar . . .
zahtevajo danes v naši občini neka urejajo nove družine in stanovanja.
Uvodoma moramo povedati, da
tere naše skupne dobrine kot:
Te vrste delovne migracije in se vrednost kmetijske proizvodnje
kombinacije, je v preteklosti pred v tem letu ni zmanjšala, temveč se
— elektro koridorji 718 ha
— površine za zajetje vodnih vsem narekoval naš družbeni raz je pokazala zvišana rast le v enem
voj. Razvoj težke in lahke indu odstotku, namesto v pričakovani
akumulacij 97 ha
— površine
dejanskih voda strije, komunalnega gospodarstva, rasti proizvoda 4 odstotkov. Tak
prometa, družbenih služb, izobra šno počasnejšo rast v tem letu
44 ha
— ožji varovalni pasovi plinovo ževanja itd. Zaradi teh potreb in ugotavljajo tudi drugod.
pričakovanja na boljše življenjske
dov 244 ha
Vzroke za to vidimo predvsem
Vse to so obligacijske „izgube" perspektive, se je mlajša generacija v sledečem:
teh zemljišč, ki služijo ožji in širši izseljevala s kmetij — posebno še z
a) V direktnih škodah po
infrastrukturi, ki je pomembna za višinskih predelov. Te je nadome naravnih ujmah, ki so bile ocenjene
stila relativno dobra mehanizacija, v občini na 11.690.000 din v obeh
splošni gospodarski razvoj.
novejši tehnološki in vzrejni prije sektorjih. Od tega bremeni zasebni
Kaj pa slabša zemljišča?
mi vztrajnih kmetov in tako sektor 7.000.000 din.
V občini imamo danes cca imenovanih pol kmetov. Predvsem
b) Posledičnih
škodah
teh
1.600 ha poplavljenih ali zamočvir iz tega izvira današnja slika našega dogodkov.
jenih zemljišč. Vseh zemljišč v podeželja, za katero ne moremo
c) Ne dvomi se v podatke iz
občini imajo v lasti: zasebni sektor trditi, daje slaba.
kmetijske produkcije 79, po posa
•60,6 odstotkov in družbeni sektor
meznih pridelkov in prireji, ki izvi
19,4 odstotkov. Od tega ima druž Socialna varnost kmetov
rajo na to določenih zbirnikov na
beni sektor 67,6 odstotkov nero
Posebno mesto v tem poglavju sistemske obrazce, vendar je vseka
dovitne ali slabše zemlje. Torej ima socialna varnost kmetov, ki do kor dvonijiva diferencialna pro
deluje družbeni sektor na najslab danes še nimajo v celoti zagotov dukcija oz. prodaja, saj kmetje
ših površinah.
ljene socialne varnosti. Ta varnost vedno več v manjših ali večjih
se je sicer v zadnjih letih izboljšala količinah pridelke prodajajo nepo
z možnostjo starostnega in pokoj sredno doma in tudi na živilskih
Nekaj manj gnojil . . .
ninskega zavarovanja kmetov. Ta tržnicah. Ta pojav izvira iz neza
Vprašanje glede zmanjševanja družbeni položaj kmetov postaja dostno urejenih proizvodnih in
porabe mešanih gnojil in povečanja problematičen le na nekaterih tržnih pogojev. Znatno k temu
porabe dušičnih gnojil pojasnju kmetijah, kjer je več ostarelih in pripomore povpraševanje in trenut
jemo takole: večja poraba dušičnih nezmožnih za potrebno delo, dobi na konjuktura za posamezne tržne
gnojil predvsem izvira iz potreb vajo pa le eno starostno pokojnino viške ob neposredni perifiriji Dom
zemlje in kmetijskih kultur po in nikakršnih nadomestil v primeru žal in Ljubljane. Urejanja tega
mineralih 78,79, ki so bile ponov delovne nezmožnosti (nezgode pri vprašanja se bomo morali lotiti
no zasajene kot krmne rastline in delu, porodniški dopust žena, inva dosledneje v proizvodnih načrtih
ostale poškodovane rastline po lidnost itd.).
in organizacije prodaje v skladu s
posledicah naravne ujme. Saj je
Kmetje imajo sicer možnost, da kmetovim interesom ter potreb
komisija za kmetijstvo oz. IS v se kooperacijsko zavarujejo za Domžal in Ljubljane po hrani.
poročilu o tej škodi priporočil primer invalidnosti in tudi pokoj
Z vidika prehrambenih potreb
dušična gnojila kot ukrep za ubla ninsko ter tako pridobijo enake
in pristopa kmeta in potrošnika k
žitev škode. IS je za ta gnojila pravice kot delavci v združenem
tem razmeram, ta pojav trenutno
odobril kmetom tudi znatna finan delu. Teh možnosti pa se kmetje
ni škodljiv, ampak koristen.
čna sredstva k regresu, ki ga je premalo poslužujejo zaradi previsokooperacija dodelila prizadetim
Vendar, če izhajamo iz tega
kmetom.
Do sedaj je bilo v tem sektorju vprašanja, moramo v prihodnosti
Zmanjšanje
mešanih
gnojil primerno melioriranih 200 ha zem poljedelcu in živinorejcu hitreje in
izvira iz dejstva, da imamo odslej ljišč. Za hidro in agro melioracije z boljšo organiziranostjo omogo
na trgu umetna gnojila z večjim obstojajo težave v zasebnem sek čiti takšne pogoje za proizvodnjo
aktivnim učinkom v istih ali manj torju in to predvsem glede na in prodajo, da ti pojavi ne bodo
ših količinah - ali drugače, ti arganiziranost in finančno sodelo predstavljali motnjo na tej relaciji,

ampak racionalizacijo po delu in
času. To pomeni, da morajo biti
naši načrti v zasebnem kmetij
stvu - kooperaciji zares temeljito
nazorno povezani na relaciji pogoji
za proizvodnjo potrebe po
hrani - organizirana prodaja,
kih prispevkov in manjših dohod
kov od kmetijske dejavnosti. Tako
je na območju občine zavarovanih
le nekaj več kot 50 kmetov.
S problemom socialne varnosti
kmetov se v občini v precejšnji
meri ukvarjamo, pripravili smo
problemsko konferenco o socialni
politiH v svetu za kmetijstvo pri
občinski konferenci SZDL. Ta je
postavila vrste nerešenih vprašanj
in tudi predlagala ukrepe pri posa
meznih samoupravnih interesnih
skupnostih.
Družbeno ekonomski položaj
prebivalstva v kmečkih predelih je
seveda predvsem odvisen od: mož
nosti in pogojev za sodobno proiz
vodnjo, prodaje (bližina centru),
družbene organiziranosti, promet
nih komunikacij, izobraževanja,
energetske mreže, komunalnih
naprav, posebne infrastrukture in
tudi od višine dvačnih obveznosti.
Če poizkušamo oceniti to stanje
po posameznih eleirentih, lahko
trdimo, da je v povprečju druž
beno ekonomski položaj te struk
ture ljudi v naši občini dober.
Organiziranost kmetijskih proizva
jalcev
Poleg organiziranosti občanov
so v delegatskih razmerjih iz kra
jevnih skupnosti in skupščine obči
ne ter SIS-ih, organizirani kmetje
tudi po panožnem principu in to:
— v skupščini in izvršilnih
organih kmetijsko zemljiške skup
nosti;
— v ustreznih samoupravnih
organih DO obrata za kmetijsko
kooperacijo, ki je v sestavi SOZD
Emona Ljubljana.
Ta kmetijska organizacija delu
je v občinah Domžale, Kamnik in
Bežigrad. Sedež je v Domžalah.
Glavna dejavnost kmetijske koope
racije, s katero upravljajo ali samo
upravljajo zasebni kmetijski proiz
vajalci je sledeča:
organiziranje in pospeševa
nje kmetijske dejavnosti pri zaseb
nih proizvajalcih,
— organizirani odkup kmetij
skih pridelkov, mleka, živine in
ostalih proizvodov in gozdnih sade
žev,
— izdelava študij in projektov
ter sodobnih tehnologij za moder
nizacijo individualnih kmetij in
kmečkih območij,
— izdelava projektov za notra
njo opremo kmetijskih gospodar
stev — pitanje govedi, prašičev in
perutnine.
Na tem področju je, kot kažejo
podatki, kmetijska kooperacija več
kot desetkrat povečala proizvod
njo v obdobju trinajstih let. Kot
stranske dejavnosti te organizira
nosti sta: trgovina s kmetijskimi
produkcijskimi materiali s ciljem,
oskrbovati zasebne kmetije, hra
nilno kreditna služba, ki ima tudi
samoupravni organ.
Kmetijska kooperacija je razde
ljena na več zadružnih enot, pač
na tiste, ki so po področju potreb-

