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ZADEVA: Strokovne podlage s področja kmetijstva – obvestilo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju:
ministrstvo) vas obvešča, da je bilo na podlagi javnega naročila št. 430-135/2019 za izdelavo
strokovnih podlag s področja kmetijstva izbrano podjetje LOCUS, prostorske informacijske
rešitve, d. o. o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale (vodilni partner) v skupnem nastopu s
partnerji in podizvajalci.
Podjetje, izbrano za izdelavo strokovnih podlag, je bilo dne 21. 7. 2020 objavljeno tudi na spletni
strani ministrstva: https://www.gov.si/teme/varstvo-kmetijskih-zemljisc/.
V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17; v nadaljevanju: ZKZ) so tako izpolnjeni vsi
pogoji za začetek postopka določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
V skladu s 3.c členom ZKZ ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, naroči izdelavo strokovne
podlage s področja kmetijstva, ko je iz prostorskega informacijskega sistema v skladu z
zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, razvidno, da je bil sprejet sklep o začetku postopka
priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba
namenske rabe kmetijskih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje. V
prehodnem obdobju, to je do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v skladu z
zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, naroči
izdelavo strokovne podlage s področja kmetijstva takrat, ko bo lokalna skupnost ministrstvu
posredovala sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s
prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč (28. člen Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11).
Za izdelavo strokovne podlage s področja kmetijstva bo izdelovalec le-te v skladu s Pravilnikom
o podrobnejših pogojih za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter o

podrobnejši vsebini strokovnih podlag s področja kmetijstva (Uradni list RS, št. 55/17; v
nadaljevanju: pravilnik) potreboval določene podatke (2. do 8. člen, 15. člen, 2. točka priloge 2
pravilnika).
Ker pravilnik določa (9. in 15. člen), da je rok za posredovanje podatkov iz 2. do 8. člena in 15.
člena pravilnika (npr. boniteta kmetijskih zemljišč, nagib, lokalne značilnosti kmetijske pridelave
in rabe kmetijskih zemljišč, namenska raba prostora) 14 dni, je smiselno, da tudi v primeru
posredovanja podatkov za izločanje območij iz predloga območij trajno varovanih kmetijskih
zemljišč, za katera so pristojna ministrstva, velja 14 dnevni rok. Zato ministrstvo pristojne
organe poziva, da želene podatke posredujejo izdelovalcu strokovne podlage najpozneje v roku
14 dni od prejema zahteve za njihovo posredovanje ali pristojnega izdelovalca strokovne
podlage v navedenem roku obvestijo o naslovu, kjer so podatki javno dostopni in jih lahko
prevzame.
Na usklajevalnih sestankih pravilnika je bilo glede pridobivanja podatkov za izločanje območij iz
predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč dogovorjeno:
1. Podatke o območjih zajetij vodnih virov se pridobi na geoportalu ARSO, ki je v pristojnosti
Agencije Republike Slovenije za okolje.
2. Podatke o območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom se pridobi na spletni
strani Zavoda za gozdove RS.
3. Podatke o območjih vrtnoarhitekturne dediščine, ki so v kmetijski rabi in so v roku 10 let od
prejema zahteve za posredovanje podatkov o njihovih območjih predvidena za prenovo, se
pridobi pri ministrstvu, pristojnemu za varstvo kulturne dediščine.
4. Pri ministrstvu, pristojnemu za prostor, se pridobi podatke o:
a) območjih sprejetih državnih prostorskih načrtov s področja cestne in železniške
infrastrukture;
b) območjih državnih prostorskih načrtov v pripravi s področja cestne in železniške
infrastrukture, če so v fazi:
- potrjenega predloga najustreznejše variante,
- osnutka državnega prostorskega načrta ali
- predloga državnega prostorskega načrta;
c) območjih sprejetih državnih prostorskih načrtov za druge prostorske ureditve državnega
pomena, ki vsebujejo usmeritve za določitev enot urejanja prostora in območij podrobnejše
namenske rabe prostora, in sicer zemljišča, ki so v usmeritvah za določitev enot urejanja
prostora in območij podrobnejše namenske rabe prostora določena kot območja stavbnih
zemljišč, in
d) območjih državnih prostorskih načrtov v pripravi (v fazi potrjenega predloga najustreznejše
variante, osnutka državnega prostorskega načrta ali predloga državnega prostorskega
načrta) za druge prostorske ureditve državnega pomena, ki vsebujejo usmeritve za določitev
enot urejanja prostora in območij podrobnejše namenske rabe prostora, in sicer zemljišča, ki
so v usmeritvah za določitev enot urejanja prostora in območij podrobnejše namenske rabe
prostora določena kot območja stavbnih zemljišč.
5. Pri ministrstvu, pristojnemu za infrastrukturo, se pridobi podatke o:
a) 10 metrov širokem varovalnem pasu pri avtocestah in hitrih cestah, ki se meri od
zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih
pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče in
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b)

10 metrov širokem varovalnem progovnem pasu pri glavnih enotirnih železniških progah, ki
poteka od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.

6. Podatke o območjih, ki so po namenski rabi kmetijska, in so s prostorskim aktom občine
določena kot območja izključne rabe, na katerih potekajo stalne aktivnosti vojske, se pridobi pri
ministrstvu, pristojnemu za obrambo.
Glede na navedeno vas prosimo za vašo ažurnost in kooperativnost pri posredovanju želenih
podatkov izdelovalcu strokovne podlage.

S spoštovanjem,

Mateja Požar
višja svetovalka

dr. Darja Majkovič
generalna direktorica

Poslati:
- vsem naslovnikom, elektronsko
V vednost:
- Združenje občin Slovenije (info@zdruzenjeobcin.si)
- Skupnost občin Slovenije (info@skupnostobcin.si)
- Združenje mestnih občin Slovenije (zmos@koper.si)
- LOCUS, prostorske informacijske rešitve, d.o.o. (info@locus.si)
Vložiti:
- arhiv

3

