
OSNUTEK ZA JAVNO RAZPRAVO

Na podlagi desetega in dvanajstega odstavka 3. c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

PRAVILNIK O POGOJIH IN KRITERIJIH ZA DOLOČITEV PREDLOGA OBMOČIJ TRAJNO 
VAROVANIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ TER VSEBINI STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA 

KMETIJSTVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa pogoje in kriterije za določitev predloga območij trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč (v nadaljnjem besedilu: predlog območij TVKZ) ter vsebino, obliko in način priprave strokovne 
podlage s področja kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: strokovna podlaga). 

II. POGOJI IN KRITERIJI ZA DOLOČITEV PREDLOGA OBMOČIJ TRAJNO VAROVANIH 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

2. člen 
 (pogoji za uvrstitev zemljišč v predlog območij TVKZ)

V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 3.c člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 
27/16), in sicer:
a) imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem 
besedilu: boniteta zemljišč), višjo od 35;
b) imajo nagib do 11 odstotkov;
c) na njih so bile izvedene komasacije, osuševanje ali namakanje;
č) imajo razpoložljiv vodni vir, primeren za namakanje;
d) so po dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: dejanska raba), trajni 
nasad ali
e) imajo posebne lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč.

3. člen
(namenska raba prostora)

(1) V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, ki so po namenski rabi določena kot območja 
kmetijskih zemljišč in izpolnjujejo pogoje za določitev predloga območij TVKZ po tem pravilniku.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v predlog območij TVKZ uvrstijo tudi zemljišča, ki so po 
namenski rabi določena kot območja stavbnih, gozdnih, vodnih ter drugih zemljišč, če so po dejanski 
rabi kmetijska zemljišča in izpolnjujejo pogoje za določitev predloga območij TVKZ po tem pravilniku.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se v predlog območij TVKZ lahko uvrstijo tudi zemljišča, ki so po 
namenski in dejanski rabi gozd in izpolnjujejo pogoje za določitev predloga območij TVKZ po tem 
pravilniku, razen če so opredeljena kot varovalni gozd ali gozd s posebnim pomenom v skladu z 
zakonom, ki ureja gozdove.
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(4) Namensko rabo prostora zagotovi lokalna skupnost.

4. člen 
(boniteta kmetijskih zemljišč)

(1) Za določitev predloga območij TVKZ se zemljišča uvrsti v razrede z boniteto:
a) od 0 do 20, 
b) od 21 do 35
c) od 36 do 50, 
č) od 51 do 60, 
d) od 61 do 75 in 
e) od 76 do 100.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se pripravijo na podlagi podatkov o bonitetnih točkah, ki se vodijo 
v zemljiškem katastru. 

5. člen 
(nagib)

(1) Za določitev predloga območij TVKZ se zemljišča uvrsti v razrede z nagibom:
a) od 0 do 6 odstotkov, 
b) od 7 do 11 odstotkov, 
c) od 12 do 24 odstotkov in 
č) nad 24 odstotkov.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se pripravijo na podlagi digitalnega modela višin.

6. člen 
(komasacije)

(1) V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, na katerih so bile izvedene komasacije.

(2) Podatke o izvedenih komasacijah zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

7. člen 
(osuševanje)

(1) V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, ki so vključena v območja osuševalnih sistemov.

(2) Podatke o območjih osuševalnih sistemov zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

8. člen 
(namakanje)

(1) V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, ki so vključena v območja namakalnih sistemov.

(2) Podatke o območjih namakalnih sistemov zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

9. člen 
(razpoložljivost vodnih virov, primernih za namakanje)

(1) V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, ki so vključena v območja z izjemno in dobro 
razpoložljivostjo vodnih virov, primernih za namakanje.
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(2) Podatke o območjih z izjemno in dobro razpoložljivostjo vodnih virov, primernih za namakanje, 
zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

10. člen 
(trajni nasadi)

(1) V predlog območij TVKZ seuvrstijo zemljišča, ki so po dejanski rabi vinograd, matičnjak, 
intenzivni sadovnjak, oljčnik, ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak in ostali trajni nasad.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek v predlog območij TVKZ ni treba uvrstiti trajnih nasadov, ki so po 
dejanski rabi ekstenzivni oziroma travniški sadovnjaki, če jih je mogoče prepoznati kot ohišnice 
oziroma manjše kmetijske površine ob obstoječi pozidavi.

11. člen 
(lokalne značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč)

(1) V predlog območij TVKZ se uvrstijo zemljišča, ki so pomembna zaradi lokalnih značilnosti 
kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč, ki jih je mogoče prepoznati v posamezni občini, še 
zlasti: 
a) njivske terase (Dolenjsko podolje, Ilirsko bistriško),
b) flišne terase (Izola, Goriška Brda),
c) vrtače (območje primorskega in dolenjskega krasa),
č) mokri travniki (Šturmovci, Lahinja, Radensko polje),
d) kraški pašniki (Kras, Lipica),
e) območja posebne njivske strukture (Bitnje, Globodol),
f) visokogorske kmetije (celki na Koroškem).

(2) Podatke po tem členu zagotovi ministrstvo, pristojno za naravno dediščino, in lokalna skupnost.

III. USMERITVE ZA DOLOČITEV PREDLOGA OBMOČIJ TVKZ

12. člen
(zaokroževanje predloga območij TVKZ)

(1) Zaradi zaokroževanja predloga območij TVKZ se v predlog območij TVKZ uvrstijo:
a) zemljišča z boniteto do 36,
b) zemljišča z nagibom nad 11 odstotkov in
c) nekategorizirane ceste v skladu z zakonom, ki ureja ceste, in poljske poti, če so po veljavni 
namenski rabi kmetijska zemljišča.

13. člen
(usmeritve za določitev predloga območij TVKZ)

(1) Predlog območij TVKZ se ob upoštavnju uredbe, ki določa območja za kmetijstvo in pridelavo 
hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo, določi z upoštevanjem naslednjih usmeritev:

a) Veliki ravninski kompleksi A:
 predlog območij TVKZ se opredeli v največjem možnem obsegu;
 predlog območij TVKZ se opredeli kot velike sklenjene površine, znotraj njih se ohranja tudi 
območja lokalno manjših bonitet, ki so posledica plitvosti in skeletnosti tal ter morebitnega zastajanja 
vode;
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 izloča se večje gozdne zaplate pomembne za ohranjanje krajinske oziroma biotske pestrosti.

b) Veliki ravninski kompleksi B:
 predlog območij TVKZ se opredeli v največjem možnem obsegu;
 predlog območij TVKZ se opredeli kot velike sklenjene površine, znotraj njih se ohranja tudi 
območja lokalno nižjih bonitet, ki so posledica plitvosti in skeletnosti tal ter morebitnega zastajanja 
vode;
 izloča se lahko lokalno strmejše površine oziroma površine z nižjo boniteto. 

c) Veliki ravninski kompleksi C:
 predlog območij TVKZ se opredeli v največjem možnem obsegu;
 predlog območij TVKZ se opredeli kot sklenjene površine, znotraj njih se ohranja tudi območja 
lokalno nižjih bonitet.

č) Širše izravnave:
 predlog območij TVKZ se določa na način, da zaobjamejo jedro izravnave, to je osrednji del polja 
oziroma doline, in dobimo čim bolj zaokrožene in velike celote;
 predlog območij TVKZ se opredeli kot čim večje sklenjene površine, znotraj njih se ohranja tudi 
območja lokalno nižjih bonitet;
 izloča se krajinsko prepoznavne prvine (prehode med terasami - ježe, gozdne zaplate, mokrišča, 
prostor obvodne vegetacije) pomembne za ohranjanje krajinske oziroma biotske pestrosti.

d) Ožje izravnave:
 na uravnanih delih dolin brez poselitve se predlog območij TVKZ določa kot vzdolžno sklenjene 
površine;
 pridruži se robne brežine z nagibom do 11 odstotkov, predvsem na prisojnih legah.

e) Izmenjava ožjih izravnav in zaplat:
 predlog območij TVKZ se določa kot vzdolžno sklenjene površine v dnu dolin ter kot večje sklope 
ali kontinuum sklenjenih kmetijskih površin, prednostno na reliefnih oziroma grebenskih izravnavah;
 kot predlog območij TVKZ se določa tudi (sklenjene) vinogradniške in sadjarske lege (območja 
trajnih nasadov) na pobočjih, ne glede na slabšo boniteto in večjo strmino;
 izogibati se je treba erozijsko manj stabilnim območjem.

f) Večje zaplate:
 predlog območij TVKZ se določa v večjih zaplatah kmetijskih zemljišč kot (čim večje) večje sklope 
sklenjenih kmetijskih površin, prednostno na reliefnih izravnavah;
 v primeru kraških polj (Globodol, Loški potok, ipd.) se predlog območij TVKZ določa na način, da 
zajame celotno polje, izvzame se le območje obstoječega poselitvenega območja.

g) Manjše zaplate:
 predlog območij TVKZ se določa lokalno, v manjših zaplatah, na območjih višjih bonitet, 
prednostno na reliefnih izravnavah (položnejših in prisojnih legah);
 predlog območij TVKZ se določa na območjih, ki so s prostorskimi akti opredeljena kot območja 
ohranjanja prepoznavne kulturne krajine.

h) Posebna območja:
 predlog območij TVKZ se določa le izjemoma oziroma mestoma na robovih teh območij.

i) Gozd in območja nad gozdno mejo:
 predlog območij TVKZ se določa le izjemoma oziroma mestoma.

j) Vodni in obvodni prostor:
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 predlog območij TVKZ se določa izjemoma oziroma mestoma, tam, kjer skupaj s sosednjimi 
zemljišči tvorijo sklenjena območja kmetijskih zemljišč.

k) Urbana območja:
 predlog območij TVKZ se določa mestoma, na območjih še ohranjenih sklenjenih površin na 
obrobju naselij, ki lahko služijo lokalni (samo)oskrbi.

14. člen
(izločanje iz predloga območij TVKZ)

(1) Iz predloga območij TVKZ se izloči:
a) območja pogostih poplav,
b) erozijska in plazovita območja,
c) območja kritično onesnaženih tal,
č) priobalna zemljišča,
d) najožje vodovarstveno območje,
e) območja varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom,
f) arheološka najdišča, kjer je predpisana travniška raba in bi njivska raba lahko pomenila poseg v 
arheološke ostaline,
g) območja vrtnoarhitekturne dediščine, ki so trenutno v kmetijski rabi in bi na ta način bila 
onemogočena rekonstrukcija zgodovinskega parka, in
h) območja sprejetih državni prostorski načrtov ter državnih prostorskih načrtov v pripravi, in sicer le 
zemljišča, ki jih je mogoče šteti kot območja stavbnih zemljišč, na primer cestno telo in pripadajoči 
zeleni pas, akumulacijski bazen in pregrada hidroelektratne, območje letališča, gospodarsko središče, 
razdelilne merilno regulacijske postaje razdelilno transformatorske postaje in podobno (ne izloča se na 
primer zemljišč nad plinovodom, pod daljnovodom, območij znotraj protipoplavnih nasipov).

(2) Podatke iz točke a), b), c), č) in d) prejšnjega odstavka zagotovi ministrstvo, pristojno za okolje.

(3) Podatke iz točke e) prvega odstavka tega člena zagotovi ministrstvo, pristojno za gozdove.

(4) Podatke iz točke f) in g) prvega odstavka tega člena zagotovi ministrstvo, pristojno za naravno 
dediščino.

(5) Podatke iz točke h) prvega odstavka tega člena zagotovi ministrstvo, pristojno za prostor.

15. člen
(posredovanje podatkov)

(1) Podatek iz 3. člena tega pravilnika mora pristojni organ posredovati najkasneje v roku 5 dni od 
prejema zahteve za njegovo posredovanje.

(2) Podatke iz 7., 8., 9., 11. in 14. člena tega pravilnika mora pristojni organ posredovati najkasneje v 
roku 14 dni od prejema zahteve za njihovo posredovanje. 

(3) Če pristojni organ podatkov iz 7., 8., 9., 11. in 14. člena tega pravilnika v predpisanem roku ne 
posreduje, se pri določanju predloga območij TVKZ teh podatkov ne upošteva. 

IV. PREDLOG OBMOČIJ TVKZ

16. člen 
(določitev predloga območij TVKZ)
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(1) Predlog območij TVKZ lahko vključuje več prostorsko združenih oziroma ločenih območij TVKZ (v 
nadaljnjem besedilu: posamezno območje TVKZ). 

(2) Predlog območij TVKZ se določi ob upoštevanju enega oziroma več pogojev iz 2. člena tega 
pravilnika, pri čemer je treba v posamezni lokalni skupnosti upoštevati vse pogoje, ki se jih je v 
posamezni lokalni skupnosti lahko upošteva. 

(3) Posamezno območje TVKZ se oblikuje na način, da predstavlja čim večje zaokroženo območje. 
Zaokroževanje območij poteka v dveh korakih, in sicer:
a) 1. korak: z računalniškim modeliranjem podatkovnih slojev iz 4. do vključno 11. člena tega 
pravilnika in avtomatiziranim spajanjem poligonov z zapolnjevanjem vmesnih praznih prostorov, pri 
čemer se združuje poligone, ki so oddaljeni za največ 100 m ter zapolnjujejo največ 5 ha velike prazne 
prostore znotraj obstoječih poligonov. Dejansko razmerje oddaljenosti in velikosti praznih prostorov se 
prilagodi značilnostim vzorca poligonov obravnavanega območja;
b) 2. korak: z ročnim oblikovanjem območij, kjer se upošteva usmeritve iz 12. do vključno 14. člena 
tega pravilnika. 

(4) Predlog območij TVKZ se lahko smiselno pripravi kot generaliziran prikaz. 

(5) Predlog območij TVKZ se izdela in shranjuje kot georeferenciran vektorski podatkovni sloj v 
državnem koordinatnem sistemu. Vektorski podatkovni sloji morajo biti topološko pravilni poligoni v 
SHP formatu. Podatke iz četrtega odstavka tega člena se prikaže v atributni tabeli vektorskih 
podatkovnih slojev predloga območij TVKZ. 

(6) Posamezno območje TVKZ, ki je del predloga območij TVKZ, mora vsebovati naslednje podatke:
a) ustrezen enolični indikator (ID);
b) skupno površino v m2;
c) podatek o bonitetnih točkah po razredih, pri čemer se za vsak razred določi njegovo površino v m2

in njegov delež glede na skupno površino območja TVKZ;
č) podatek o nagibih po razredih, pri čemer se za vsak razred določi njegovo površino v m2 in njegov 
delež glede na skupno površino območja TVKZ;
d) podatek o komasacijah, in sicer površino komasiranih zemljišč v m2 in njihov delež glede na skupno 
površino območja TVKZ;
e) podatek o osuševanju, in sicer površino zemljišč vključenih v območja delujočih osuševalnih 
sistemov v m2 in njihov delež glede na skupno površino območja TVKZ;
f) podatek o namakanju, in sicer površino zemljišč vključenih v območja delujočih in delno delujočih 
namakalnih sistemov v m2 in njihov delež glede na skupno površino območja TVKZ;
g) podatek o razpoložljivosti vodnih virov, primernih za namakanje, in sicer površino zemljišč, 
vključenih v območja z izjemno in dobro razpoložljivostjo vodnih virov, primernih za namakanje v m2 in 
njihov delež glede na skupno površino območja TVKZ;
h) podatek o trajnih nasadih, in sicer površino zemljišč, ki so po dejanski rabi trajni nasad, v m2 in 
njihov delež glede na skupno površino območja TVKZ in
i) podatek o lokalnih značilnostih kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč, in sicer površino 
zemljišč, ki so pomembna zaradi lokalnih značilnosti kmetijske pridelave in rabe kmetijskih zemljišč, v 
m2 in njihov delež glede na skupno površino območja TVKZ.

(7) Predlog območij TVKZ se prikaže z enotnim grafičnim znakom, in sicer:

a) na kmetijski namenski rabi:
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barva polnila (RGB): 230, 200, 0
barva obrobe (RGB): 0, 0, 0
debelina obrobe: 0,5;

b) na nekmetijski namenski rabi:

barva polnila (RGB): 230, 200, 0
barva obrobe (RGB): 0, 0, 0
debelina obrobe: 0,5 
barva notranjih črt (RGB): 0, 0, 0
kot notranjih črt: 45 °
razmik notranjih črt: 6
debelina notranjih črt: 0,5.

(8) Posamezno območje TVKZ je lahko prikazano le z enim enotnim grafičnim znakom iz prejšnjega 
odstavka.

V. PREDLOG OBMOČIJ OSTALIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

17. člen
(določitev predloga območij ostalih kmetijskih zemljišč)

(1) V predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: OKZ) se uvrstijo zemljišča, 
ki so po namenski rabi določena kot območja kmetijskih zemljišč in niso določena kot predlog območij 
TVKZ. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v predlog območij OKZ uvrstijo tudi zemljišča, ki so po namenski 
rabi določena kot območja stavbnih, gozdnih, vodnih ter drugih zemljišč, če so po dejanski rabi 
kmetijska zemljišča in niso določena kot predlog območij TVKZ.

(3) Predlog območij OKZ se izdela in shranjuje kot georeferenciran vektorski podatkovni sloj v 
državnem koordinatnem sistemu. Vektorski podatkovni sloji morajo biti topološko pravilni poligoni v 
SHP formatu. 

(4) Posamezno območje OKZ, ki je del predloga območij OKZ, mora vsebovati naslednje podatke:
a) ustrezen enolični indikator (ID) in
b) skupno površino v m2.

(5) Predlog območij OKZ se prikaže z enotnim grafičnim znakom, in sicer:

barva polnila (RGB): 240, 200, 0
barva obrobe (RGB): 0, 0, 0
debelina obrobe: 0,5.

VI. STROKOVNA PODLAGA

18. člen
(vsebina, oblika in način priprave strokovne podlage)
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(1) Strokovna podlaga vsebuje tekstualni in grafični del. 

(2) Tekstualni del strokovne podlage se izdela v analogni in digitalni obliki. Analogna in digitalna 
oblika morata biti med seboj skladni. 

(3) Grafični del strokovne podlage se izdela v digitalni obliki.

(4) Tekstualni del strokovne podlage mora vsebovati:
a) naziv strokovne podlage, podatke o izdelovalcu strokovne podlage in datum izdelave;
b) predstavitev kmetijstva v lokalni skupnosti, in sicer opis stanja v kmetijstvu (npr. število kmetijskih 
gospodarstev, velikostna struktura kmetijskih gospodarstev in njihova usmerjenost, usmerjenost 
kmetijstva, dopolnilne dejavnosti na kmetijah ipd.) in njegov razvojni potencial;
c) podatek o površini in deležu zemljišč, določenih kot predlog območij TVKZ, po posameznem 
podtipu strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane v skladu z uredbo, ki ureja območja za 
kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo, v obliki tabele;
č) podatke o zemljišč na ravni lokalne skupnosti po kriterijih za določitev predloga območij TVKZ iz 4. 
do vključno 11. člena tega pravilnika;
d) opis postopka določanja predloga območij TVKZ z obrazložitvijo, iz katere bo razvidno na kašen 
način je bilo posamezno območje TVKZ oblikovano;
e) obrazložitev, iz katere bo razvidno katera območja iz 14. člena tega pravilnika so bila iz predloga 
območij TVKZ izločena in na kakšen način in
f) podatke iz šestega odstavka 16. člena tega pravilnika v obliki tabele.

(5) Grafični del strokovne podlage mora vsebovati:
a) vektorske podatkovne sloje predloga območij TVKZ, vključno s pripadajočimi atributnimi podatki v
skladu s šestim odstavkom 16. člena tega pravilnika;
b) vektorske podatkovne sloje predloga območij OKZ, vključno s pripadajočimi atributnimi podatki v 
skladu s četrtim odstavkom 17. člena tega pravilnika in
c) vhodne podatke za določitev predloga območij TVKZ, in sicer vektorske podatkovne sloje iz 3. do 
vključno 12. člena ter 14. člena tega pravilnika.

(6) Vsebino iz točke b) četrtega odstavka tega člena izdela in potrdi javna služba kmetijskega 
svetovanja. 

VII. KONČNE DOLOČBE

19. člen
 (uskladitev izrazov)

Z dnem uveljavitve predpisov iz 3. b in 3. c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 
71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16) ter objave seznama organizacij iz 3. f člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 
27/16), se šteje, da je v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta 
ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni 
list RS, št. 99/07) uporabljeni izraz »najboljša kmetijska zemljišča« pomeni »trajno varovana kmetijska 
zemljišča«, izraz »druga kmetijska zemljišča« pa pomeni »ostala kmetijska zemljišča«. 

20. člen
 (začetek veljavnosti)

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



OSNUTEK ZA JAVNO RAZPRAVO

mag. Dejan Židan 
Minister 

za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Številka: 007-206/2016
Ljubljana, dne 
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