
OSNUTEK ZA JAVNO RAZPRAVO

Na podlagi enajstega odstavka 3. c člena in sedmega odstavka 3. d 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, v soglasju z ministrico, pristojno za prostor,

PRAVILNIK O VSEBINI ELABORATA POSEGOV NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino, obliko in način priprave elaborata posegov na kmetijska zemljišča (v 
nadaljnjem besedilu: elaborat). 

II. VSEBINA IN OBLIKA ELABORATA

2. člen 
(vsebina elaborata)

(1) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor (v nadaljnjem besedilu: 
pobuda) na kmetijska zemljišča se izdela elaborat. 

(2) Elaborat mora vsebovati: 
a) 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,
− analizo načrtovanih sprememb namenske rabe z vidika dejanske in namenske rabe kmetijskih 
zemljišč,
− analizo načrtovanih sprememb namenske rabe z vidika pridelovalnega potenciala,
− analizo načrtovanih sprememb namenske rabe z vidika izvedenih melioracij in komasacij, 
− analizo načrtovanih sprememb namenske rabe z vidika prizadetosti kmetijskih gospodarstev in 
njihove kmetijske proizvodnje (GERK),
b) bilanco površin nepozidanih stavbnih zemljiščih po podrobnih namenskih rabah, in sicer nominalno 
vrednost in delež,
c) bilanco površin nepozidanih stavbnih zemljiščih po naseljih za podrobni namenski rabi območja 
stanovanj (S) in območja centralnih dejavnosti (C), in sicer nominalno vrednost in delež,
č) za posamezno pobudo strokovno obrazložitev namere po spremembi namenske rabe,
d) obrazložitev, iz katere izhaja, da je pobuda načrtovana v skladu s sedmim odstavkom 3.c člena 
oziroma tretjim in četrtim odstavkom 3.d člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16),
f) za pobudo za potrebe kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: kmetija) 
obrazec, ki ga izpolni in potrdi javna služba kmetijskega svetovanja in je priloga 1 tega pravilnika, ter 
prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško 
katastrskem prikazu, in
f) tabele pobud:
− ki se nanašajo na uskladitev z dejanskim stanjem in pri katerih ne gre za razpršeno gradnjo,
− ki se nanašajo na vračanja nekmetijskih namenskih rab v kmetijsko namensko rabo in 
− pri katerih gre za širitev na kmetijska zemljišča.
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(3) Posamezna pobuda iz prve in druge alineje točke f) prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje 
podatke:
− ustrezen enolični indikator (ID), 
− skupno površino v m2,
− obstoječo podrobno namensko rabo in
− predlagano namensko rabo.

(4) Posamezna pobuda iz tretje alineje točke f) drugega odstavka tega člena mora vsebovati 
naslednje podatke:
− ustrezen enolični indikator (ID),
− skupno površino v m2,
− obstoječo podrobno namensko rabi,
− predlagano namensko rabo in
− parcelno številko in katastrsko občino.

(5) Za pobudo, ki se nanaša na uskladitev z dejanskim stanjem in pri kateri ne gre za razpršeno 
gradnjo, se šteje pobuda, s katero se predlaga vris obstoječega objekta s pripadajočim zemljiščem. Če 
se s pobudo, ki se nanaša na uskladitev z dejanskim stanjem, predlaga tudi širitev na kmetijska 
zemljišča, je treba ločeno prikazati pobudo, ki se nanaša na uskladitev z dejanskim stanjem in 
pobudo, kjer ge za širitev na kmetijska zemljišča. Pobudi ne smeta imeti enakega enoličnega 
indikatorja (ID).

(6) Za vris obstoječega objekta s pripadajočim zemljiščem iz prejšnjega odstavka, zgrajenem po letu 
1967 je treba priložiti gradbeno dovoljenje.

(7) Elaborat ter obrazec iz točke e) drugega odstavka tega člena ne smeta biti starejša od 1 leta.

(8) V primerih uskladitve namenske rabe prostora z dejanskim stanjem, kjer površina ne presega 100 
m2, izdelava elaborata ni potrebna. 

(9) Pobude iz točke f) drugega odstavka tega člena 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 tretjega oziroma četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika 
se prikaže v atributni tabeli vektorskih podatkovnih slojev pobud iz točke f) drugega odstavka 2. člena 
tega pravilnika. Enolični identifikator pobude (ID) iz točke f) drugega odstavka tega člena tekstualnega 
dela elaborata mora biti enak enoličnemu identifikatorju pobude (ID) grafičnega dela elaborata in se v 
postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta lokalne skupnosti ne sme spreminjati.

(10) Vsebino elaborata, razen vsebino iz prve alineje točke a) drugega odstavka tega člena, izdela 
izdelovalec prostorskega akta. 

(10) Vsebino elaborata iz prve alineje točke a) drugega odstavka tega člena se izdela le, če v 
posamezni lokalni skupnosti skupna površina pobud, pri katerih gre za širitev na kmetijska zemljišča, 
znaša najmanj 0,2 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v lokalni skupnosti. Vsebino elaborata iz prve 
alineje točke a) drugega odstavka tega člena izdela in potrdi javna služba kmetijskega svetovanja. 

(11) Ne glede na prejšnji odstavek se vsebino elaborata iz prve alineje točke a) drugega odstavka 
tega člena ne izdela, če lokalna skupnost s prostorskim aktom, ki je v pripravi, določa območja trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč.

3. člen 
 (oblika in način priprave elaborata)
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(1) Elaborat vsebuje tekstualni in grafični del.

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

(3) Grafični del elaborata se izdela v digitalni obliki.

(4) Tekstualni del elaborata mora vsebovati:
a) naziv elaborata, podatke o izdelovalcu elaborata in datum izdelave in
b) vsebino iz drugega in šestega odstavka 2. člena tega pravilnika.

(5) Grafični del elaborata mora vsebovati vektorske podatkovne sloje pobud v skladu z devetim 
odstavkom 2. člena tega pravilnika.

VI. KONČNE DOLOČBE

4. člen
 (začetek veljavnosti)

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

mag. Dejan Židan 
Minister 

za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

                           Soglašam!                                              
 Irena Majcen 

Ministrica
za okolje in prostor
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