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Določitev NUP in
njegov naslov

Predpisi, ki urejajo
področje delovanja
NUP

Predpisi v pripravi
oz. predpisi
potrebni za
spremembo oz.
pripravo

Določitev faz v
katerih sodeluje NUP

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano,
Direktorat za
kmetijstvo;

Zakon o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list
RS, št. 71/11- UPB2)

MKGP bo skupaj z
MOP-DzP in MOPSCPVO izdelalo
priporočila, ki bodo v
največji možni meri
definirala izvedbo,
sprejemljivost in
ocenjevanje vplivov
pri pripravi okoljskih
poročil za področje
kmetijskih zemljišč.

I. izdelana pobuda
smernice – vlogo na
NUP pošlje DzP;
odgovor ali je potrebno
izvesti postopek CPVO
– vlogo na NUP pošlje
SCPVO

Dunajska 22,
1000 Ljubljana
gp.mkgp@gov.si

Zakon o varstvu
okolja (ZVO-UPB1, UL
RS, št. 39/2006 in
ZVO-1B, UL RS
70/2008)
2. in 4. člen ki
določata, da med cilje
varstva okolja sodi
trajnostna raba
naravnih virov, ter, da,
morajo država in
občine pri sprejemanju
politik, strategij, planov
in načrtov, spodbujati
takšen gospodarski in
socialni razvoj družbe,
da pri zadovoljevanju
potreb sedanje
generacije, upoštevajo
enake možnosti
zadovoljevanja potreb
prihodnjih generacij in
omogočajo dolgoročno
ohranjanje okolja,
Odlok o Strategiji
prostorskega razvoja
Slovenije (UL RS št.
76/04)
7. in 8. točka poglavja
3.3.1 Pridelovalni
potencial tal za
kmetijsko rabo,
Strategije prostorskega
razvoja Slovenije, ki
določa, da se objekti
oz. prostorske ureditve
gospodarske javne
infrastrukture umeščajo
na kmetijske površine z
velikim pridelovalnim
potencialom tal za

II. Izdelana ŠV in OP
pred javno
razgrnitvijo:
mnenja NUP o
ustreznosti OP – vlogo
na NUP pošlje SCPVO
po javni razgrnitvi:
1. mnenje k predlogu
variante + dopolnitev
smernic + mnenje o
sprejemljivosti
variante/plana - vlogo
na NUP pošlje DzP
III. Izdelan DPN in
PVO
pred javno
razgrnitvijo:
mnenje o
sprejemljivosti posega
(na poročilo o vplivih
na okolje – vlogo na
NUP pošlje ARSO
po javni razgrnitvi:
2. mnenje k predlogu
DPN + projektni pogoji
+ mnenje o
sprejemljivosti posega
– vlogo na NUP pošlje
DzP
MKGP v fazi izdaje GD
ne sodeluje razen v
primerih kadar poda
posebne projektne
pogoje v drugem
mnenju NUP.

Obstoječi podatki in
strokovne podlage,
kdo z njimi
razpolaga in
način njihovega
pridobivanja
Kategorizacija
kmetijskih zemljišč v
občinskih
prostorskih aktih
občina
Talno število
MKGP
http://rkg.gov.si/GERK
/
Dejanska raba
kmetijskih zemljišč
MKGP
http://rkg.gov.si/GERK
/
Pedološka karta
MKGP
http://rkg.gov.si/GERK
/
Hidromelioracije
MKGP
http://rkg.gov.si/GERK
/
GERK
MKGP
http://rkg.gov.si/GERK
/
KMG-MID
MKGP
Vloga za pridobitev
podatkov o kmetijskih
gospodarstvih na
območju
posameznega DPN
(pripravljavec DPN)
Boniteta tal
GURS
Evidenca o boniteti tal
je v pristojnosti
GURS-a.

Določitev vsebine
smernic in
dopolnitve smernic

Določitev smiselne vsebine, obsega in
načina izdelave strokovnih podlag oz.
obravnave vidika v posameznih fazah
priprave DPN

SMERNICE so
konkretizacija
podatkov za
območje
načrtovanih ureditev

Do določitve trajno varovanih kmetijskih zemljišč
oz. izdelave strokovnih podlag za določitev
trajno varovanih kmetijskih zemljišč na podlagi
ZKZ-C se uporabljajo naslednji podatki in
izdelajo analize:

Vsebina SMERNIC:
− podatki o boniteti
tal;
− podatki o izdelanih
strokovnih podlagah
za določitev trajno
varovanih in ostalih
kmetijskih zemljišč
(ko bodo izdelane)

Faza izdelave POBUDE (oblikovanje
izvedljivih variant z upoštevanjem javno
dostopnih podatkov):

Vsebina
DOPOLNITVE
SMERNIC:
− podatki KMG – MID
Sestavni del smernic
so tudi potrebni
grafični deli v obliki
.shp

Obvezno se uporabljajo podatki:
- o razvrstitvi kmetijskih zemljišč (K1 in K2) iz
obstoječih občinskih prostorskih planov;
- o boniteti tal
glede na naravo in obseg načrtovane PUDP
ter po presoji prostorskega načrtovalca pa
tudi podatki:
- o dejanski rabi kmetijskih zemljišč;
- pedološka karta,
- hidromelioracije in morebitni drugi obstoječi
podatki
Talno število je bilo narejeno na podlagi
pedološke karte (M 1:50000). Za podatke o
talnem številu velja, da je njihova natančnost
enaka natančnosti pedološke karte, mestoma
pa je natančnost večja (M 1:25000). Talno
število nad 50 pomeni dober proizvodni
potencial – to so za kmetijsko pridelavo
najboljša kmetijskaka zemljišča, ki jih je v
celotni RS manj kot 10%.
Faza izdelave ŠTUDIJE VARIANT IN
OKOLJSKEGA POROČILA
Uporabijo se podatki:
− o boniteti tal,
− o dejanski rabi kmetijskih zemljišč;
− pedološka karta,
− hidromelioracije
in izdela ocena posega na kmetijska zemljišča
na podlagi analize:
− obsega posega posamezen variante glede
na boniteto kmetijskih zemljišč
− obseg posega posamezne variante na

Prilagoditev
delovnega
procesa NUP

kmetijsko rabo le v
primeru, ko ni mogoče
uporabiti zemljišč, ki so
manj primerna za
kmetijsko pridelavo in
na način, da se v čim
manjši možni meri
vpliva na drobljenje
sklenjenih kmetijskih
površin.

−
−
−

območja najboljših in drugih kmetijskih
zemljišč iz občinskih prostorskih aktov
obseg posega posamezne variante na
območja kmetijskih zemljišč po dejanski rabi
poseganja na območja izvedenih
hidromelioracij in agrarnih operacij
načina poseganja na zaokrožena območja
kmetijskih zemljišč.

Faza izdelave DPN in POROČILA O VPLIVIH
NA OKOLJE
Uporabijo se podatki:
− grafične enote rabe zemljišč kmetijskih
gospodarstev (GERK)
− podatki o kmetijskih gospodarstvih (KGM –
MID)
in izdela ocena posega na podlagi analize
obsega posega prostorske ureditve na grafične
enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev za
posamezna kmetijska gospodarstva

