Ljubljana, 11.05.2015

Gospod minister
Mag. Dejan Židan
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Predmet: Stališče do osnutka Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)
Skupina Odgovorno do prostora! skrbno spremlja pripravo sprememb zakona o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ) in ugotavlja, da osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah ZKZ, ki ga je s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejela v pregled 6. maja 2015, še vedno
ni sprejemljiv z vidika rešitev, ki posegajo na področje urejanja prostora in graditve objektov.
Skupina OdP! ugotavlja, da zadnji osnutek sprememb ZKZ vključuje številne rešitve, ki so posledica
upoštevanja predlogov iz časa javne obravnave in obžaluje, da niso upoštevana tudi večkrat in
dosledno izražena predhodna mnenja in predlagane dopolnitve v zvezi z rešitvami povezanimi z
urejanjem prostora in graditvijo objektov. Partnerji OdP! namreč vztrajajo pri načelnem stališču, da
je poseganja kmetijske zakonodaje na področje urejanja prostora in graditve objektov
nesprejemljivo.
Ne glede na naše dosedanje napore in opozorila, da naj ZKZ kot sektorski zakon ne posega na
področje, ki je v prisotnosti prostorske zakonodaje, ugotavljamo, da dopolnjen osnutek zakona
ureja področje načrtovanja rabe kmetijskih zemljišč in dopuščanja posegov na trajno varovana in
druga kmetijska zemljišča. Sektorski zakoni, ki parcialno posegajo na področje urejanja prostora so
škodljivi za sistem urejanja prostora, preprečujejo usklajen razvoj dejavnosti v prostoru in
dolgoročno povzročajo narodnogospodarsko škodo. Zato je skupina Odgovorno do prostora!
odločena vsako parcialno urejanje področja prostorskega načrtovanja in dovoljevanja posegov v
prostor, v ZKZ ali drugi področni zakonodaji, oceniti kot strokovno nesprejemljivo.
V danem trenutku je stroka še toliko bolj odločna, ker je javno znano in napovedano, da
ministrstvo, pristojno za urejanje prostora, sočasno pripravlja spremembe zakonodaje s področja
urejanja prostora in graditve objektov. Stroka je namero vlade in ministrstva pristojnega za urejanje
prostora in graditev objektov soglasno podprla in se aktivno vključila v pripravo novih zakonodajnih
rešitev. V strokovni javnosti: aktivni v praksi, na univerzah, v nevladnem sektorju in javni upravi, je
dozorelo prepričanje, da je treba področje urejanja prostora in graditve objektov konsolidirati tako
vsebinsko kot tudi formalno pravno.
Skupina Odp! zato spodbuja ministra za kmetijstvo, da pričakovanja kmetijskega resorja vgradi v
proces priprave nove prostorske in gradbene zakonodaje ter tako prispeva k pospešitvi priprave
novih rešitev. Po mnenju stroke je čas spreminjanja zakonodajnih rešitev s področja kmetijskih
zemljišč idealen, da se rešitve obeh resorjev res učinkovito, pravočasno in vsestransko dobro,
uskladi. Zato OdP! poziva Vlado RS, da poskrbi za uskladitev spremembe zakonov s področja
kmetijskih zemljišč in področja urejanja prostora ter graditve objektov ter, da se prenese določila,
povezana z načrtovanjem rabe kmetijskih zemljišč in dopuščanja posegov in ZKZ v spremembe in
dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov. Na ta način bodo nove
zakonodajne rešitve zaustavile nadaljnji razpad sistema urejanja prostora in graditve objektov ter
nedvoumno nakazale pot do normalizacije razmer na tem področju.
Podrobnejši in konkretni popravki vsebin so razvidni iz priloge.
V imenu skupine Odgovorno do prostora!

mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar, mag. Leon Kobetič, Izidor Jerala, Maja Simoneti
Zanj, mag. Tomaž Černe, koordinator
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