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Zadeva: Odgovor glede postavitve rastlinjakov na kmetijskih zemljiščih
Spoštovani!
Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) ste 17. 11.
2021 posredovali dopis glede postavitve objektov za kmetijsko pridelavo skladno s 110. členom
Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (ZZUOOP) tudi v letu
2022. Kot eno zmed rešitev vidite tudi posredovanje vlog posameznih vlagateljev na ministrstvo.
Z dnem 24. 10. 2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic
COVID-19 (ZZUOOP; Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21
– ZNUPZ), ki v 110. členu začasno, do 31. 12. 2021, ureja poenostavljeno pridobivanje
upravnih dovoljenj za postavitev rastlinjakov prefabrikatov (izključno za kmetijske namene in
pridelavo hrane).
Navedeni predpis sicer določa, da se v skladu s 110. členom zakona je na kmetijskih zemljiščih
z boniteto, nižjo od 35, začasno (do 31. 12. 2021) omogočena postavitev rastlinjaka brez
predhodne potrditve občinskega prostorskega načrta, če je rastlinjak, ki je objekt, kot celota dan
na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov
(rastlinjak prefabrikat), in sicer v velikosti do:
 1 ha, če na kmetijskem zemljišču še ni postavljenega rastlinjaka oz.
 3 ha, če se rastlinjak postavlja ob že obstoječih rastlinjakih.
Vsi rastlinjaki, ki so objekti in so kot celota dani na trg kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz
predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, se začasno štejejo med enostavne objekte.
ZZUOOP v svojih določbah ne predvideva upravnega postopka izdajanja kakršnih kolik odločb
ali drugih upravnih aktov, s katerimi bi ministrstvo dovolilo postavitev rastlinjakov prefabrikatov
ali kako drugače določilo rok za postavitev takih objektov.
Kljub omejitvi veljavnosti določb do 31. 12. 2021 na ministrstvu pojasnjujemo, da določbe
veljajo za postavitev vseh rastlinjakov prefabrikatov (kot jih določa 110. člen ZZUOOP), pri
katerih se mora do navedenega datuma (31. 12. 2021) pričeti z deli. To pomeni, da lahko
pričnete s pripravljalnimi deli za postavitev rastlinjakov, rastlinjake naročiti ali začeti s podobnimi
aktivnostmi. Želja ministrstva pa je, da se rastlinjake postavi v najkrajšem možnem času.
Lep pozdrav,
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