
Priloga 1: Navodilo za določitev posameznih območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, posameznih 

območij ostalih kmetijskih zemljišč in območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo 

 

 

1. Model primernosti za določitev posameznih območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč 

 

Preglednica 1: Opisni in točkovni kriteriji po posameznih pogojih za določanje posameznih območij 

trajno varovanih kmetijskih zemljišč 

 

Pogoji za določanje 

posameznih območij trajno 

varovanih kmetijskih 

zemljišč 

Opisni kriterij Točkovni kriterij 

Bonitetne točke 

≥ 61-100 8 

≥ 51-60 6 

≥ 36-50 3 

≤ 35 1 

Nagib (%) 

≤ 6 3 

7-11 2 

12-24 0 

≥ 25 0 

Komasacija 
Da 1 

Ne 0 

Osuševanje 
Da 2 

Ne 0 

Namakanje 
Da 3 

Ne 0 

Trajni nasadi 

Intenzivni 2 

Ekstenzivni 1 

Ne 0 

Lokalne značilnosti 
Da 1 

Ne 0 

 

Razpon možnih skupnih točk po modelu primernosti za določitev posameznih območij trajno varovanih 

kmetijskih zemljišč je od 1 do 20 točk, pri čemer posamezno območje trajno varovanih kmetijskih 

zemljišč s skupnim številom točk 1 ne izpolnjuje pogojev za določitev predloga območij trajno 

varovanih kmetijskih zemljišč iz tega pravilnika, je pa lahko v posamezno območje trajno varovanih 

kmetijskih zemljišč vključeno zaradi zaokroževanja predloga območij trajno varovanih kmetijskih 

zemljišč v skladu s četrtim odstavkom 12. člena tega pravilnika.  

 

2. Oblikovanje posameznega območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč 

 

Posamezno območje trajno varovanih kmetijskih zemljišč se oblikuje na način, da predstavlja čim 

večje zaokroženo območje. Zaokroževanje območij poteka v dveh korakih, in sicer: 

 1. korak: z računalniškim modeliranjem vektorskih podatkovnih slojev iz 2. do 8. člena tega 

pravilnika (prekrivanje oziroma združevanje izhodiščnih vektorskih podatkovnih slojev) in 

avtomatiziranim spajanjem poligonov z zapolnjevanjem vmesnih praznih prostorov, pri čemer se 

združuje poligone ter zapolnjuje prazne prostore znotraj obstoječih poligonov. Dejansko razmerje 

oddaljenosti in velikosti praznih prostorov se prilagodi značilnostim vzorca poligonov obravnavanega 

območja; 

 2. korak: z ročnim oblikovanjem območij ob upoštevanju četrtega odstavka 12. člena tega 

pravilnika in usmeritev iz priloge 2 tega pravilnika.  



 

3. Prikaz predloga območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč in predloga območij ostalih kmetijskih 

zemljišč 

 

3.1 Predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč se prikaže z enotnim grafičnim znakom, in 

sicer: 

 

 

 

 

barva polnila (RGB): 168, 0, 0 

barva obrobe (RGB): 0, 0, 0 

debelina obrobe: 0,5 

 

3.2 Predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč se prikaže z enotnim grafičnim znakom, in sicer: 

 

 

 

barva polnila (RGB): 152, 230, 0 

barva obrobe (RGB): 0, 0, 0 

debelina obrobe: 0,5 

 

4. Prikaz območij drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo: 

 

4.1 Območja drugih zemljišč, potencialno primernih za kmetijstvo, se prikaže z enotnim grafičnim 

znakom, in sicer: 

 

 

 

 

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 

 

kot notranjih črt: 135 ° 

razmik notranjih črt: 6 

debelina notranjih črt: 0,5 

 


