SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke
DL - Poslanska skupina Državljanska lista
DeSUS - Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije
SLS - Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke
NSi - Poslanska skupina Nove Slovenije
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AMANDMAJI
k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah zakona o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ-D),
skrajšani postopek - druga obravnava, EPA 355 - VI, za Državni zbor

K 3. členu
V prvem odstavku 3.g člena se besedilo », ki ima v skladu s predpisi, ki urejajo
evidentiranje nepremičnin, več kot 50 bonitetnih točk« nadomesti z besedilom
»in ima zemljiška parcela, na kateri leži tlorisna površina kmetijske rabe, v
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, boniteto zemljišča več
kot 50«.
V četrtem odstavku se za besedo »dokumentacija« doda besedilo »za objekte,
za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe
namembnosti, «, besedna zveza »vrstah in površinah« pa se nadomesti z
besedno zvezo »vrsti in površini«.
V petem odstavku se v točki a) besedilo »21 – Objekti transportne infrastrukture
in 24 – Drugi gradbeni inženirski objekti« nadomesti z besedilom »objektov
transportne infrastrukture in drugih gradbeno inženirskih objektov«.
V devetem odstavku se v šesti alinei besedilo »skupini 221 - daljinski cevovodi,
daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski (prenosni)
elektroenergetski vodi ter 222 - lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski)
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja«
nadomesti z besedilom »skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in
elektroenergetskih vodov«.
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Obrazložitev:
Uskladitev s pripombami ZPS.

K 3.a členu
V prvem odstavku 3.a člena se beseda »pravnomočnega« nadomesti z besedo
»pravnomočnosti«.
Obrazložitev:
Uskladitev s pripombami ZPS.

K 6. členu
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 43/11) se 32. in 33. člen črtata.«.
Obrazložitev:
Z amandmajem se črtata prehodni določbi 32. in 33. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
43/11), saj zaradi nove ureditve odmere odškodnine prehodni določbi nista več
potrebni.

K 6.a členu
6.a člen se črta.
Obrazložitev:
Zaradi spremenjenega 6. člena 6.a člen ni več potreben.

K 6.b členu
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.b člen
Investitor, ki je plačal odškodnino zaradi spremembe namembnosti na podlagi
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno
besedilo), ima pravico do vračila plačane odškodnine, če na podlagi tega
zakona ne bi bil zavezan za plačilo odškodnine, ali vračila razlike med plačano
odškodnino in odškodnino na podlagi tega zakona, če bi bil na podlagi tega
zakona zavezan za plačilo odškodnine v nižjem znesku.
Investitor lahko zahtevo za vračilo zneska iz prejšnjega odstavka vloži v roku
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.«.
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Obrazložitev:
Amandma upošteva ustavno načelo enakosti pred zakonom s tem, da položaj
subjektov, za katere je v kratkem času (eno leto) veljala drugačna ureditev, kot
bo uveljavljena s tem predlogom zakona, glede na to, da ni izkazanega stvarno
utemeljenega razloga za drugačno obravnavo njihovega položaja (Odločba US
RS, št. 69/03), izenačuje s subjekti, ki jim bo odškodnina odmerjena v skladu s
predlagano novo ureditvijo.
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