
 

 

Skupina poslank in poslancev  

(prvopodpisani Jože Tanko) 

 

 

 

Ljubljana, 14.6.2017 

 

 

 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

dr. Milan Brglez, predsednik  

 

 

 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB2, 

20/2006 - ZNOJF-1, 46/2006 - Skl. US, 33/2007 - Odl. US, 109/2008, 39/2011, 

48/2012) ter 111. in 169.a člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, 

št. 35/2002, 60/2004, 64/2007, 105/2010, 80/2013) vlagamo 

 

1. Predlog priporočila v zvezi z neaktivnostjo ministra za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana pri izgubi najboljših 

kmetijskih zemljišč pri projektu Magna. 

 

 

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.  

 

 

Pri obravnavi predloga priporočila v državnem zboru in pri delu njegovih 

delovnih teles bo sodeloval poslanec Tomaž Lisec. 

 

 

 

 

Priloga:  

- predlog Priporočila v zvezi z neaktivnostjo ministra za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana pri izgubi najboljših 

kmetijskih zemljišč pri projektu Magna. 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006022400|RS-20|1973|752|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006050500|RS-46|4955|1968|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007041300|RS-33|4621|1768|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14355|4695|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011052500|RS-39|5255|1904|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012062600|RS-48|4910|2015|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002041900|RS-35|3329|1599|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202004060300|RS-60|7737|2755|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007071600|RS-64|8901|3464|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122400|RS-105|16307|5418|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013093000|RS-80|8913|2908|O|
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- podpisi poslank in poslancev:  

Jože Tanko  

Anja Bah Žibert 

Nada Brinovšek 

Franc Breznik 

Jelka Godec 

dr. Vinko Gorenak 

Mag. Branko Grims 

Eva Irgl 

Janez Janša 

Danijel Krivec 

Suzana Lep Šimenko 

Tomaž Lisec 

dr. Anže Logar 

Žan Mahnič 

Bojan Podkrajšek 

mag. Marko Pogačnik 

Marijan Pojbič 

mag. Andrej Šircelj 

Ljubo Žnidar 
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Na podlagi 111. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - 

uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 79/12 – Odl. US in 80/13) je Državni zbor 

na seji .................. sprejel  

 

 

P R I P O R O Č I L O  

v zvezi z neaktivnostjo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano mag. Dejana Židana pri izgubi najboljših kmetijskih 

zemljišč pri projektu Magna. 

 

 

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, 

da prouči še druge razpoložljive lokacije za izvedbo projekta Magna, pri 

čemer naj imajo prednost pri izboru že za industrijsko rabo uporabljene, a 

trenutno opuščene lokacije. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v : 

 

Oktobra 2016 je Vlada Republike Slovenije iz državnega proračuna za prihod 

podjetja Magna Steyr namenila 10 milijonov evrov, do danes pa že 18,6 

milijonov evrov. Konec decembra lani je Državni zbor Republike Slovenije na 

svoji 25. redni seji sprejel poseben zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo 

naložbe - Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na 

razvojnem območju v Občini Hoče - Slivnica. Zakon v 21. členu predvideva: »Za 

nakup kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije na razvojnem območju, 

predvidenem v osnutku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica s strani Občine Hoče-Slivnica, se 

določbe zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, o prometu s kmetijskimi zemljišči, 

gozdovi ali kmetijami, ne uporabljajo.« 

 

Prav tako v nasprotju z ostalo zakonodajo se posega na področje razlastitve 

(11. člen): »Za namen gradnje objektov za izvedbo strateške investicije iz 5. 

člena tega zakona se lahko nepremičnine, navedene v sklepu vlade iz četrtega 

odstavka 8. člena tega zakona na razvojnem območju razlastijo.« 

 

Omenjeni zakon je večina poslancev podprla, ker je bilo izrecno poudarjeno, da 

gre za celovit projekt in se je govorilo o 3.000 novih delovnih mestih. Vse bolj pa 

se dozdeva, da na plano prihaja kmetijsko in ekološko problematičen del 

projekta z zgolj nekaj 100 zaposlitvami. Investitor naj bi tudi postavil pogoj, da 

mora biti do 1. julija 2017 izdano gradbeno dovoljenje. 

 

Očitno gre za projekt, pri katerem se zelo mudi. Celo tako zelo, da pred izbiro 

zemljišča za gradnjo nove tovarne Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo kot tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vlada 
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sploh niso preučili vseh predlogov, ki so jih dobili od županov občin v 

severovzhodni Sloveniji. Trenutno se urejanje zapleta na več področjih, med 

drugim v postopku zagotovitve nadomestnih kmetijskih zemljišč, ki so pogoj za 

pridobitev gradbenega dovoljenja.  

 

Vlada Republike Slovenije je 6. marca 2017 na dopisni seji sprejela sklep, s 

katerim je pozvala Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da 

za realizacijo predkupne pravice upravičencev na njihov predlog proda ali odda 

v zakup kmetijska zemljišča na območju Rač in Rogoze, ki so v upravljanju 

sklada. Toda pod pogojem, da ta zemljišča niso obremenjena z zakupom. Vlada 

kot ustanoviteljica je zato pozvala mariborski Javni gospodarski zavod Rinka naj 

sodeluje pri zagotovitvi zemljišč. Toda sklad ima za vsa zemljišča na območju 

Rač in Rogoze veljavno sklenjene zakupne pogodbe in nima prostih zemljišč, ki 

so potrebna za realizacijo predkupne pravice na razvojnem območju v Občini 

Hoče Slivnica. Vlada vidi rešitev v zemljiščih Rinke, zato jih poziva, naj se jim 

odpovejo. 

 

Ob vsej zmedi z iskanjem primernega zemljišča, pa je bila povsem 

neupravičeno spregledana pobuda župana občine Kidričevo Antona Leskovarja, 

ki je za investicijo, ki naj bi bila sedaj izvedena na območju občine Hoče - 

Slivnica, ponudil možnost zemljišč na območju občine Kidričevo.   

 

Župan Anton Leskovar je namreč dne 8.11.2016 poslal na Vlado Republike 

Slovenije dopis, ki je bil poslan v vednost tudi Ministrstvu za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) in Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT). V dopisu je navedel, da so na 

občini Kidričevo iz medijev razbrali, da namerava vlada vzpostaviti proizvodno 

cono v občini Hoče Slivnica za podjetje Magna in da je pri tem naletela na 

veliko zaskrbljenost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), saj s to 

cono posega na najboljša kmetijska zemljišča. Zato župan vladi v dopisu ponudi 

območje v velikosti 130 ha zemljišč v občini Kidričevo, v okviru katere se lahko 

vzpostavi proizvodno cono, brez odkupov zemljišč in z vsemi potencialnimi 

možnosti za nadaljnji razvoj.  

 

Omenjeno območje, ki so ga predlagali, se nahaja v gozdovih, severno od tega 

leži naselje Kungota pri Ptuju, na severozahodu gramoznica Pleterje, južno od 

predlaganega posega pa poteka regionalna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj. 

Nahaja se v neposredni bližini avtoceste Maribor – Gruškovje in ima možnost 

povezave z Industrijsko cono Talum. Omenjeno zemljišče je v lasti družbe 

Slovenskih državnih gozdov d.o.o.. 

 

Klub temu dopisu je vlada na 110. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejela Predlog 

zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem 

območju v Občini Hoče – Slivnica (ZZPISI). V njem je za vzpostavitev 

proizvodne cone določila lokacijo v Občini Hoče – Slivnica v velikosti cca. 100 
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ha zemljišč. Na dopis se je odzvalo le MGRT, ki je v dopisu navedlo, da meni, 

da je območje v Občini Hoče – Slivnica najprimernejše za vzpostavitev 

proizvodne cone. ZZPISI je Državni zbor sprejel dne 15.12.2016.   

 

V televizijski oddaji Odmevi, ki je bila predvajana 7. 6. 2017, je minister za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan na vprašanje, ali je vlada 

v resnici ponudila Magni druge možne lokacije odgovoril naslednje. »Tega sam 

ne vem zato, ker se tudi sam nisem nikoli z Magno pogovarjal. Vem pa, za 

kakšno informacijo sta prišla tako gospodarski minister, kakor tudi predsednik 

vlade na vlado, in sicer da je to za Magno dogovorjeno, da je edina možna 

lokacija je to in da je to za vlado prioritetni projekt. Sam sem večkrat vprašal, ali 

so možne druge lokacije. Povedali so mi, da ne in takrat sem postavil tri 

zahteve. Vse so zelo razumne. Prva zahteva je, da se takoj podpiše nekaj, kar 

bi morali imeti podpisano, kje so proste cone, ki so bile izgrajene tudi z javnim 

denarjem, sedaj pa se delamo kakor da jih ni. Kot drugo, da se naredijo rezervni 

projekti, rezervne lokacije za nove investicije, ki bodo prišle in da tudi v tem 

primeru Magne za vsak hektar zemljišča, ki ga izgubimo, vzpostavimo novo 

zemljišče. Kje pa ga vzpostavimo, pa ni stvar kmetijskega ministrstva ampak 

lokalne skupnosti, kjer ga ponudi.«. 

 

Glede na to, da je bil že 8. 11. 2016 MKGP v vednost posredovan dopis župana 

občine Kidričevo, v katerem je ponujeno nadomestno zemljišče za projekt 

Magna, gre pri odgovoru ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. 

Dejana Židana za navadno sprenevedanje in navajanje neresnic. Poleg tega bi 

moral biti s problematiko izgube najboljšega kmetijskega zemljišča za projekt 

Magna seznanjen že pred sprejemom ZZPISI na vladi, dne 17. 10. 2016. Po 

določbi 10. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije morajo namreč biti 

vladna gradiva pred predložitvijo v vladno obravnavo usklajena z ministrstvi in 

vladnimi službami, ki jih zadevajo. Res je določena tudi izjema, in sicer da se na 

vlado lahko predložijo tudi neusklajena besedila, če zaradi nujnosti postopka 

usklajevanja ni bilo mogoče izvesti. Vendar v ZZPISI ni navedbe, da se zakon ni 

medresorsko usklajeval. Informacije o projektu Magna, ki naj bi se realiziral na 

najboljših kmetijskih zemljiščih, pa so se že pred sprejemom ZZPISI na vladi 

pojavljale v medijih, ta problematika se je obravnavala tudi pri sprejemanju 

ZZPISI v državnem zboru, kjer bi ga tekom postopka sprejemanja lahko 

dopolnili oziroma spremenili. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

mag. Dejan Židan je torej moral biti pravočasno seznanjen s problematiko 

izgube najboljših kmetijskih zemljišč za projekt Magna. Seznanjen je moral biti 

tudi z možnostjo nadomestnih zemljišč. Imel je dovolj časa in kot minister za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi pristojnost in odgovornost, da zaradi 

vsega povedanega zahteva in tudi doseže spremembo lokacije za projekt 

Magna.      

 

 

 


