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           PREDLOG 

 
Na podlagi 29. Člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. L. RS št. 
57/2012) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 88/2004, 74/2005, 
132/2006, 94/2009 in 64/2012) je  Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 
18.12.2012 sprejel naslednji 
 
 
 
 

SKLEP 
O DOPUSTITVI MANJŠE ŠIRITVE OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

 
 

1. člen 
Sprejme se sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč za potrebe gradnje objektov kmetije 
na naslovu Miren 117a.   
 

2. člen 
Širitev območja stavbnih zemljišč obsega parcele št. 941/3, 941/4 in del parcele št. 943/3  k.o. Miren v 
pribliţni skupni izmeri 1600m

2
, gre za zemljišče severno od obstoječe kmetije. Območje širitve je prikazano v 

grafični prilogi sklepa. 
 

3. člen 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

4.  člen 
Sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od objave sklepa ne pridobi gradbenega 
dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. 
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        ŢUPAN 
Zlatko Martin Marušič 

 
 
 
Priloga. 

- grafični prikaz območja širitve stavbnih zemljišč, 

- obrazloţitev. 
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Obrazloţitev 

V juliju letos je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. L. 
RS št. 57/2012) – v nadaljevanju Zakon. Zakon v svojih prehodnih določbah v 29. členu pod določenimi 
pogoji dopušča manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, vendar le do uveljavitve Občinskega prostorskega 
načrta oziroma najpozneje do 1. januarja 2015. V nadaljevanju citiramo celoten 29. člen, ki opredeljuje 
pogoje za manjšo širitev stavbnih zemljišč in način priprave sklepa. 

29. člen 

(dopustna manjša širitev območja stavbnih zemljišč) 

(1) Občina lahko do uveljavitve občinskega prostorskega načrta vendar najpozneje do 1. januarja 2015 
izjemoma dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki 
predstavlja funkcionalno zaokroţitev obstoječe pozidave, namenjene opravljanju industrijskih, proizvodnih, 
kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

– da so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti manjšo širitev območja stavbnih zemljišč, namenjeni 
opravljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, turističnih ali športnih dejavnosti, 

– da širitev območja stavbnih zemljišč ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogroţena in 
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni reţim, 

– da površina območja posamične širitve ne presega 5000 m2 površin in 

– da širitev območja stavbnih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine. 

(2) Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: sklep o širitvi) sprejme 
občinski svet na pobudo zainteresiranega investitorja gradnje po predhodni preveritvi, ali so izpolnjeni pogoji 
iz prejšnjega odstavka. 

(3) Občina pošlje sklep o širitvi ministrstvu pristojnemu za prostor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo 
in okolje, da v 15 dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstavka tega člena in o morebitni 
neskladnosti obvestita občino. Če ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskladnosti sklepa 
o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb. 

(4) Sklep o širitvi, iz katerega morata biti razvidna natančen obseg in namen širitve, nadomešča občinski 
prostorski akt, ki določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. 
Občina objavi sklep o širitvi na svojih spletnih straneh in v uradnem glasilu občine. 

(5) Sklep o širitvi preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh letih od njegove objave ne pridobi 
gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi 
občina s sklepom, ki ga objavi v uradnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh. 

(6) Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s katero je 
območje širitve funkcionalno povezano. Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za izdajo 
gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. 

(7) Območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo kot posledica uporabe tega člena, na ta način ni moţno 
ponovno širiti. 

 
Obrazložitev vloge 
Lastnik kmetije na Miren 117a  je na Občino Miren – Kostanjevica naslovil vlogo za vključitev pobude v 
postopek OPPN na kmetijskem zemljišču brez spremembe namenske rabe (po Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih), kasneje pa tudi pobudo za sklep o dopustitvi širitve območja 
stavbnih zemljišč (po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju), saj smo 
skozi pogovor in proučitev aktualne zakonodaje ugotovili, da slednji način omogoča enake rezultate v 
krajšem času in ob manjših stroških. 
Pobuda se nanaša na spremembo namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče in sicer za površine 
severno od obstoječe kmetije v naselju Miren, na katerih namerava pobudnik postaviti objekte za potrebe 
kmetije: strojno lopo, prostor za prebiranje in pakiranje sadja in hladilnico za skladiščenje lastnih pridelkov. 
Objekte nujno potrebuje za ohranitev in razvoj dejavnosti kmetije. 
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Pobudnik  je vlogo za spremembo namenske rabe občini ţe posredoval v okviru priprave Občinskega 
prostorskega načrta (OPN), pobuda je bila vključena v predlog OPN, zaradi lege na območju poplav pa smo 
morali v fazi usklajevanj pobudo iz dokumenta izključiti, saj občina nima izdelane poplavne študije. 
Tega problema sprejeti sklep ne bo rešil, za pridobitev soglasja Agencije RS za okolje za gradnjo na 
poplavno ogroţenem območju bo moral investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje Agencije. Bo pa 
sklep investitorji dal moţnost, da v roku veljavnosti sklepa pridobi ustrezne strokovne podlage, ki bodo 
opredelile moţnost gradnje ali ugotovile dejstvo, da gradnja na parcelah ni dopustna.  
 
Ocenili smo, da predlagana širitev stavbnega zemljišča za potrebe kmetije Miren 117a izpolnjuje vse 
zakonske pogoje 29. člena Zakona.  
 
 
Obrazložitev izpolnjevanja zakonskih pogojev 
 

- Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišče (v nadaljevanju sklep) bo sprejet pred sprejetjem OPN 
in pred januarjem 2015; 

- Sklep bo omogočal gradnje posamičnih objektov (lope, delovni prostor in hladilnico za lastne 
potrebe), namenjenih opravljanju kmetijskih dejavnosti; 

- Širitev predstavlja funkcionalno zaokroţitev obstoječe pozidave, urbanizirana območja se nahajajo 
juţno (kmetija Miren 117a) in vzhodno od predlagane širitve.  

- obstoječa pozidava v delu naselja Miren, kjer se nahaja obstoječa kmetija, je mešane namembnosti: 
tu so stanovanjski objekti, gospodarski objekti ter opuščena skladišča kmetijskih pridelkov in 
mehanizacije. Namenska raba stavbnih zemljišč v veljavnem prostorskem planu je »obstoječe 
stavbno zemljišče«, podrobnejša namenska raba ni določena. 

- Določila za posege v prostor veljavnega Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege  
v prostor v občini Nova Gorica (Uradno glasilo št. 9/87, 11/87, Uradni list RS št. 45/04), ki velja na 
območju Občine Miren – Kostanjevica, so zelo splošna, odlok nima grafičnih prilog, prostor ni 
razdeljen v urejevalne enote. 

- predvidena širitev ne posega na varstvena, zavarovana, degradirana, ogroţena in druga območja, 
na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni reţim. Širitev se nahaja znotraj 
območja opozorilne karte poplav. Občina še nima poplavne študije, ki bi poplavna območja razdelila 
na razrede poplavne ogroţenosti, zato tudi ni moč z gotovostjo trditi, da bo gradnja objektov na 
območju predlagane širitve tudi po izdelavi študije nedopustna. 

- nameravana širitev meri pribliţno 1.600m
2
; 

- nameravana širitev ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pripravila: 
Blanka Šuler 

 
 

Priloga: 
- grafični prikaz predloga širitve 

 

 

 

 


