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Zadeva: Usmeritve za oblikovanje izhodišč za pripravo drugih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (v nadaljevanju: 
ministrstvo), je dne 1. 6. 2021 prejelo dopis Občine Razkrižje, da na podlagi 108. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) kot nosilec urejanja 
prostora preuči Izhodišča za pripravo drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Razkrižje (v nadaljevanju: SD OPN2) in poda morebitne pripombe.

Izhodišča za pripravo OPN morajo po določbah 108. člena ZUreP-2 upoštevati cilje urejanja 
prostora, podatke iz prikaza stanja prostora, poročila o prostorskem razvoju, zahteve nadrejenih 
prostorskih aktov ter poznavanje sedanjih in oceno prihodnjih potreb v prostoru. Ob upoštevanju 
navedenega občina v izhodiščih za pripravo OPN opredeli in utemelji namen in potrebo po 
pripravi OPN ter med drugim tudi ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve 
prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem 
upoštevani nadrejeni prostorski akti.

Ministrstvo ima po določbah 39. člena ZUreP-2 v postopkih priprave prostorskih aktov vlogo 
državnega nosilca urejanja prostora za področje kmetijskih zemljišč.

V postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja prostora ministrstvo skrbi za:
– ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter povečevanje obsega kmetijskih 
zemljišč za pridelavo hrane,
– trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo in
– ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja.

Za pripravo usmeritev za oblikovanje izhodišč za pripravo SD OPN2 je ministrstvo prejelo 
naslednje gradivo:
– Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Razkrižje, št. 2, Izhodišča 
za pripravo, januar 2021. 

Iz prejetega gradiva je razvidno, da bo Občina Razkrižje (v nadaljevanju: Občina) v SD OPN2: 
– uvrstila pobude, ki so bile že predmet SD OPN 1 in se ne nahajajo na območjih poplav,
– uvrstila nove pobude, ki jih je Občina prejela v času od 2016 dalje,
– določila ureditvena območja naselij, 
– določila območja za dolgoročni razvoj naselij in 
– opredelila območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi. 
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Spremembe in dopolnitve se bodo nanašale na določila besedilnega in grafičnega dela OPN.

Gradivo tudi navaja:
– »Meje ureditvenih območij naselij bo Občina Razkrižje skladno z 2. odstavkom 25. člena 
ZUreP-2 določila s tako natančnostjo, da jih mogoče grafično prikazati v zemljiškem katastru.
– »Območje za dolgoročni razvoj naselja se skladno s 3. odstavkom 29. člena ZUreP-2 okvirno 
določi v regionalnem prostorskem planu ali občinskem prostorskem planu. Regionalni prostorski 
plan za območje regije oz. za območje, v katerem se nahaja Občina Razkrižje, ni sprejet. 
Skladno z 267. členom ZUreP-2 se z uveljavitvijo tega zakona podaljšuje veljavnost OPN, pri 
čemer se za občinski prostorski plan po tem zakonu šteje strateški del OPN. To pomeni, da bo 
Občina Razkrižje območja za dolgoročni razvoj naselij določila v strateškem delu OPN.«

1. Občina naj pri pripravi SD OPN2 upošteva Splošne smernice s področja varovanja 
kmetijskih zemljišč št. 350-24/2013/25 z dne 19. 8. 2019 (v nadaljevanju: splošne smernice) in 
predpise o varovanju kmetijskih zemljišč.

2. Glede določanja območij za dolgoročni razvoj naselja je ministrstvo stališča, da se morajo 
območja za dolgoročni razvoj določiti v izvedbenem delu OPN (107. člen ZUreP-2). V skladu z 
29. členom ZUreP-2 se v strateškem delu OPN določajo okvirna območja za dolgoročni razvoj. 

3. Glede na to, da Občina v SD OPN2 načrtuje določitev ureditvenih območij naselij in območij 
za dolgoročni razvoj naselij, ministrstvo individualnih pobud (potrebe občine, zasebne potrebe), 
ki so znotraj ureditvenega območja naselja, v postopku priprave in sprejema SD OPN2 ne bo 
posebej presojalo. Ureditveno območja naselja in območje za dolgoročni razvoj naselja bo 
ministrstvo namreč presojalo kot celoto.

4. Ministrstvo predlaga, da se v ureditveno območje naselja vključijo:
– pozidana stavbna zemljišča,
– nepozidana stavbna zemljišča, za katera občina v naslednjih desetih letih načrtuje pozidavo, 
in 
– kmetijska zemljišča, ki bodo trajno ostala v kmetijski namenski rabi. 

Ministrstvo predlaga, da se nepozidana stavbna zemljišča, za katera občina v naslednjih 
desetih letih ne načrtuje pozidave in so po dejanski rabi kmetijska:
– izvzame iz namenske rabe stavbnih zemljišč in se jih opredeli s kmetijsko namensko rabo ali 
– vključi v območje za dolgoročni razvoj naselja, če na podlagi analize izhaja, da je na teh 
zemljiščih realno pričakovati širitev naselja in so ta zemljišča primerna za gradnjo objektov (npr. 
ne gre za zemljišče, na katerem so naravne in druge omejitve, zemljišče ima urejen dostop). 

5. Če občina načrtuje spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in 
območja mineralnih surovin na območju občine oziroma posameznega naselja, kjer večina 
prostih površin, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe še ni izkoriščenih, se 
sprememba namenske rabe kmetijskega zemljišča lahko dopusti kot prerazporeditev namenske 
rabe stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča ob izpolnjevanju pogoja primerljive površine in 
kvalitete kmetijskih zemljišč, na katerih se načrtuje sprememba namenske rabe.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izjemoma dopusti sprememba namenske rabe 
kmetijskih zemljišč, če se:
a) vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča, ki bodo po površini in kvaliteti primerljiva s 
kmetijskimi zemljišči, na katerih se načrtuje sprememba namenske rabe, in se teh zemljišč 
trenutno ne more uporabljati za kmetijske namene, oziroma
b) izboljša pridelovalni potencial obstoječih kmetijskih zemljišč ob upoštevanju naslednjih 
pogojev: 
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– boniteta kmetijskega zemljišča ne sme presegati 50,
– boniteta kmetijskega zemljišča se mora izboljšati za najmanj 20, 
– za 1 ha kmetijskega zemljišča, na katerem se načrtuje sprememba namenske rabe, je treba 
izboljšati 3 ha obstoječih kmetijskih zemljišč.

Ukrepov iz prvega in drugega odstavka te točke ni treba izvesti, če gre za spremembo 
namenske rabe kmetijskega zemljišča, v naslednjih primerih:
– za določitev stavbnega zemljišča legalno zgrajenega objekta,
– za površino z objekti za kmetijsko proizvodnjo,
– za potrebe širitve ali preselitve kmetijskega gospodarstva, ki izkazuje razvojni potencial, ali
– za določitev stavbnega zemljišča za objekte s področja zaščite in reševanja.

6. Če bo Občina sklep o začetku postopka priprave SD OPN2, iz katerega izhaja, da se s 
prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč, sprejela po 31. 12. 
2021, mora sklep čimprej posredovati ministrstvu. 

V skladu s 3.c členom Zakona o kmetijskih zemljiščih ministrstvo naroči izdelavo strokovne 
podlage s področja kmetijstva, ko je iz prostorskega informacijskega sistema v skladu z 
zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, razvidno, da je bil sprejet sklep o začetku postopka 
priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim aktom predlaga sprememba 
namenske rabe kmetijskih zemljišč, v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje. V 
prehodnem obdobju, to je do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v skladu z 
zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, naroči 
izdelavo strokovne podlage s področja kmetijstva takrat, ko bo občina ministrstvu posredovala 
sklep o začetku postopka priprave prostorskega akta, iz katerega izhaja, da se s prostorskim 
aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč (28. člen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11).

Če bo Občina sklep o začetku postopka priprave SD OPN2, iz katerega izhaja, da se s 
prostorskim aktom predlaga sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 
10 ha, sprejela pred 31. 12. 2021, mora sklep čimprej posredovati ministrstvu. V skladu z 99. 
členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 
(ZIUOPDVE) (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) ministrstvo 
naroči izdelavo strokovne podlage s področja kmetijstva, ko se s prostorskim aktom predlaga 
sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč v obsegu več kot 10 ha. Omenjena določba 
velja do konca leta 2021.

Navedene usmeritve bo ministrstvo upoštevalo v postopku priprave drugih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje na podlagi ZUreP-2.

Pri naslednji vlogi v postopku priprave SD OPN2 se sklicujte na številko tega dokumenta.

S spoštovanjem, 

Pripravila:
Mateja Požar
višja svetovalka Anton Harej

državni sekretar
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Poslano:
- Občina Razkrižje - po elektronski pošti na naslov: obcinarazkrizje@siol.net;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja - po 

elektronski pošti na naslov: gp.mop@gov.si;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje - po elektronski pošti na naslov: 

gp.mop@gov.si.
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