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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV  

1.1 NAMEN LOKACIJSKE PREVERITVE IN SKLADNOST S STRATEŠKIMI IZHODIŠČI 
OBČINE  

 

Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom določitve obsega stavbnega zemljišča na območju 
posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Mozirje (v nadaljevanju OPN)  
določeno z namensko rabo A (razpršena poselitev). Območje sega v enoto urejanja prostora SM 39, kot je 
določena v OPN. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 
(Uradni list RS, št. 61/17).  

Gre za območje kmetije s hišno številko Šmihel nad Mozirjem 14, kjer želi lastnik kmetije zgraditi nov hlev, saj 
je obstoječ hlev dotrajan in premajhen. Za gradnjo novega hleva bo lastnik kmetije v začetku leta 2020 
kandidiral na razpisu za evropska sredstva, zato je izvedba lokacijske preveritve nujna za uspešno prijavo.  

Stavbno zemljišče se preoblikuje in poveča na način, da se:  
- izvzame na območju, kjer je v naravi strm teren, neprimeren za gradnjo ali pa gre za površine, ki so v 

kmetijski rabi  (travniški sadovnjak) in prav tako niso primerne za pozidavo ter  
- nadomesti in poveča na območju med lokalno cesto in domačijo ter tako omogoči gradnjo novega hleva, 

ki ga kmetija potrebuje.  
 

 

Slika 1: Shematski prikaz območja lokacijske preveritve na izseku iz veljavnega OPN Občine Zagorje ob Savi 
(vir: OPN občine Zagorje ob Savi) 
 
 
Povečanje in preoblikovanje stavbnega zemljišča na območju kmetije je skladno s strateškim delom 
Občinskega prostorskega načrta občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15 in 65/18).  
V 9. členu odloka je med cilji skladnega prostorskega razvoja občine navedeno »ohranjanje poselitve na 
območjih razpršene poselitve«. V 38. členu odloka je navedeno, da se »razvoj poselitve na območjih razpršene 
poselitve usmerja z zagotavljanjem ustreznih površin za bivanje in opravljanje dejavnosti, z zagotavljanjem 
ustrezne dostopnosti, urejanjem komunalne infrastrukture in posodabljanjem elektronskih komunikacij«. 
 
Namen predmetne lokacijske preveritve je ravno ta, da se na območju razpršene (posamične) poselitve 
ohranja poseljenost območja z domačim prebivalstvom, ohranja kmetijska dejavnost, zagotavlja obdelanost 
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kmetijskih površin ter s tem kulturna krajina. Z izgradnjo hleva bodo omogočeni boljši pogoji za razvoj kmetijske 
dejavnosti na območju kmetije Šmihel nad Mozirjem 14.   
 

1.2 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  

 

Opis območja  

Območje lokacijske preveritve se nahaja na območju Šmihela nad Mozirjem, ki ga sestavljajo številni zaselki 
in kmetije, razpršeni po razgibanem terenu na severnem delu občine Mozirje. Območje lokacijske preveritve 
je od Mozirja oddaljeno približno 8 km in dostopno po lokalni cesti, ki pelje na Golte (LC 267041 Vid-Šmihel-
Golte) ter javni poti JP 767801 Odcep Hriberšek-Hriberšek. 

Na obravnavani lokaciji se nahaja kmetija (stanovanjski objekt, obstoječ hlev, kašča, svinjak, drvarnica), ki 
tvorijo gručasto poselitveno tkivo kmetije. Preoblikovanje in povečanje stavbnega zemljišča bo obstoječi kmetiji 
omogočilo nadaljnji razvoj, saj je obstoječ hlev dotrajan in premajhen. S tem se bodo izboljšali pogoji za 
kmetijsko dejavnost, kar je bistveno za ohranitev kmetije.  

 

 

Slika 2: Prikaz razgibanega terena na obravnavanem območju (vir: PISO)  

 

V okolici prevladujejo kmetije (stanovanjske stavbe s pomožnimi oz. gospodarskimi objekti), ki so na 
razgibanem terenu umeščene kot gručasti zaselki.  
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Varstveni režimi 

Širše območje naselja Šmihel nad Mozirjem je varovano kot naselbinska dediščina Šmihel nad Mozirjem – 
Vas (evid. št. 4456). Poleg tega je na območju kmetije varovana profana stavbna dediščina, in sicer Kašča na 
domačiji Šmihel 14 (evid.št. 4538), v katero pa območje lokacijske preveritve ne sega.  

 

 

Slika 3: Prikaz varstvenih režimov kulturne dediščine (vir: Min. za kulturo, november 2019) 

 

Obstoječa infrastruktura 

Dostop do obravnavane lokacije je preko lokalne ceste LC 267041 Vid-Šmihel-Golte ter javne poti JP 767801 
Odcep Hriberšek-Hriberšek. 

Na območju obstoječe kmetije, kjer je načrtovana gradnja novega hleva je že zagotovljena oskrba s pitno 
vodo, odvajanje odpadnih voda (individualno), oskrba z električno energijo ter zgrajeno komunikacijsko 
omrežje.  

Prikaz gospodarske javne infrastrukture, ki je evidentirana v katastru gospodarske javne infrastrukture je 
razviden iz spodnje slike.  
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Slika 4: Prikaz obstoječe javne infrastrukture, evidentirane v katastru gospodarske javne infrastrukture (vir: 
PISO) 

2. OBMOČJE, NA KATEREGA SE NANAŠA LOKACIJSKA PREVERITEV ZA 
DOLOČANJE OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI 

 

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (128. člen ZureP-2) se 
nanaša na območje razpršene poselitve (A) in sega v enoto urejanja prostora (EUP) SM 39, določeno v OPN 
občine Mozirje.  

Območje lokacijske preveritev zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi številkami:  

458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 657-del, *24/1-del, 458/3-del, 449/2-del, 458/2-del, vse k.o. Šmihel.  

Velikost izvorno določenega stavbnega zemljišča razpršene poselitve (A) je 4698,98 m2.  

 

3. PREDLOG DOLOČITVE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI  

 

Na območju posamične poselitve se izvorno stavbno zemljišče preoblikuje na sledeč način:  
- v južnem in vzhodnem delu izvornega stavbnega zemljišča (parc. št. 458/1-del, 451/2-del, 453/2-del, 

*24/1-del, 458/3-del, 458/2-del, 458/1-del vse k.o. Šmihel), kjer teren ni primeren za gradnjo se, predlaga 
izvzem stavbnega zemljišča (A) v velikosti 1736,03 m2 (sprememba iz A v K2),  

- površina izvzetega stavbnega zemljišča (1736,03 m2) se nadomesti severno od izvornega stavbnega 
zemljišča oziroma na zemljiščih s parcelnimi številkami 458/3-del, 449/2-del, 657-del, vse k.o. Šmihel. 
Hkrati se na navedenih zemljiščih stavbno zemljišče poveča za 592,81 m2, kar v skladu z drugim 

Telekomunikacijsko omrežje 
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odstavkom 128. člena ZureP-2 predstavlja 12,62 % povečanje izvornega stavbnega zemljišča, 
določenega v OPN.   

 
Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP SM 39 tako znaša 5.291,81 m2.  

 

 

Slika 5: Prikaz preoblikovanja in povečanja stavbnega zemljišča na izseku iz OPN občine Mozirje (vir: OPN) 
  

 
 

 

Izvzem  stavbnega 
zemljišča (1.736,03 m2)  

Preoblikovanje oz. 
nadomestitev izvzetega 
stavbnega zemljišča (1.736,03 
m2) in povečanje stavbnega 
zemljišča (592,81 m2) 
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4. UTEMELJITEV SKLADNOSTI Z DOLOČBAMI ZAKONA O UREJANJU PROSTORA 
(ZUREP-2)  

 

V nadaljevanju je utemeljeno izpolnjevanje pogojev glede upoštevanja določb iz:  

-  31. člena ZUreP-2 (ohranjanje posamične poselitve) ter  

- 128. člena ZureP-2 (določane obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi).  

 
31. člen ZUREP-2 
(ohranjanje posamične poselitve) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

– obstoječa posamična poselitev se ohranja z 
rekonstrukcijo, prizidavo in nadomestno gradnjo 
obstoječih objektov ter gradnjo pomožnih objektov, 
dopušča pa se tudi načrtovanje novih objektov za 
obstoječe dejavnosti (širitev obstoječih dejavnosti) 

 

 

– se ohranja obstoječi arhitekturni in tipološki vzorec 
posamične poselitve,  

 

 

 

 

 

– je obstoječa posamična poselitev ustrezno 
komunalno opremljena, dostop do javne ceste pa se 
praviloma zagotavlja preko obstoječih dovozov, 

 

 

– se vpliv na okolje in na obstoječo posamično 
poselitev ne bo bistveno povečal in 

 

 

DA 

Ta lokacijska preveritev se nanaša na širitev 
obstoječe dejavnosti na kmetiji. Gre za območje 
obstoječe kmetije Šmihel nad Mozirjem 14, kjer 
želi lastnik kmetije zgraditi nov hlev, za kar se 
izvede postopek lokacijske preveritve.  
 
 
 
 
DA 
Z gradnjo hleva za potrebe razvoja obstoječe 
kmetije se ne ruši obstoječega arhitekturnega in 
tipološkega vzorca poselitve. 
Oblikovni elementi objekta (naklon strehe, kritina, 
fasada, itd.) in gabariti bodo skladni s 
prostorskimi izvedbenimi pogoji, določenimi v 
OPN občine Mozirje za območje razpršene 
poselitve.  
 
  
 
 
 
DA 
Gre za območje obstoječe kmetije, ki že ima 
zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za 
delovanje. Tudi novi hlev bo priključen na 
obstoječo infrastrukturo.  
 
 
 
 
DA 
Vpliv na okolje se ne bo bistveno povečal, saj gre 
za območje obstoječe kmetije in v neposredni 
okolici ni poselitve. Poseg predstavlja 
funkcionalno dopolnitev obstoječe razpršene 
(posamične) poselitve, saj gre za preoblikovanje 
in manjše povečanje stavbnega zemljišča.  
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31. člen ZUREP-2 
(ohranjanje posamične poselitve) 
 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

 

– so načrtovani posegi v prostor skladni s pravnimi 
režimi in varstvenimi usmeritvami. 

 

  

 
 
DA 
Načrtovana ureditev bo skladna z usmeritvami 
varstva kulturne dediščine. Upoštevajo se 
usmeritve iz mnenja Ministrstva za kulturo oz. 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.   
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128. člen ZUREP-2 
(določanje obsega stavbnega zemljišča pri 
posamični poselitvi) 

SKLADNOST Z ZUreP-2 

 

– Pri prilagajanju in določanju natančne oblike in 
velikosti območja stavbnih zemljišč na posamični 
poselitvi se poleg določb 31. člena tega zakona o 
ohranjanju posamične poselitve in prostorskih 
izvedbenih pogojev iz OPN upošteva še fizične 
lastnosti zemljišča in pravne režime na tem območju. 

 

 

 

 

– Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost 
stavbnega zemljišča, kot je določena v OPN, poveča 
ali zmanjša za največ 20 odstotkov, vendar 
povečanje ne sme preseči 600 m2 glede na izvorno 
določen obseg stavbnega zemljišča v OPN, ne glede 
na število izvedenih lokacijskih preveritev. 

 

 

 

  

 
 
DA 
Stavbno zemljišče je s predmetno lokacijsko 
preveritvijo preoblikovano na način, da se 
izvzame v tistem delu, kjer je v naravi strm teren 
ali teren, ki je v kmetijski rabi (ekstenzivni  
travniški sadovnjak), ki ni primeren za pozidavo.  
Stavbno zemljišče se določi na območju, ki je po 
konfiguraciji terena in iz funkcionalnega vidika 
opravljanja kmetijske dejavnosti najugodnejše za 
postavitev novega hleva.  
Poseg bo skladen s pravnim režimom varstva 
kulturne dediščine.  
 
 
 
 
DA 

Glede na izvorno določeno stavbno zemljišče, ki 
je velikosti 4698,98 m2, se le-to poveča za 592,81 
m2. Navedeno predstavlja 12,62 % povečanje 
izvorno določenega stavbnega zemljišča in manj 
kot 600 m2.  
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5. SEZNAM VIROV 

- Namenska raba prostora (vir: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje, Uradni list RS,  
št. 46/15, 105/15, 65/18) 

- Zemljiško katastrski prikaz (ZKP) (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, oktober 2019) 

- Kataster stavbah (vir: e-podatki, Geodetska uprava Republike Slovenije, februar 2019) 

 

6. GRAFIČNI DEL  

V digitalni obliki so priloženi:  

- območje lokacijske preveritve (shp) 

- izvorno območje lokacijske preveritve (shp)  

- izsek iz zemljiškokatasterskega prikaza za parcele na območju lokacijske preveritve (shp) 

- končna namenska raba prostora (shp) 

- grafični prikaz območja lokacijske preveritve (TIFF, TFW in PDF) 

- grafični prikaz območja lokacijske preveritve z varstvenim režimom kulturne dediščine (PDF) 

 

7. PRILOGE 

V digitalni obliki sta priložena:  

- okvirni prikaz načrtovanih ureditev (M 1:1000),  

-  idejna shema hleva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


