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I. UVOD 
 
V času javne razgrnitve »dopolnjenega osnutka OPN ter okoljskega poročila za občino Radeče« je 
bilo v času od 18. septembra do 19. oktobra 2009 podanih več  vprašanj, predlogov in pripomb v 
knjigo pripomb in predlogov na Krajevni skupnosti Vrhovo, Svibno in na Občini Radeče. V krajevni 
skupnosti Jagnjenica v knjigo ni bila vpisana nobena pripomba. Poleg tega so bila na Občino Radeče 
tudi pisno in preko elektronske pošte sprejeta vprašanja, predlogi in pripombe. 
 
Vprašanja, pripombe in predlogi so bili podani tudi na javni obravnavi, dne 14. oktobra 2009, kar je 
razvidno iz zapisnika javne obravnave.   
 
Vse pripombe predlogi ali vprašanja so povzeti v nadaljevanju gradiva in so do njih opredeljena 
strokovna  stališča.  
 
Kratice oziroma okrajšave, ki se pojavljajo v tem gradivu, imajo naslednji pomen: 
OPN: občinski prostorski načrt 
OPPN: občinski podrobni prostorski načrt 
OP: okoljsko poročilo 
KS: krajevna skupnost 
EPO: ekološko pomembno območje 
 
Pravna podlaga: 
- Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 
104/2007, z dne 12.12.2007), 
- Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče in 
okoljskega poročila z dodatkom na varovana območja (Uradni list RS, št. 72/2009, z dne 18.9.2009),  
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007 in 70/2008 - ZVO-1B), 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04), 
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l. RS, št. 99/07), 
-   Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših 
kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur.l. RS, št. 110/2008).  
 
Stališča do pripomb temeljijo na zasnovi prostorskega razvoja občine Radeče, ki je pripravljena v 
skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.  
 
Načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor zunaj območja naselja ter na območju 
razpršene poselitve temelji na 44. in 45. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 
33/2007 in 70/2008 - ZVO-1B).  
 
Sodelujoči v postopku: 
Postopek priprave ter izdelave OPN vodi Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče. 
Izdelovalec OPN je Savaprojekt Krško d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.  
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II. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN PRIPOMBE PODANE NA JAVNI OBRAVNAVI 
(ZAPISNIK Z JAVNE OBRAVNAVE, KI JE BILA V SREDO, 14. OKTOBRA 2009) 

 
1. Vprašanje Sanje Dremelj 
»Vprašanje se nanaša na razpršeno gradnjo, ki ste jo omenjali med predstavitvijo. Na Ministrstvu za 
okolje in prostor so mi pojasnili, da se sistem poselitve določa v postopku priprave prostorskega akta 
občine in da na Ministrstvu niso proti posegu, zato me zanima zakaj pobuda ni sprejemljiva«.   
 
Odgovor: Vprašanje se nanaša na pobudo, št. D5/1, ki je bila podana za gradnjo bivalnega 
objekta na parcelni številki 1017/8, k.o. Hotemež.  
Zemljišče je od najbližjega poselitvenega območja (meje naselja Brunk) oddaljeno ca 500m. 
Določitev nove površine razpršene poselitve za bivalni objekt v odprtem prostoru ni skladna z 
zasnovo prostorskega razvoja občine, opredeljeno v strateškem delu OPN. Na območju se 
ohranja obstoječa avtohtona razpršena poselite, na mestu kmetijskih gospodarstev in 
obstoječih stavbnih zemljiščih. 
 
 
2. Vprašanje Vinka Avseca 
a) »Opomnil bi vas, da sta dve parceli v vašem gradivu zamenjani oziroma nista pravilno vpisani 
parcelni številki.«  
 
Odgovor: Pripomba se nanaša na zamenjavo parcelnih številk (1015/4 in 1015/3, k.o. Njivice) pri 
pobudah, št.  B6/2 in B6/5, kjer sta v javno razgrnjenem gradivu »Analiza pobud« pomotoma 
zamenjani parcelni številki. Pri pobudi B6/2 je pravilna parcelna številka 1015/4, k.o. Njivice, pri 
pobudi, št.  B6/5 pa 1015/3. Gradivo se ustrezno korigira. 
 
b) »Drugo vprašanje se nanaša na razpršeno gradnjo. Gre za tri parcele, ki se nahajajo ena ob drugi. 
Praktično na 30 do 40 m bi prišle tule počitniške hišice ali kar koli. Gre za širitev obstoječega 
stavbnega zemljišča kmetije, ki je zraven.« 
 
Odgovor: Pripomba se nanaša na pobude, št. B6/2, B6/5 in B6/6, ki so bile podane za gradnjo 
stanovanjskih objektov ter brunarice.  
Zunaj območja naselja je možno načrtovanje prostorskih ureditev le v skladu s 44. členom 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, 70/2008), zato se predlagano območje 
lahko opredeli le kot npr. območje za turizem.  
Stavbno zemljišče obstoječe kmetije, ki predstavlja razpršeno poselitev je v neposredni bližini, 
vendar na drugi strani lokalne ceste. Razpršena poselitev se kot avtohtoni poselitveni vzorec 
ohranja in jo je možno širiti le za potrebe razvoja kmetije same.  
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3. Vprašanje Adama Ključevška 
»Sam sem dal vlogo za širitev obstoječe kmetije. Že danes se ukvarjamo s turistično dejavnostjo, 
vendar na tem območju v bistvu ni možno nič graditi. V 10-m pasu ob stanovanjski hiši, zaradi 
strmega terena, ni možno graditi. Gre na to, da bi radi razširili kmetijo, tako za potrebe kmetijske kot 
turistične dejavnosti.«  
 

Odgovor: Pripomba se upošteva.  
Pripomba se nanaša na pobudi št. C1/1a ter C1/1b. Stavbno zemljišče obstoječe kmetije se za 
potrebe razvoja kmetije ter opravljanja turistične dejavnosti ustrezno poveča. Grafični del OPN 
občine Radeče se korigira tako, da se stavbno zemljišče razširi tudi jugozahodno od obstoječih 
gospodarskih poslopij oziroma dvorišča, na del parc. št. 1296/1, k.o. Svibno.  
 

    
 
 
4. Vprašanje Ane Sukič Ivšek 
a) »Dala sva vlogo za spremembo namembnosti na Čimernem. Iz gradiva nismo razbrali, kaj je z 
vlogo, ali je odobreno ali ni.« 
 
Obrazložitev: Vprašanje se nanaša na pobudo, št. A1/1, na območju počitniškega naselja 
Čimerno. Pobuda za gradnjo stanovanjske hiše ni sprejemljiva, ker predstavlja širitev 
razpršene gradnje na območju Nature 2000 ter EPO Kum, ki ni skladna z zasnovo prostorskega 
razvoja občine opredeljeno v strateškem delu OPN. Skladno z  naravovarstvenimi smernicami, 
je na obravnavanem območju predlagana sanacija obstoječe razpršene gradnje ter formiranje 
počitniškega naselja Čimerno. Za območje počitniškega naselja je treba izdelati OPPN in pri 
izdelavi upoštevati naravovarstvene smernice.      
 

b) Koliko časa bo trajal postopek sprejema OPPN.  
Odgovor: Postopek sprejema OPPN traja približno eno leto.  
 
 
5. Vprašanje Gregorja Novaka 
»Kako mi lahko razložite, da območje, ki je v bistvu po občinskem prostorskem načrtu opredeljeno kot 
stavbno, sega v EPO območje. Ali je tam dovoljena gradnja ali ne. Pobuda je bila podana za celotno 
parcelo. Ali je sedaj zazidljiv vsaj del parcele?«  
 
Odgovor: Pripomba glede opredelitve stavbnega zemljišča na celotnem območju parcele, št. 
59/4, k.o. Njivice se ne upošteva.  
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Pripomba se nanaša na pobudo, št. B8/15. Širitev stavbnega zemljišča na območje celotne 
parcele, zaradi varovalnega gozda in območja EPO Kum, ni sprejemljiva. Jugovzhodni del 
parcele je že stavbno zemljišče in bo gradnja možna na podlagi izdelanega podrobnejšega 
načrta (OPPN) ter ob upoštevanju pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora.  

 
 
6. Vprašanje Veronike Kajič 
a) »Moja pobuda, ki je bila predlagana na celotnem zemljišču je močno zmanjšana.  Zanima me, na 
kakšni podlagi ste zmanjšali to površino?« 
Odgovor: Pripomba se nanaša na pobudo, št. A3/3. Širitev stavbnega zemljišča na območje 
celotne parcele, zaradi strmega terena, vizualne izpostavljenosti ter varovalnega koridorja 
obstoječega daljnovoda, ni sprejemljiva. Stavbno zemljišče za opravljanje turistične dejavnosti 
je opredeljeno ob obstoječi poti v velikosti ca. 3000 m2.  
 

b) »Kakšno je mnenje Ministrstva za kmetijstvo za konkreten poseg in ali je potrebna izdelava 
podrobnejšega načrta?« 
Odgovor: Ministrstvo za kmetijstvo bo mnenje podalo v fazi predloga OPN. Izdelava 
podrobnejšega načrta (OPPN) ni predlagana.  
 
 
7. Vprašanje Adolfa Vidergarja 
»Zanima me opredelitev do moje pobude na razpršenem območju Jagnjenice.« 
Odgovor: Vprašanje se nanaša na pobudo, št. A2/1. Predlagana je določitev stavbnega 
zemljišča velikosti ca. 532 m2, na mestu obstoječega objekta. Poseg predstavlja morfološko 
zaokroževanje in zgoščevanje grajenega območja kmetij Jagnjenica 44 in 45.  
 
 
8. Vprašanje Rozalije Funda 
»Zanima me, zakaj ste parceli 22/1, k.o. Vrhovo določili stavbno zemljišče? Želimo, da se ohrani 
kmetijsko zemljišče.« 
Odgovor: Pripomba se upošteva, parcela, št. 22/1 se ohranja kot kmetijska.  
Predlagan poseg je bil z prostorskega vidika smiseln kot zapolnitev med obstoječo pozidavo.  
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III. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN PRIPOMBE PODANE V KNJIGO PRIPOMB IN 
PREDLOGOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI RADEČE 

 
1. Predlog  Olge Pergar, Cesta padlih borcev 16a, 1430 Hrastnik 
»Po smrti svojih staršev Frančiške in Antona Ribiča z Obrežja 27, pošta Radeče, sem podedovala 
parceli 500 in 501, po vl. št. 44, k.o. Obrežje. Ker so: parcela levo, št. 520 in parceli desno, štev. 498/3 
in 503/8 že pozidane vas prosim, da v spremembi zazidalnega načrta tega dela občine spremenite 
tudi namembnost parcele štev. 501 v zazidalno parcelo oziroma stavbno zemljišče.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva. 
Gre za novo pobudo  v naselju Obrežje. Predlaga se zapolnitev obstoječe pozidave in določitev 
stavbnega zemljišča ob obstoječi cesti za gradnjo ene stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 
501.    
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2. Predlog Karla Dornika, Jagnjenica 62, 1433 Radeče 
»Dajem zahtevo, da parc. št. 1598 k.o. Svibno ostane zazidljiva po prejšnjih veljavnih aktih, zaradi 
potreb širjenja dejavnosti kovačije.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva.  
Pripomba se nanaša na določitev stavbnega zemljišča ob obstoječi kmetiji Jagnjenica 62, na 
desnem bregu Sopote. Parcela je v veljavnem planskem aktu opredeljena kot kmetijsko 
zemljišče in ne kot stavbno. Predlaga se širitev obstoječega stavbnega zemljišča za potrebe 
širitve dejavnosti.     
 

  
 
 
3. Predlog Matilde in Pavle Kmetič, Stari dvor, 1433 Radeče 
»Kmetič Matilda in Pavle vlagava pobudo za spremembo namembnosti dela parcele št. 497 k.o. 
Svibno v zazidljivo. Neposredno ob zahodnem delu navedene parcele sva imela z mamo 
stanovanjsko hišo, ki smo jo v objekt za bivanje preuredili okrog leta 1970 iz gospodarskega poslopja. 
V tem objektu smo skupaj s sestro stanovali do leta 1991, ko je našo hišo porušil zemeljski plaz. 
Razvaline so od takrat do danes nespremenjene in še vedno na terenu. Zato predlagava za 
spremembo namembnosti del parcele, ki je oddaljen ca 30m od zahodnega roba in naprej proti 
vzhodu.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva.  
Stavbno zemljišče se korigira tako, da se vključi osrednji del parcele v dolžini ca. 30 m. Na 
plazljivem območju nekdanjega objekta pa se stavno zemljišče, določeno v grafičnem delu 
OPN, izbriše.   
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4. Predlog Antonije Trebežnik, Jagnjenica 45, 1433 Radeče 
»Antonija Trebežnik, Jagnjenica 45, Radeče, dajem pobudo oziroma prošnjo, da se na parcelni številki 
1654 k.o. Svibno, predvidi za gradbeno parcelo oziroma še nadalje stavbišče. 
Utemeljitev: stavbišče stoji tik ob občinski poti – cesti, na tej parceli že stoletje stoji gospodarsko 
poslopje oziroma hiša.« 
 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva.  
Objekt je v grafičnem delu OPN opredeljen kot razpršena gradnja, za katero je dopustna 
izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih, rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave, vendar 
le kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih. Dodajanje novih stanovanjskih 
enot ali prostorov za opravljanje dejavnosti ni dopustno. Obstoječi objekt se lahko odstrani in 
na mestu poprej odstranjenega objekta postavi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti 
enak odstranjenemu objektu.  
Določitev nove površine razpršene poselitve za gradnjo stanovanjske hiše ni skladna z 
zasnovo prostorskega razvoja občine, opredeljeno v strateškem delu OPN. Na območju se 
ohranja obstoječa avtohtona razpršena poselitev ter omogoča le zaokrožitev obstoječih 
poselitvenih območij predvsem za razvoj kmetij. 
 
 
5. Predlog Boruta Podlesnika, Ulica OF 2, 1433 Radeče 
»Podlesnik Borut predlagam, da se poseg obravnavan pod pobudo št. A2/3 na parc. št. 1633/4 k.o. 
Svibno razširi tako, da bi bilo območje pozidave dovoljeno vsaj do polovice parcele, gledano po njeni 
dolžini od ceste (v višini že obstoječih objektov, Erazem, Hočevar in Grivec). Predlagano območje (do 
sedaj je namreč neposredno ob cesti, ki je večji del leta v popolni senci, spodnji rob parcele pa je 
oddaljen manj kot pet metrov od potoka Glažuta. Iz navedenih razlogov predlagam spremembo.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva.  
Stavbno zemljišče se določi na mestu in v pasu obstoječih objektov. Gre za evidentiranje 
obstoječega stanja, ob obstoječem stavbnem zemljišču. Stavbno zemljišče v pasu ob cesti, 
določeno v grafičnem delu OPN, se izbriše.  
 



Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP                                            
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6. Predlog Slavka Kočevarja, Ulica OF 2, 1433 Radeče 
»Slavko Kočevar predlagam, da se zemljišče s parc. št. 645 k.o. Hotemež v celoti in parc. št. 646 v 
delu spremeni namembnost tako, da bi bilo na predlaganem delu možno postaviti brunarico.* 
Predlagam mojo spremembo, ki bi potekala kot nadaljevanje južne meje parc. št. 644 vzporedno s 
severno mejo parc. št. 646. parc. št. 646 se nahaja (meji) neposredno ob občinski poti (parc. št. 1088). 
Predlagan poseg je na 2. območju kmetijskih zemljišč, predstavljal pa bi tudi zaokrožitev obdelave 
območja Brunška gora. 
*Brunarica kot lesen objekt za počitek, oddih in rekreacijo. 
Ker je predlagani del zaradi konfiguracije terena v naravi najlaže dostopen in primeren za 
infrastrukturno oskrbo, ter se nahaja neposredno ob zazidalnem zemljišču, predlagam, da se 
opisanem pobuda uvrsti v OPN.« 
 
Odgovor:Pripomba se delno upošteva. 
V grafičnem delu OPN se zemljišče parc. št. 645 v celoti in del zemljišča parc. št 646 (v 
podaljšku obstoječega stavbnega zemljišča sosednjega objekta, ob cesti) zaokroži kot stavbno 
zemljišče za gradnjo stanovanjske hiše. Gradnja posamičnih novih počitniških objektov izven 
območij določenih za kompleksno gradnjo ni predvidena. 
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7. Predlog Leonarde Ahačič, Cootova 2, Pula 104 
»Leonarda Ahačič, predlagam spremembo namembnosti zemljišča parc.št. 303/1, k.o. Hotemež v 
stavbno zemljišče. Nameravam zgraditi manjši stanovanjski objekt. Menim, da bi bil moj predlog 
zaokrožitev poselitvenega območja Hotemež.« 
 
Odgovor:Pripomba se delno upošteva. 
Ob meji naselja se vzporedno s cesto opredeli stavbno zemljišče kot zaokrožitev obstoječe 
poselitve za gradnjo ene stanovanjske hiše. 
 

   
 
 
8. Predlog Jurija Ferle, Zagrad 13, 1433 Radeče 
Ferle Jurij dajem pobudo s katero želim izgraditi malo hidroelektrarno na potoku Pihovec. Objekt bi 
stal na parceli 635, k.o. Svibno, ali 634, k.o. Svibno, vodno zajetje pa je že izgrajeno – v neposredni 
bližini izvira. Višinska razlika je 75 metrov, poprečni uradni pretok za potok Pihovec pa je 70 l/s, torej 
je vodne moči cca 50 kW. 
 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva.  
Opredeli se stavbno zemljišče na delu predlaganih parcel, izven varovanega območja naravne 
vrednote potoka Pihovec, v velikosti ca. 16 m2. Pri gradnji objekta bo potrebno ohranjati vodni 
režim na Sopoti ter ohranjati ekološko sprejemljiv pretok na Pihovcu.  
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9. Predlog Marjete Terglav, V gaju 5, 1433 Radeče 
»Marjeta Terglav, predlagam spremembo namembnosti zemljišča in kategorizacijo zemljišča na 
parceli številka 106/1, stara številka, nova številka 108/3, k.o. Hotemež v stavbno zemljišče. Zazidljive 
parcele so oddaljene manj kot 100 m. Na parceli je razdelilni vod za vodo in elektriko. Ob parceli 
poteka občinska pot – meja. Območje, ki ga predlagam za spremembo, dejansko v naravi 
predstavljajo zapolnitev oz. zaokrožitev gradnje, saj je le to obkroženo z zemljišči oz. parcelami na 
katerih že stojijo objekti.« 
 
Odgovor: Predlog se upošteva. 
Na vinogradniškem območju Goreljce se predlagata dve poselitveni območji kot sanacija 
razpršene gradnje. Obstoječi gospodarski objekti se pretežno uporabljajo za bivanje. Za 
območje se izdela OPPN. 
 

   
 
 
10. Predlog Antona Podlesnika, Svibno 35, 1433 Radeče 
»Anton Podlesnik, Svibno 35, 1433 Radeče, predlagam, da se del  parcele 884/1, uporabi za 
povečavo stavbnega zemljišča 885/5. Na parceli 885/5 stoji stara hiša, želel bi jo v bodoče spremeniti 
v strojno lopo (ali pa kak drug gospodarski objekt, ki se rabi na kmetiji). Širil bi severno vzhodno, zato 
bi želel razširiti stavbno zemljišče. Predlagana širitev je nujno potrebna zato, da se omogoči nemotena 
obnova oz. dejavnost kmetije v bodoče.« 
 
Odgovor:Predlog se upošteva. 
Obstoječi kmetiji Svibno 35 se stavbno zemljišče korigira tako, da se omogoči tudi širitev 
oziroma razvoj kmetije.  
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11. Predlog Toneta in Cilke Plaznik, Vinka in Vike Avsec ter Marte Ašič   
»Tone in Cilka Plaznik, Vinko in Vika Avsec ter Marta Ašič, dajemo ponovno pripombo za proučitev in 
ugoditev izgradnje počitniških hišic v strnjeni obliki, parcele 1015/3, 1015/4 in 1015/5. 
Argumentiramo: gre za nadaljevanje posesti Soltič 1014/6 (pobuda za novogradnjo) 

- v naravi gre za majhne razdalje, 
- zemljišče je II. Kategorije.« 

 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva.  
Določitev nove površine razpršene poselitve za gradnjo stanovanjskih hiš ni skladna z zasnovo 
prostorskega razvoja občine opredeljeno v strateškem delu OPN. Na območju se predlaga 
določitev stavbnega zemljišča za turistične namene. V sklopu območja za turizem bo možna 
gradnja bungalovov ali  drugih objektov za turistično ponudbo in nastanitev.  
 

   
 
 
12. Predlog Marije Pivc 
»Pivc Marija prosim, da se mi omogoči gradnja kakršnega koli objekta na parceli št. 1679, k.o. Svibno. 
Na tej lokaciji imam leseno barako, elektriko in vodo, prav tako so sosedi naslovili vloge za objekte v 
katerih že bivajo, npr. A2/4, g. Kosem. 



Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP                                            

 

 

 

15 

 

Imamo vinograd 600 kom trt, velikosti cca 12 arov, na vrhu pa vrt in na tej lokaciji bi želela postaviti 
objekt.« 
 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva.  
Zemljišče je opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče in ni na vinogradniškem območju, 
kjer je možna gradnja zidanic. Za opredelitev stavbnega zemljišča za gradnjo zidanice, je v 
skladu s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na 
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur.l. RS, št. 110/2008) pogoj, da ima 
potencialni investitor v lasti in obdelavi najmanj 30 arov vinograda.  
Prav tako določitev novega poselitvenega območja za kakršnokoli drugo gradnjo objekta ni 
skladna z zasnovo prostorskega razvoja občine, opredeljeno v strateškem delu OPN. 
Razpršena poselitev, ki je značilna za to območje, se kot avtohtoni poselitveni vzorec ohranja 
na območju obstoječih kmetij in stavbnih zemljišč,  možno jo je širiti le za potrebe razvoja 
kmetije.  
 
 
13. Predlog Franca Zajca 
»Franc Zajc, lastnik zemljišč s parc. št. 1629/8, 1630/4 obe k.o. Svibno vlagam predlog za spremembo 
namembnosti zemljišča v zazidljivo. Glede na to, da imam na parc. št. 1629/8 že postavljeno uto (cca 
15 let) in dve leti že imam za ta objekt pridobljeno tudi dovoljenje za nezahtevni objekt, napeljano vodo 
do objekta, v neposredni bližini pa je tudi možnost priključitve elektrike. Na opisani parceli bi želel 
postaviti manjši stanovanjski objekt. V kolikor to ni mogoče oziroma je lažje izvedljivo predlagam za 
postavitev navedenega objekta skrajni severni del zemljišča s parcelno številko 1630/4 k.o. Svibno.« 
 
Odgovor:Pripomba se ne upošteva.  
Zemljišče je opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče.  
Določitev nove površine razpršene poselitve za gradnjo stanovanjske hiše ali počitniškega 
objekta  ni skladna z zasnovo prostorskega razvoja občine, opredeljeno v strateškem delu 
OPN.   
Razpršena poselitev, ki je značilna za to območje, se kot avtohtoni poselitveni vzorec ohranja 
na mestu obstoječih kmetij in območju obstoječih stavbnih zemljišč. Možno jo je širiti le za 
potrebe razvoja kmetije (primer kmetije Jagnjenica, št.  45).  
 
 
14. Predlog Jurija Kosma 
»Jurij Kosem, Jagnjenica 37/a dajem pripombo na številko pobude A2/4 za zaključek ali povezavo na 
parcelo 1676 vzhodno (podaljšek od sedaj videne pobude), ker le tako mi omogoča terensko 
dostopnost za izgradnjo gospodarskega poslopja (povezava s parcelami št. 1678, 1677, 1676). 
Dodajam še naslednje: obstoječa zamišljena pobuda iz parcele št. 1677 se naj poveže na parcelo 
1676 zaradi zgoraj vrisane ceste dovoza.«  
 
Odgovor: Pripomba se upošteva. 
Poselitveno območje se za potrebe gradnje gospodarskega poslopja poveča na zemljišče parc. 
št. 1676, k.o. Svibno. 
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15. Predlog Rozalije Funda 
»Rozalija Funda, stanujoča na Vrhovo 104, 1433 Radeče, dajem pripombo, da se parc. št. 238/1 
izvzame iz stavbnega zemljišča in se zopet vodi kot kmetijsko zemljišče. Prav tako parc. št. 24, 25 in 
del parc. št. 26.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva. 
Stavbno zemljišče severno od glavne ceste, parc. št. 238/1 ter ob dovozni cesti za Log, parc. št. 
24, 25 in del parc. št. 26, ki je delno že v veljavnem planskem aktu  opredeljeno kot stavbno 
zemljišče ter predlagano za širitev, se na pobudo lastnice izbriše. 
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16. Predlog Adama Ključevška 
Dajem pobudo za spremembo območja razpršene gradnje po priloženi skici. Pod št. 1 naj ostane 
območje gradnje, pod št. 2,3,4 predlagam zmanjšanje stavbnega zemljišča, pod št. 5 pa predlagam, 
da se ponovno prouči možnost gradnje stanovanjskega objekta. 
 
Odgovor:Predlog se upošteva. 
Grafični del OPN se korigira na podlagi predloga pobudnika. Glede na to, da se pobuda nanaša 
na širitev kmetije v sklopu katere se izvaja tudi turistična dejavnost se omogoči razvoj in 
širitev. 
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IV. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN PRIPOMBE PODANE V KNJIGO PRIPOMB IN 
PREDLOGOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI  VRHOVO 

 
 
1. Predlog Andreja in Karle Martinšek, Vrhovo 43, 1433 Radeče 
»Martinšek Karla in Martinšek Andrej, prosiva za spremembo namembnosti na parceli 221/1 v dolžini 
150 m za spremembo v gradbeno parcelo. Naše mnenje je, da zaradi oblike same parcele in 
sosednjih parcel, bi bilo zelo v redu za gradnjo pomožnih ali stanovanjskih objektov.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. 
Zemljišče se nahaja na območju varovane kulturne krajine Vrhovsko polje. Povečan obseg 
poselitve bi znatno vplival na celotno krajinsko in vizualno podobo območja. Skladno s  
kulturnovarstvenimi smernicami širitev naselja ne sme segati v zavarovano območje kulturne 
krajine. Predlog se nahaja tudi na območju najboljših kmetijskih zemljišč, kjer so izvedene 
agrooperacije, zato ni sprejemljiv.  
 
 
2. Predlog Branka in Polone Pec, Loka pri Zidanem mostu 115, 1434 Loka pri Zidanem mostu 
»Branko Pec in Polona Pec, prosiva za spremembo namembnosti na parceli 111/1 in 111/2. 
Smatramo, da je obstoječe stanje zazidljive parcele z oblikovnega in velikostnega stališča neprimerno 
za pozidavo, katero smo predvideli v prihodnosti. Predlagamo razširitev 111/1+2, vzporedno s cesto in 
sicer do dolžine stanovanjskih poslopij (Zinšek Anton)  - k.o. 121/1 – smer proti Radečam – cca 100 m 
od ceste.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. 
Zemljišče se nahaja na območju kulturne krajine Vrhovsko polje. Povečan obseg poselitve bi 
znatno vplival na celotno krajinsko in vizualno podobo območja. Skladno s 
kulturnovarstvenimi smernicami, širitev naselja ne sme segati v zavarovano območje kulturne 
krajine. Predlog se nahaja tudi na območju najboljših kmetijskih zemljišč, kjer so izvedene 
agrooperacije, zato ni sprejemljiv.  
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3. Predlog Franca in Ane Knez, Vrhovo 58, 1433 Radeče 
»Knez Franc in Ana, Vrhovo 58, se ne strinjava s predlogom nove ureditve prostorskega plana pri par. 
št. 399/4, lokacija, na začetku Vrhovega pod cesto.« 
 
Odgovor:Predlog se upošteva. 
Predlagano stavbno zemljišče, vzdolž glavne ceste predlagano kot zapolnitev obstoječe 
pozidave, se na pobudo lastnikov izbriše. 
 

  
 
 
4. Predlog Ivana Kozoroga, Karoline Simončič, Andreja Martinška in Angele Cindrič  
»Kozorog Ivan, Simončič Karolina, Martinšek Andrej in Cindrič Angela predlagamo na parcelnih št. 
619/3, 619/2 oz. na območju K1-44, da se navedene parcele zaradi nerodovitnosti spremeni v stavbna 
zemljišča, tako kot parcele nasproti, čez regionalno cesto, na območju K1-72.« 
 
Odgovor: Predlog se upošteva. 
Zaradi izbrisa predlaganih ter obstoječih stavbnih zemljišč (pobude lastnikov), se kot 
nadomestitev predlaga zaokrožitev meje naselja v pasu ob glavni cesti (na zemljišču parc. 
št.330/10,ter delu parcel 330/1, 619/3, 619/2 in 631, v skupni velikosti ca. 4100 m2. 
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5. Predlog Rozalije Funda, Vrhovo 104, 1433 Radeče 
»Rozalija Funda, stanujoča Vrhovo št. 104, 1433 Radeče, se ne strinjam z dopolnjenim osnutkom 
občinskega prostorskega načrta občine Radeče, ki ga je pod številko projekta 05064-00, junij 2009, 
izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, za parc. št. 22/1 in 238, k.o. Vrhovo, glede spremembe 
namembnosti. 
Do leta 2013 imam sklenjeno pogodbo z Agencijo RS za kmet. Trge in razvoj podeželja, Dunajska 
160, 1000 Ljubljana za skop program in sicer za sonarauna reja živali. Sestavni del tega programa je 
grafična podlaga z okrajšavo GERK. Obe parc.št. 22/1 in 238 sta zajeti v GERK-u, ki je tudi osnova za 
koriščenje subvencije in sicer: parc.št. 22/1 se vodi v GER-u pod štev. 513774 in parc.št. 238, se v 
GERK-u vodi pod štev. 3658582. Iz tega sledi, da bi bila sprememba namembnosti teh dveh parcel v 
nasprotju s sklenjeno pogodbo.«  
 
Odgovor: Predlog se upošteva. 
Širitev naselja na zgoraj navedenih zemljiščih se na podlagi pobude lastnice opusti. 
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6. Predlog Avgusta Sinkoviča, Vrhovo 93, 1433 Radeče 
a) »Avgust Sinkovič, lastnik parcel 531/1, 531/2, 531/4, 529, 528/1, k.o. Vrhovo predlagam, da se 
omenjene parcele zajamejo v občinski prostorski načrt občine Radeče, z namenom občinske strategije 
razvoja turizma na tem območju.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva.  
Na podlagi zapisnika sestanka, z dne 12.2.2008 je razvidno, da je območje že bilo predlagano 
kot počitniško naselje Vrhovska gora, vendar je bilo z dogovorom na tem sestanku opuščeno, 
predvsem zaradi plazljivosti območja ter zaradi komunalne neopremljenosti.  
 
b) »Poleg tega sem lastnik parcel 341/1, 341/2, 341/3, 617/ 3 in predlagam, da se omenjene parcele 
zajamejo v občinski prostorski načrt občine Radeče, z namenom pozidave, ker zemljišče po 
katastrskem razporedu in v naravi ni primerno za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.« 
 
Odgovor: Predlog se delno upošteva. 
Del parcele 341/1, k.o. Vrhovo, v podaljšku obstoječe pozidave ob cesti za Log, se opredeli kot 
stavbno zemljišče za gradnjo ene stanovanjske hiše.  
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7. Predlog Regine in Janeza Pinosa, Vrhovo 106, 1433 Radeče 
»Regina Pinosa in Janez Pinosa, lastnika parcel št. 336/3 in 333/2 (del) predlagava, da se omenjeni 
parceli zajameta v občinski prostorski načrt občine Radeče, z namenom pozidave, ker zemljišče ni 
primerno za kmetijsko obdelavo.« 
 
Odgovor: Predlog se upošteva.  
V jugovzhodnem delu se predlaga zaokrožitev obstoječe meje naselja Vrhovo. Kot stavbno 
zemljišče se opredelita obe zgoraj navedeni parceli. 
 

  
 
8. Predlog Marjana Pinosa, Vrhovo 108, 1433 Radeče  
 
»Marjan Pinosa, lastnik parcel št. 336/1, 330/1 (del), 337/2, predlagam, da se omenjene parcele 
zajamejo v občinski prostorski načrt občine Radeče, z namenom pozidave, ker zemljišče ni primerno 
za kmetijsko obdelavo.« 
 
Odgovor: Predlog se delno upošteva.  
V jugovzhodnem delu se predlaga zaokrožitev obstoječe meje naselja Vrhovo. Kot stavbno 
zemljišče se opredelita celotni parceli, št.  336/1 in 337/2, k.o. Vrhovo ter  del parcele 330/1, ob 
glavni cesti.   
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9. Predlog Franca Klembasa, Vrhovo 76, 1433 Radeče 
»Franc Klembas, Vrhovo 76, se ne strinjam s predlogom občinskega prostorskega načrta, na K1-27.« 
 
Odgovor: Predlog se upošteva. 
Predlagano stavbno zemljišče (poseg K1-27) vzdolž glavne ceste, predlagano kot zapolnitev 
obstoječe pozidave, se na pobudo lastnika izbriše. 
 

  
 
 
10. Predlog Dušana in Ele Istenič, Vrhovo 31, 1433 Radeče 
»Istenič Dušan, lastnik parcele št. 247 in drugih parcel vzdolž cele vasi Vrhovo in Ela Istenič, lastnica 
parcele 126, vse k.o. Vrhovo predlagava, da se omenjeni parceli zajameta v občinski prostorski načrt 
občine Radeče, z namenom pozidave, ker so omenjene parcele zaradi posegov za plin, kanalizacijo v 
zelo slabem stanju in niso primerne za intenzivno kmetijsko obdelavo. Prav tako zaradi izravnave 
področja pozidave.« 
 
Odgovor: Predlog se delno upošteva. 
Del zemljišča, parc. št. 126, k.o. Vrhovo, v pasu ob glavni cesti je že opredeljen kot stavbno. 
Predlaga se korekcija meje naselja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave v liniji obstoječih 
stavbnih zemljišč. Širitev izven linije obstoječe pozidave, zaradi varovanja kulturne krajine 
Vrhovsko polje, ni sprejemljiva.  
Parcelna številka 247 ne obstaja. 
 
 
11. Predlog Andreja Martinška, Vrhovo 78, 1433 Radeče 
»Andrej Martinšek, lastnik parcele št. 251/1 in drugih parcel vzdolž vasi Vrhovo, predlagam, da se del 
omenjene parcele zajame v občinski prostorski načrt občine Radeče, z namenom pozidave. Kot razlog 
navajam, da je bil opravljen poseg za plin in kanalizacijo, kar je povzročilo mešanje humosa in 
gramoza.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. 
Zemljišče se nahaja na območju kulturne krajine Vrhovsko polje. Povečan obseg poselitve bi 
znatno vplival na celotno krajinsko in vizualno podobo območja. Skladno s 
kulturnovarstvenimi smernicami širitev naselja ne sme segati v zavarovano območje kulturne 
krajine. Predlog se nahaja tudi na območju najboljših kmetijskih zemljišč, kjer so izvedene 
agrooperacije, zato ni sprejemljiv.  
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12. Predlog članov sveta KS Vrhovo 
»Člani KS Vrhovo, smo na sestanku 12.10.2009, ugotovili, da v prostorskem načrtu niso upoštevane 
naše pobude, ki smo jih prestavili izvajalcu oz. pripravljavcu Savaprojekt. Predvsem parcele na desni 
strani ceste G1-5 označba 619/3 – 634. Čeprav je bila na teh parcelah izvedena melioracija, so 
neprimerne za kmetijska zemljišča.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva. 
Zaradi izbrisa predlaganih ter obstoječih stavbnih zemljišč (pobude lastnikov), se kot 
nadomestitev predlaga zaokrožitev meje naselja v pasu ob glavni cesti. Kot stavbno zemljišče 
se opredelijo zemljišča, parc. št. 619/3 – 634.  
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V. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN PRIPOMBE PODANE V KNJIGO PRIPOMB IN 
PREDLOGOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI  SVIBNO 

 
 
1. Predlog Anice Žabota, Svibno 34, 1433 Radeče 
»Prosim za ponovno proučitev pobude, št. C2/1, parc.št. 1216/3 in 1216/4, obe k.o. Svibno, ki je bila v 
osnutku OPN Radeče neodobrena zaradi razpršene poselitve.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva.  
Obravnavano zemljišče se nahaja na območju varovane naselbinske dediščine Svibno, 
kulturne krajine Svibno ter na območju najboljših kmetijskih zemljišč.   
Po ponovni proučitvi predloga je ugotovljeno, da določitev nove površine razpršene poselitve 
na varovanih območjih, kjer se ohranja le obstoječo poselitev kmetij in obstoječa stavbna 
zemljišča ni skladna z zasnovo prostorskega razvoja občine, opredeljeno v strateškem delu 
OPN ter s Pravilnikom o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na 
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur.l. RS, št. 110/2008). 
 
 
2. Predlog Adama Ključevška, Počakovo 10, 1433 Radeče 
»Želim, da se pobuda, ki sem jo dal za spremembo namembnosti zemljišča na parcelni št. 1296 
(poseg K1–19), zaradi možnosti gradnje stanovanjskega objekta, ponovno obravnava in opravi ogled 
terena, saj na območju, ki je sedaj namenjeno razpršeni gradnji, ni možno graditi stanovanjske hiše.« 
 
Odgovor: Pripomba se upošteva.  
Pripomba se nanaša na pobudi št. C1/1a ter C1/1b. Stavbno zemljišče obstoječe kmetije se za 
potrebe razvoja kmetije ter opravljanja turistične dejavnosti ustrezno poveča oziroma delno 
tudi zmanjša na podlagi predloga in programa lastnika. Na ta način se omogoči gradnja 
stanovanjske hiše za potrebe kmetije.  
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VI. VPRAŠANJA, PREDLOGI IN PRIPOMBE PODANE PISNO IN PO ELEKTRONSKI 
POŠTI  

 

 

1. Predlog Leopolda Plaznika, Jelovo 18, 1433 Radeče, prejeto po pošti, dne 15.10.2009. 
a) »Parcela številka 158, k.o. Njivice se vključi v območje predvideno za poselitev. Osnutek 
predvideva območje za poselitev (v moji lasti) na parcelah 160 in 161, obe k.o. Njivice, ki sta pozidani 
s tradicionalnimi oblikami gradnje (kozolec toplar, hlev, starinska hiša in kašča na domačiji Jelovo 7, ki 
je določena kot stavbna dediščina). Obstoječe objekte nameravam obnoviti v izvirni obliki in s tem 
ohraniti kulturno dediščino. Za gradnjo novega stanovanjskega objekta rabim dodaten prostor. 
Primerna je parcela 158, ki leži ob obstoječem območju predvidenim za poselitev.« 
 
Odgovor:Predlog se upošteva. 
Za potrebe ohranjanja  kmetije, ki je varovana kot  kulturna dediščina, se poveča obstoječe 
stavbno zemljišče za potrebe gradnje nadomestne stanovanjske hiše.  Širitev stavbnega 
zemljišča se predlaga na celotni parceli, št. 158, k.o. Njivice.  
 

  
 
 
b) »Parcele številka 141, 142, 143, 144, 145, 147,148, 149 in 150, vse k.o. Njivice se predvidijo za 
območje za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Navedene parcele so primerne za postavitev 
sončne elektrarne. Ležijo na južnem pobočju, nad mejo megle. Čez parcele poteka obstoječa 
gospodarska infrastruktura - SN električni vodi, ki omogočajo priklop na električno omrežje. Dejanska 
izraba zemljišča je pašnik, kar bi bilo omogočeno tudi po postavitvi fotovoltaične elektrarne.« 

 
Odgovor: Pripomba se ne upošteva. 
Zaradi Nature 2000 ter EPO Kum se  ohranja obstoječ pašnik in kmetijska namenska raba.  
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2. Predlog Frančiška in Apolonije Podlesnik, Zagrad 11, 1433 Radeče, prejeto po pošti 
13.10.2009. 
»Ob pregledu dokumentov podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN občine Radeče sva 
ugotovila, da je del zemljišča (v PRILOGI 1 označeno s parcelno številko 514/1) že predlagan za 
zazidalno območje. Vendar le to predvideno območje (označeno na PRILOGI 2) ne obsega v celoti 
najinega predlaganega območja (na PRILOGI 1 označeno z črko A), kateremu bi želela spremeniti 
namembnost. Zato bi Vas prosila, da najino prošnjo ponovno obravnavate in če je to mogoče v 
predlagan plan zazidalnega območja vključite tudi najino celotno želeno področje.« 
 
Odgovor: Predlog je že upoštevan v dopolnjenem osnutku OPN.  
Celotna parcela 514/1 je v dopolnjenem osnutku OPN že predlagana kot stavbno zemljišče za 
gradnjo stanovanjske hiše.  
 
 
3. Predlog Romane Pohar, OF 2, 1433 Radeče, prejeto po pošti 13.10.2009. 
»Romana Pohar navajam pripombe na zavrnitev vloge za zazidljivost parcele, št. 1067 (stanovanjska 
hiše). Močilno je hribovita vas in nima strnjenega naselja, zato ni logična razlaga za zavrnitev glede 
strnjenosti naselja. V krogu 200 metrov (kjer bo mogoče stala tudi moja hiša) so že trije stanovanjski 
objekti. Na zemljišču bivše kmetije Burja, ki je bila po dedovanju razdeljena na dva dela, del tega pa 
prodan g. Rozman, že stoji novogradnja. Leta 1992 sem s sosedi šla v izgradnjo vodovoda in leta 
2005 dobila tudi vodno dovoljenje, prav tako sem plačala prispevek za asfaltiranje ceste. 
Moja parcela, št 1067 je že komunalno urejena (voda, cesta). Elektrika je v bližini, sanitarne vode pa 
se uredijo s čistilno napravo.« 
 
Odgovor:Pripomba se ne upošteva. 
Pripomba se nanaša na pobudo B6/4. Po ponovni preučitvi je ugotovljeno, da določitev nove 
površine razpršene poselitve za gradnjo stanovanjske hiše ni skladna z zasnovo prostorskega 
razvoja občine, opredeljeno v strateškem delu OPN. Na območju se ohranja obstoječa 
avtohtona razpršena poselitev ter omogoča le zaokrožitev obstoječih poselitvenih območij, 
predvsem za razvoj kmetij. 
 

 
4. Predlog Dušana Kamnikarja, Močilno 26, 1433 Radeče, prejeto po pošti, dne 8.5.2008. 
»Dušan Kamnikar stanujoč Močilno 26, prosim za spremembo namembnosti zemljišča za parcelno 
številko 957/1 k.o. Njivice iz pašnika v stavbno zemljišče za gradnjo brunarice.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. 
Pobuda se nahaja na najboljših kmetijskih zemljiščih in znotraj varovane kulturne krajine 
Svibno, ki se ohranja, zato širitev naselja Pristava ni sprejemljiva.  
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5. Predlog Rada Ribiča, Obrežje 21, 1433 Radeče, prejeto po pošti, dne 9.10.2009.  
»Iz razgrnjenega prostorskega plana je razvidno, da so novoustanovljene parcelne številke 503/9, 
503/6, 503/11, 503/12, 503/13 skoraj v celoti v zazidalnem okolju, manjši del pa je izven njega. Zato, 
dajem pripombo na prostorski plan, da nove parcelne številke: 503/9, 503/6, 503/11, 503/12, 503/13, v 
celoti spadajo v zazidljivo območje.« 
 
Odgovor: Predlog je že  upoštevan v dopolnjenem osnutku OPN. 
Novo navedene parcelne številke so v dopolnjenem predlogu OPN v celoti predlagane kot 
stavbno zemljišče. Dodatno se predlaga  zaokrožitev stavbnega zemljišča na spodnjem delu 
parcele št. 503/1, k.o. Obrežje. 
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6. Predlog Mladena Soltiča, Močilno 9, 1433 Radeče, prejeto po pošti 12.5.2008.  
»Mladen Soltič, stanujoč na naslovu Močilno 9, prosim za spremembo namembnosti zemljišča za 
parcelno številko 1014/6 iz pašnika v stavbno zemljišče za novogradnjo. Poseg K2-47, opredeljen v 
grafičnem delu OPN za širitev kmetije se izbriše.«  
 
Odgovor: Predlog se upošteva.  
Predlaga se razširitev obstoječe kmetije Močilno 9 za gradnjo stanovanjske hiše na delu  
zemljišča parcelna številka 1014/6, k.o. Njivice. Poseg K2-47, opredeljen v grafičnem delu OPN 
za širitev kmetije se izbriše in nadomesti severno od lokalne ceste Gabrce – Radeče.   
 

  

 



Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP                                            

 

 

 

30 

 

 
7. Predlog Maksimilijana in Zdenke Kenda, Log pri Vrhovem 9, 1433 Radeče, prejeto po pošti 
14.10.2009. 
»Maksimiljan in Zdenka Kenda sva vsekakor zainteresirana, da se nama v bližini dosedanjega 
bivališča omogoči gradnja stanovanjske hiše, vendar pa predvidena lokacija na parc. št. 676 k.o. 
Vrhovo ni tista, ki bi nama omogočala varno in racionalno gradnjo. 
Kot rečeno, lokacija na parc. št. 676 k.o. Vrhovo, ki jo navaja dopolnjen osnutek Občinskega 
prostorskega načrta Občine Radeče, ni primerna. Ne le, da v neposredni bližini poteka DV, bistvo 
nestrinjanja z navedeno lokacijo je v geološki sestavi omenjene parcele. Na delu parcele št. 676 k.o. 
Vrhovo, ki se po stališču OPN nahaja izven koridorja DV, poteka teren v velikem naklonu (cca 25 
stopinj) ter se nad njim nahaja višji nasipni rob. 
Zaradi povedanega je nesmiselno in neustrezno v OPN predvideti možnost gradnje na tem delu 
zemljišča, saj dejansko gradnje tam ni mogoče varno in racionalno izvesti. Tako je možnost gradnje 
brez realne podlage in zato zgolj mrtva črka na papirju.« 
»Hkrati pa sva Maksimiljan in Zdenka Kenda življenjsko zainteresirana, da na območju svojih zemljišč 
zgradiva kmetijsko gospodarski ter stanovanjski objekt. Za ta namen primerno zemljišče se nahaja na 
parceli št. 678/1 k.o. Vrhovo, ki se nahaja južno od parcel št. 677 in 676, kjer stoji stara dotrajana hiša 
in poteka DV. 
Parcela 678/1 se nahaja v bližini omenjenih parcel in je na njej zagotovljena ustrezna stabilnost ter 
možnost izgradnje nove dovozne poti. Vse parcele (675/1, 675/2, 676, 677, 678/1, 678/2, 679, 681, 
682 jn 683 k.o. Vrhovo) so last Maksimiljana Kende ter so gospodarsko medsebojno povezane. Zato 
je očitno, da se z možnostjo gradnje na parceli št. 678/1 k.o. Vrhovo, če bi jo Občina Radeče v OPN 
dovolila, kot to predlagava, ne bi okrnilo varstvo in vrednost kmetijskih zemljišč. Nasprotno z izgradnjo 
gospodarskega poslopja in stanovanjske hiše bi bil smisel kmetijskih zemljišč le še dodatno udejanjen 
vrednost le-teh pa povečana. 
Neprimernost parcel 677 in 676 k.o. Vrhovo za gradnjo gospodarskega in stanovanjskega objekta ter 
ugodna sestava tal za tovrstno gradnjo na parceli št. 678/1 k.o. Vrhovo sta razvidni iz geološko-
geomehanskega poročila z dne 4.5.2009 izvedenca geologije Sama Marinca, univ. dipl. inž. geol. 
(GEOSVET) in Poročila o pregledu zemljšča za zidavo Geološke službe »Montana« Žalec z dne 
2.8.1982, ki ju zainteresirani stranki prilagava tej vlogi. 
Glede na navedeno Maksimiljan in Zdenka KENDA predlagava, da Občina Radeče v OPN določi, da 
je gradnja možna tudi na delu parcele št. 678/1 k.o. Vrhovo, ki jo omenja geološko-geomehanskega 
poročila z dne 4.5.2009 izvedenca geologije Sama Marinca, univ. dipl. inž. geol. (GEOSVET) ter nama 
na ta način omogoči varno in racionalno izgradnjo nadomestne stanovanjske hiše, ki sva jo izgubila na 
podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Celju opr.št. P 140/95 z dne 20.06.2001. 
Vsekakor sva pripravljena preostala najina zemljišča, kjer je gradnja dovoljena, spremeniti v kmetijska 
zemljišča v zameno za pare. št. 678/1 k.o. Vrhovo, ki bi postala stavbno zemljišče. Tako bi kmetijska 
zemljišča tudi po obsegu ostala enako velika.« 

 
Odgovor: Pripomba se upošteva.  
Pripomba se nanaša na pobudo D2/6. Predlaga se določitev stavbnega zemljišča na parceli 
678/1, k.o. Vrhovo, za prestavitev obstoječe kmetije. Zaradi varovalnega koridorja 110 kV 
daljnovoda in plazljivega zemljišča, kmetija na obstoječem območju nima možnosti razvoja. 
Stavbno zemljišče za potrebe kmetije se določi v velikosti ca. 1400 m2 in se opredeli kot 
območje razpršene poselitve. Stavbno zemljišče na parceli, št. 676, k.o. Hotemež se izbriše in 
spremeni v kmetijsko zemljišče.   
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8. Predlog Marije Jazbinšek, Naselje heroja Maroke 19, 8290 Sevnica, prejeto po elektronski 
pošti 17.2.2007.  
»Marija Jazbinšek želim na parceli št. 836/4, v občini Radeče, katastrski občini Hotemež, zgraditi 
gospodarsko poslopje za spravilo sadja, grozdja. Velikost parcele je 13,90 arov, na njej pa je 
zasajenih cca. 8 arov trt; preostali del, cca. 4,61, pa je zasajenega s sadnim drevjem in sadnim 
grmičevjem. Gradnja poslopja naj bi potekala na najslabšem delu zemljišča. Mere objekta naj bi bile 
cca. 40 m2. Poslopje mora ustrezati zahtevam za napeljavo električnih instalacij; potreben je enofazni 
priključek. Spodnji kletni del  mora biti obvezno zidan (prostor za predelavo in skladiščenje pridelka), 
zgornji del naj bi omogočal začasno bivanje.« 

 

Odgovor: Pripomba se delno upošteva.   
Pripomba se nanaša na pobudo, št. B2/5. Že v dopolnjenem osnutku OPN Radeče je v skladu s 
pobudo, ki se je nanašala na stanovanjsko gradnjo, predlagana zaokrožitev obstoječega 
stavbnega zemljišča sosednje kmetije. S tem je omogočena oziroma predlagana tako gradnja 
stanovanjskega objekta kot tudi gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb (npr. kašč, kleti, 
vinskih kleti, zidanic, stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije…).   
Podlage za določitev stavbnega zemljišča izključno za gradnjo zidanice na tem območju ni, saj 
ne gre za vinogradniško območje. Poleg tega bi bilo za gradnjo zidanice oziroma objekta za 
spravilo pridelka na najboljših kmetijskih zemljiščih potrebno imeti najmanj 30 arov vinograda. 

 
 
9. Predlog Francija Peternela, Dobrava 14, 1433 Radeče, prejeto po elektronski pošti 
16.10.2009.  
»Franc Peternel želim na parceli št. 835/2, v občini Radeče, katastrski občini Hotemež, zgraditi 
gospodarsko poslopje za spravilo sadja. Velikost parcele je 7,10 arov. Razen prostora, ki je predviden 
za gradnjo objekta je na vseh parcelah v moji lasti zasajeno sadno drevje in sadno grmičevje; površina 
zasaditve je cca. 15,40 arov. Za gradnjo je namenjen najslabši del zemljišča glede na vse moje 
parcele, katerih skupna površina je 18, 08 arov. Mere objekta naj bi bile cca. 40 m2.  
Poslopje mora ustrezati zahtevam za napeljavo električnih inštalacij; potreben je enofazen priključek. 
Spodnji-kletni del mora biti obvezno zidan (namenjen za predelavo in skladiščenje sadja). Zgornji del 
naj bi omogočal začasno bivanje v času obdelovanja in predelave. Prostor v zgornjem južnem delu 
objekta pa naj bi bil namenjen za čebelnjak z vsaj 16 panji z možnostjo razširitve.« 

 
Odgovor: Pripomba se delno upošteva.   
Pripomba se nanaša na pobudo, št. B2/4. Že v dopolnjenem osnutku OPN Radeče je v skladu s 
pobudo, ki se je nanašala na stanovanjsko gradnjo, predlagana zaokrožitev obstoječega 
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stavbnega zemljišča sosednje kmetije. S tem je omogočena oziroma predlagana tako gradnja 
stanovanjskega objekta kot tudi gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb (npr. kašč, kleti, 
vinskih kleti, zidanic, stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije…).   
Podlage za določitev stavbnega zemljišča izključno za gradnjo zidanice na tem območju ni, saj 
ne gre za vinogradniško območje. Poleg tega bi bilo za gradnjo zidanice oziroma objekta za 
spravilo pridelka na najboljših kmetijskih zemljiščih potrebno imeti najmanj 30 arov vinograda. 
Na podlagi dopolnjenega osnutka OPN je predlagana gradnja čebelnjaka (do bruto površine 20 
m2) tudi na kmetijskem zemljišču.  
 
  
10. Predlog Dragice Kovačič Žohar, Zagrad 28, 1433 Radeče, prejeto po pošti 20.10.2009 
»V zadnjem obdobju se je izredno povečalo vprašanje energije ter pridobivanje električne energije iz 
alternativnih virov, ker želim v prihodnje investirati v sončne kolektorje za pridobivanje električne 
energije in kandidirati na sredstva Eko sklada RS, predlagam in želim, da se zemljišče na parcelni 
številki 761/1 in 761/2 k. o. Svibno (priloga) uvrsti med območja na katerih je možna dejavnost 
izgradnje in pridobivanja električne energije iz alternativnih virov.« 
 
Odgovor: Predlog se upošteva.  
Na zemljiščih, št. 761/1, 761/2 k.o. Svibno se opredeli namenska raba »območja energetske 
infrastrukture«, v sklopu katerih se bo omogočala postavitev sončnih kolektorjev. Stavbno 
zemljišče za obnovo oziroma dograditev zidanice, predlagano v javno razgrnjenem 
dopolnjenem osnutku OPN, se na podlagi novega izhodišča lastnice izbriše.  
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11. Predlog Francija Žoharja, Zagrad 28, 1433 Zagrad, prejeto po pošti 18.10.2009 
»Na osnovi javne razgrnitve OPN Radeče sem ugotovil, da ste na mojih zemljiščih parcelne številke 
64/3, 63, 64/1, 65/1 in 66/2 v k.o. Zavrate opredelili kot območje za možnost dozidave samo območje 
kjer stoji stara hiša - 64/1, niste pa v urbano območje vključili tudi objekta stare kašče. Poleg tega ni 
vključeno območje kjer je stal kozolec-64/3 in so še sedaj kamniti temelji. 
Želim, da se zazidljivo območje razširi na območje stare kašče in območje kjer je stal kozolec.«  

 
Odgovor: Predlog se delno upošteva.  
Stavbno zemljišče na območju hiše se korigira tako, da se razširi tudi na območje kašče (del 
parcele 65/1). Območje kozolca (parcela 64/3) pa se še naprej ohranja kot kmetijsko. Gradnja in 
obnova kozolca je na podlagi dopolnjenega osnutka OPN možna na kmetijskem zemljišču.  
 

  
 
 
12. Predlog Dragice Kovačič, Zagrad 28, 1433 Radeče  
»Na osnovi javne razgrnitve OPN Radeče sem ugotovila, da so nekatere pobude sprejete oziroma, da 
so sprejemljive, za kar se zahvaljujem, nekatere pa ne. Na osnovi navedenega dajem pripombi in 
predloge: 
a) Pod št. pobude C 3/1 b za obnovo in dograditev kašče, je sicer pobuda sprejeta oziroma je 
sprejemljiva, ni pa vrisano območje. V prilogi sem območje vrisala in pobarvala z rdečo barvo, 
predlagam in želim, da se vriše območje kot sem predlagala. 
 
Odgovor: Predlog se delno upošteva. 
Vris stavbnega zemljišča za obnovo kašče ni potreben. Obstoječa kašča se bo lahko obnavljala 
ali rekonstruirala na podlagi prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za razpršeno gradnjo.  
Določitev nove površine razpršene poselitve na območju odprtega prostora ni sprejemljiva, saj 
je kaščo treba ohranjati v prvotni, tradicionalni obliki. Glede na to, da se na zemljišču predlaga 
namenska raba »območja energetske infrastrukture«, povečanje kašče prav tako ni 
sprejemljivo z vidika združljivosti izključujočih se rab.   
 
b) Predlagam in želim, da se zemljišče na parcelni številki 763/1 in 769/1 k. o. Svibno (priloga-zelena 
barva) uvrsti med območja na katerih je možna dejavnost izgradnje in pridobivanja električne energije 
iz alternativnih virov. 
Odgovor: Predlog se delno upošteva.  
Na zemljišču 769/1, k.o. Svibno se izven območja kašče opredeli namenska raba  Na zemljišču 
763/, k.o. Svibno, se glede na vinogradniško območje ohranja obstoječ vinograd.  
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c) Pod št. pobude C 3/1 e za prostor za šotorjenje in tenis igrišča pobuda ni bila sprejemljiva. 
Med drugim se navaja plazljivo zemljišče, saj ostale pogoje se verjetno da ob ustrezni 
umestitvi in zazelenitvi spoštovati in predvideno dejavnost umestiti v prostor. Plazljivost pa ne more 
biti izključujoč element, saj gre za prostor, ki je tik ob Sopoti in zaključuje območje, ki pa na tem 
predlaganem delu ni plazljivo. Še več ob sočasni ureditvi vodotoka Sopote in ustrezne ureditve tega 
območja s predvideno dejavnostjo, bi se stabilnost tega in dela zalednega območja izboljšala, zato 
ponovno predlagam in želim, da se območje na parcelni številki 861/1 k.o. Svibno opredeli kot prostor 
za športno in  rekreativno dejavnost (prostor za šotorjenje in tenis igrišče s spremljajočimi 
dejavnostmi.«  
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva.  
Predlagano zemljišče se nahaja znotraj območja EPO Kum, Natura Kum, naravne vrednote 
Sopota in kulturne krajine Svibno. Zaradi navedenih varovanih območij, predlagani poseg ni 
sprejemljiv.  
 
 
13. Predlog lastnikov parcel v vasi Goreljce, prejeto po pošti, dne 19.10.2009 
Prebivalci in lastniki parcel v vasi Goreljce ugotavljamo, da znotraj že obstoječega naselja Goreljce so 
možnosti za večje širitve z zelenimi površinami težje, zato predlagamo, da se območje z navedenimi 
parcelnimi številkami sanira in formira v novo naselje. 
Lastnica Marija Majcen parc.št. 105 v K.O. Hotemež, lastnik Branko Kozinc parc.št. 99, parc.št. 102/1, 
parc.št. 104, parc.št. 100, parc.št. 102 in parc.št. 103 v K.O. Hotemež, lastnik Jože Petek pare. št. 
102/2 v K.O. Hotemež, lastnik Potočnik Karel parc.št. 110/4, parc.št. 110/3, parc.št. 110/1 v K.O. 
Hotemež, lastnica Ikica Zlata parc.št. 110/5 in parc.št. 110/2 v K.O. Hotemež, lastnika Adam in 
Rozalija Tomažin parc.št. 111/2 in parc.št. 111/1 v K.O. Hotemež, lastnika Jože in Bojana Kobal 
parc.št. 111/3 v K.O. Hotemež, lastnica Karolina Tomažin parc.št. 106 in parc.št. 108 v K.O. Hotemež 
in lastnika Franci in Terezija Bregar parc.št. 106/2 v K.O. Hotemež. Obstoječe površine so manj 
primerne za aktivno in kakovostno izkoriščanje v smeri kvalitetnih kultur, so strmega naklona in višje 
ležečega območja glede klimatskih razmer. 
Pobudniki lastniki parcel in prebivalci pobudniki lastniki parcel se zavzemamo za formiranje novega 
naselja oz. širitev in razvoj naselja v vasi Goreljce. S tem želimo, da se: 

- omogočijo boljše, zdrave in trajnostne bivalne razmere, 
- izboljša kakovost življenjskega okolja, 
- omogoči ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, 
- ohranjajo za potrebe posameznikov v čim večji meri urejene zelene površine v vasi, 
- ohranja narava v skladu s trajnostnim bivanjem in razvojem, 
- zagotavlja zdrav način življenja z veliko gibanja v zelenih površinah na višje ležečih območjih, 
- nam nudijo možnosti za kasnejši razvoj vasi v smeri ekološkega in zdravega življenja v vasi. 
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Odgovor: Predlog se upošteva. 
Na vinogradniškem območju Goreljce se predlagata dve poselitveni območji, s sanacijo 
razpršene gradnje. Obstoječi gospodarski objekti se pretežno uporabljajo za bivanje. Za 
območje se izdela OPPN. 
 

  
 
14. Predlog Zdenka Pinose, Ulica OF 2, 1433 Radeče, prejeto po pošti 16.10.2009 
»Podpisani Zdenko Pinosa prosim, da se še enkrat preveri možnost spremembe namenske rabe 
zemljišča v občinskem prostorskem načrtu, na parceli 357/2. Na tej parceli, ki sem jo z ženo dobil v 
dar od svojega očeta, se nahaja objekt za hrambo v izmeri 8x4 m, ki je bil zgrajen pred 38 leti na 
ostankih starega objekta. Prilagam fotografije obstoječega objekta, ki bi ga želeli vsaj obnoviti, če ne 
zamenjati za manjši objekt namenjen preživljanju našega prostega časa v krogu družine, v naravi in v 
sožitju z njo. Želel bi, da na tem prostoru vsaj moji zanamci uresničijo moje sanje, ki mi jih je puščala v 
negotovosti zakonodaja skoraj desetletje.« 
 
Odgovor: Predlog se ne upošteva. 
Obravnavano zemljišče se nahaja znotraj območja Natura 2000 in EPO Kum. Prav tako se 
nahaja na območju razpršene poselitve, ki se kot avtohtoni poselitveni vzorec ohranja, oziroma 
širi za potrebe kmetije. Določitev stavbnega zemljišča ni skladna z 9. členom Pravilnika o 
vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.l. RS, št. 99/07).   
Glede na prvotno podano pobudo na parcelni številki 357, je bila gradnja gospodarskega 
objekta  omogočena znotraj stavbnega zemljišča obstoječe kmetije (danes parcelna številka 
357/1).  
 
 
 


