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1.  NAMEN IN POTREBA PO PRIPRAVI SD OPN RADEČE 

 

Pobuda za širitev stanovanjskih površin – S za namen gradnje ene stanovanjske stavbe predstavlja manjšo 
zaokrožitev obstoječega naselja Obrežje. Pobuda za spremembo namembnosti je strokovno upravičena, zato 
je smiselna izdelava sprememb in dopolnitev OPN Radeče 1. 

Naselje Obrežje se razteza ob železniški progi ter na zahodu naselja ob regionalni cesti Zidani most – Sevnica. 
Zahodni del naselja leži na vznožju strmega pobočja, zaradi česar se razvoja (širitve) tega dela naselja ne 
pričakuje.  

Vzhodni del naselja, kjer je predlagana manjša zaokrožitev naselja, leži na bolj položnem terenu, umaknjen 
od vpliva hrupa regionalne ceste in dosti bolj primeren za razvoj naselja proti gosti razpršeni poselitvi na 
vzhodu. Predlagana zaokrožitev je prostorsko logičen in sprejemljiv korak v razvoju naselja. 
 

 
Slika 1: Območje naselja Obrežje, omejeno za razvoj in širitev (črna oznaka); lokacija predlagane zaokrožitve 
stanovanjskih površin (rdeča znaka) (vir: PISO, januar 2020) 

 
Slika 2: Smiselna širitev naselja Obrežje proti vzhodu (vir: PISO, januar 2020) 
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2.  KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI NAMERAVANE REŠITVE Z OBRAZLOŽITVIJO 
GLEDE UPOŠTEVANJA NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV TER DRUGIH 
RAZVOJNIH IN VARSTVENIH DOKUMENTOV 

 

2.1 KLJUČNI VSEBINSKI PREDLOGI NAMERAVANE REŠITVE  

Parcela številka 503/1, k.o. Obrežje je v veljavnem OPN po namenski rabi opredeljena delno kot stanovanjske 
površine - S, delno kot druga kmetijska zemljišča – K2 in delno kot gozdna zemljišča - G. Investitor želi na delu 
parcele spremeniti namensko rabo iz kmetijskih zemljišč in manjšem delu gozdnih zemljišč v stanovanjske 
površine. Zaradi zaokrožitve se zajame tudi del parcelno številko 503/11 k.o. Obrežje, ki je v OPN opredeljeno 
kot kmetijsko zemljišče. 

Skupna velikost zaokrožitve je 1083,56 m2 in zajema 1004,39 m2 kmetijskih zemljišč in 79,17 m2 gozdnih 
zemljišč. Boniteta kmetijskega zemljišča je 33. 

Zaokrožitev se priključuje EUP OB3. 

 

 
Slika 3: Grafični prikaz območja sprememb in dopolnitev (vir: OPN Radeče, grafični del, Savaprojekt d.d., januar 2020) 
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2.2 OBRAZLOŽITEV GLEDE UPOŠTEVANJA NADREJENIH PROSTORSKIH AKTOV TER 
DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENTOV 

Spremembe in dopolnitve so skladne z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur.l.RS, št. 122/04 in 33/07 – 
ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2), s Splošnimi smernicami s področja razvoja poselitve, št. 35001-14/2013/1, 
januar 2019, z Zakonom o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur.l.RS, št. 61/17) ter z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11, 7/15). 

 

Skladnost z ZUreP-2 (temeljna pravila urejanja prostora) 

2. odstavek 18. člena (vrednotenje vplivov): Pri vrednotenju vplivov se analizira in ovrednoti vpliv na naslednja 
področja: krepitev in varovanje zdravja ljudi, razvoj družbenih dejavnosti, gospodarski razvoj, varstvo okolja, 
ohranjanje narave, poselitev, krajino, kulturno dediščino in arheološke ostaline, varstvo kmetijskih zemljišč in 
varovanje gozdov, obrambo države, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in druga relevantna področja 
za posamezen primer. 

Obrazložitev: Manjša zaokrožitev naselja prostorsko ne bo vplivala na poselitev, bo pa prispevala k ohranjanju 
naselja. Lokacija zaokrožitve ne posega v nobeno obliko ohranjanja narave ali varovanja okolja; prav tako ne 
v kulturno dediščino ali arheološke ostaline. Posega v druga kmetijska zemljišča (K2), za katera je v prihodnosti 
pričakovati spremembo namenske rabe v stanovanjske površine, saj je manjše območje K2, v velikosti okoli 
0,25 ha na jugu, vzhodu in zahodu obdano s stanovanjskimi površinami, na severu pa z gozdom. In s tem ne 
predstavlja pomembnih kmetijskih površin za pridelavo.  

 

1. in 3. odstavek 20. člena (racionalna raba prostora): (1) Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno 
dosega s prenovo ter spremembo rabe obstoječih razvrednotenih in poseljenih območij, pri čemer ima prenova 
prednost pred novo pozidavo. (3) Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in 
zelenimi površinami. 

Obrazložitev: Naselje Obrežje nima objektov za prenovo ali razvrednotenih območij. Je naselje, ki se razvija 
in ima malo prostih površin za notranji razvoj. Predlagana zaokrožitev je racionalen izkoristek manjše vrzeli 
stanovanjskih površin v prostoru.  

Večina prostih površin je v neposredni bližini železniške proge in glavne cestne povezave Zidani most - 
Sevnica; na njih pa se razvija visoka vegetacija, ki je za tako območje veliko bolj primerna od stanovanjske 
pozidave. Hrup železniškega in cestnega prometa zmanjšujeta kvaliteto bivanja. Zelene površine v nižjem delu 
naselja zagotavljajo primerno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami znotraj naselja. 

 
Slika 4: Prikaz regionalne ceste, železniške proge in razvoj zelenih površin (visoke vegetacije) v naselju Obrežje. 
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27. člen (širitev ureditvenega območja naselja): (1) Širitev ureditvenega območja naselja je dopustna, če: 
razvoja ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem v ureditvenem območju naselja in je izkoriščena večina 
prostih površin, ki so primerne za zgostitve, prenovo ali spremembo rabe; je v regionalnem prostorskem planu 
utemeljeno izkazano, da se zaradi demografskih gibanj in razvojne zmogljivosti naselja večajo potrebe po 
zazidljivih zemljiščih in je skladna s pravnimi režimi in področnimi predpisi. (2) Ureditveno območje naselja se 
širi na območje za dolgoročni razvoj naselja. (3) Širitev ureditvenega območja na območje za dolgoročni razvoj 
poteka etapno, skladno z utemeljenimi potrebami posameznega naselja, in to tako, da se najprej širi na tisti 
del območja za dolgoročni razvoj naselja, ki je glede na lego in funkcionalnost bližje naselju. 

Obrazložitev: Naselje Obrežje se razteza ob železniški progi ter na zahodu naselja ob regionalni cesti Zidani 
most – Sevnica. Zahodni del naselja leži na vznožju strmega pobočja, zaradi česar se razvoja (širitve) tega 
dela naselja ne pričakuje.  

Vzhodni del naselja, kjer je predlagana manjša zaokrožitev naselja, leži na bolj položnem terenu, odmaknjen 
od vpliva hrupa regionalne ceste in dosti bolj primeren za razvoj naselja proti gosti razpršeni pose litvi na 
vzhodu. Predlagana zaokrožitev je prostorsko logičen in sprejemljiv korak v dolgoročnem razvoju naselja.  

 

1. odstavek 28. člena (območje za dolgoročni razvoj naselja): Območje za dolgoročni razvoj naselja je 
območje, rezervirano za prihodnjo širitev ureditvenega območja naselja, zemljišča znotraj njega pa ohranijo 
namensko rabo prostora, dokler se jim za namen širitve ne določi ustrezna namenska raba prostora in 
prostorski izvedbeni pogoji. 

Obrazložitev: dolgoročni razvoj naselja se zaradi naravnih danosti (položnejši teren) na vzhodu in omejitev 
(cestna in železniška infrastruktura ter strmo pobočje) na zahodu pričakuje proti vzhodu, kjer je že obstoječa 
razpršena poselitev, ki se bo v prihodnje zlila z naseljem. 

 

1. odstavek 33. člena (načrtovanje gospodarske javne infrastrukture): Načrtovanje gospodarske javne 
infrastrukture je načrtovanje nove infrastrukture in rekonstrukcij obstoječe infrastrukture, določanje njene 
lokacije ter naprav in ukrepov v zvezi z njeno gradnjo in obratovanjem. 

Obrazložitev: Območje je že opremljeno z vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo. 

 

1. odstavek 34. člena (enota urejanja prostora): Z enoto urejanja prostora se prostor razčleni glede na enotne 
oblikovne značilnosti ob upoštevanju pravnih režimov. Za enoto urejanja prostora se opredelijo namenska raba 
prostora in prostorski izvedbeni pogoji, izhajajoč iz celovite analize prostora, njegovih vrednot, značilnosti, 
prepoznavnosti in načrtovanih prostorskih ureditev. 

Obrazložitev: Enota urejanja prostora je že določna. Naselje Obrežje spada pod EUP OB3. 

 
3. odstavek 35. člena (določanje namenske rabe prostora): Območja namenske rabe se določajo in prikazujejo 
po načelu pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja posameznih dejavnosti. Določajo se tako natančno, da je 
njihove meje mogoče grafično prikazati v zemljiškem katastru. 

Obrazložitev: Območju predlagane zaokrožitve se določi nova namenska raba in sicer iz drugih kmetijskih 
površin v stanovanjske površine in se s tem priključi že obstoječim stavbnim zemljiščem naselja Obrežje. 
Spremeni se grafični del Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče. 

 

2. odstavek 36. člena (določanje prostorsko izvedbenih pogojev): Nabor in vsebinske rešitve prostorskih 
izvedbenih pogojev morajo temeljiti na strokovnih podlagah in biti pripravljene tako, da glede podrobnosti 
prostorske izvedbene regulacije zadostijo javnemu interesu glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta. 

Obrazložitev: Prostorsko izvedbeni pogoji so že določeni za enoto urejanja prostor, ha kateri se zaokrožitev 
priključuje. 
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Skladnost z OPN Radeče 

V Odloku o OPN so v 9. členu navedena prednostna območja razvoja poselitve in razvoj dejavnosti, med 
drugimi tudi: 

- Poselitev se prednostno razvija v obstoječih naseljih, kjer je že urejena prometna in komunalna 
infrastruktura, in sicer kot zapolnitve, zaokrožitve, prenove, sanacije, ipd. Širitve naselij so 
predlagane zgolj kot manjše zapolnitve vrzeli ter zaokrožitve obstoječe poselitve.  

Obrazložitev: Predlagana širitev naselja Obrežje je manjša zaokrožitev naselja, ki predstavlja zapolnitev vrzeli 
stanovanjskih površin. 

 

2.3 OBRAZLOŽITEV GLEDE UPOŠTEVANJA VARSTVENIH REŽIMOV 

Na obravnavanem območju ni evidentiranih varstvenih režimov, zato obrazložitev glede upoštevanja 
varstvenih režimov ni podana.  

3.  POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO  

Zaradi širitve stanovanjskih površin za eno stanovanjsko stavbo investicija v dodatno komunalno opremo in 
drugo gospodarsko javno infrastrukturo ni potrebna. 

4.  OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO PRIPRAVE SD OPN 

4.1 OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO SD OPN  

 

Faza Pristojnost in rok izvedbe aktivnosti 

Vključevanje udeležencev urejanja prostora (javnost, 

NUP) pri oblikovanju izhodišč za pripravo SD OPN  

januar 2020 

pristojnost Občine Radeče 

Priprava izhodišč  januar 2020 

izdelovalec  

Objava sklepa in izhodišč na spletni strani Občine pristojnost Občine Radeče 

Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na 

okolje ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev 

urejanja prostora (NUP) 

zakonsko določen rok 30 dni + zakonsko 

določen rok 21 dni za pridobitev odločbe o 

potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na 

okolje (CPVO) 

pridobiva Občina Radeče 

Izdelava osnutka in elaborata ekonomike 30 dni od pridobitve odločbe o (ne)potrebnosti 

izdelave CPVO 

izdelovalec  

Objava osnutka na spletni strani občine pristojnost Občine RAdeče 

Pridobitev mnenj NUP na osnutek zakonsko določen rok 30 dni, možno 

podaljšanje za še 30 dni 

pridobiva Občina Radeče 
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Analiza mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka in 

gradiva za javno razgrnitev 

30 dni po prejemu zadnjega mnenja  

izdelovalec 

Objava javnega naznanila in (dopolnjenega) osnutka na 

spletni strani občine  

pristojnost Občine Radeče 

Javna razgrnitev z javno obravnavo zakonsko določen rok 30 koledarskih dni 

pristojnost Občine RAdeče 

Izdelava stališč do pripomb javnosti 15 delovnih dni od dneva prejema vseh 

pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave  
 

Občina Radeče in izdelovalec  

Izdelava predloga  10 delovnih dni od dneva sklepa oziroma 

potrditve stališč do pripomb javnosti 

izdelovalec  

Objava predloga na spletni strani občine pristojnost Občine Radeče 

Pridobivanje drugih mnenj NUP zakonsko določen rok 30 dni, možno 

podaljšanje za še 30 dni 

pristojnost Občine Radeče 

Izdelava usklajenega predloga 30 delovnih dni od prejema zadnjega 

pozitivnega mnenja nosilcev urejanja prostora 

izdelovalec  

Sprejem na občinskem svetu in objava v uradnem 

občinskem glasilu 

pristojnost Občine Radeče 

Oddaja končnega gradiva 10 delovnih dni od dneva potrditve oziroma 

sprejema prostorskega akta 

izdelovalec 

Navedene faze in roki predstavljajo oceno in so odvisni od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora 
oziroma od vseh sodelujočih v postopku izdelave SD OPN ter so pripravljeni ob predpostavki, da hkrati s 
postopkom SD OPN ne bo treba izvesti postopka CPVO. 

 

4.2 OKVIRNI ROKI ZA IZVEDBO INVESTICIJE  

 

Terminski plan  Roki  

Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja  2021  

Izvedba  2022 

 


