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STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI,  

podanih v času javne razgrnitve 

Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 

Rečica ob Savinji,  

ki je potekala v času od 3. januarja do 18. januarja 2019 
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1. UVODNA OBRAZLOŽITEV  

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Prvih sprememb in dopolnitev Občinskega  

prostorskega načrta občine Rečica ob Savinji (SD OPN 1) je potekala med 3. januarjem 2019 

in 18. januarjem 2019 in je bila namenjena seznanitvi javnosti s spremembami veljavnega 

OPN. 

Dopolnjen osnutek SD OPN 1 je bil javno razgrnjen v prostorih Občine Rečica ob Savinji v 

času uradnih ur in na spletni strani Občine Rečica ob Savinji https://www.obcina-recica.si.    

V času javne razgrnitve je imela zainteresirana javnost možnost podati predloge in pripombe 

na razgrnjeno gradivo. Pripombe je bilo možno poslati po pošti na naslov Občine Rečica ob 

Savinji,  Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ali po elektronski pošti na naslov tajnistvo@obcina-

recica.si. Prav tako je bilo možno pripombe in predloge podati pisno ali ustno na zapisnik na 

javni obravnavi, ki je bila v sredo 9.1.2019 ob 16. uri v prostorih Medgen Borze na Rečici ob 

Savinji.  

V času javne razgrnitve sta bili s strani občana podani dve pripombi, do katerih je zavzeto 

stališče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujoči v postopku: 

- postopek priprave SD OPN 1 vodi Občina Rečica ob Savinji, Rečica 55, 3332 Rečica 

ob Savinji,  

- izdelovalec SD OPN 1 je Savaprojekt d.d. Krško, CKŽ 59, 8270 Krško.  

 

 

 

https://www.obcina-recica.si/
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1. PRIPOMBI, PODANI NA JAVNI OBRAVNAVI, DNE 9.1.2019 

1.1 Pripomba občana 

Pripomba se nanaša na 76. člen Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine 

Rečica ob Savinji, ki določa minimalno velikost parcele namenjene gradnji, to je 500 m2. 

Občan predlaga zmanjšanje minimalne velikosti na 400 m2 ali 450 m2, kar zadošča za gradnjo.   

 

Stališče:  

Pripomba se ne upošteva. Ne glede na to, da posamezne obstoječe parcele (zlasti na 

območju naselij Rečica ob Savinji in Varpolje) ne presegajo velikosti 400 m2, je cilj Občine 

Rečica ob Savinji, da zagotavlja kakovostne pogoje za bivanje, brez motenj med sosedi. 

Menimo, da bi zmanjšanje predpisane velikosti gradbenih parcel lahko negativno vplivalo na 

videz (sicer pretežno podeželske) Občine Rečica ob Savinji in povzročalo težave glede 

zagotovitve ustreznega funcionalnega prostora okoli stavbe, prostora za parkiranje vozil, za 

dostop oz. dovoz, odlaganje odpadkov, pa tudi za preživljanje prostega časa, igro, počitek, 

ipd. Menimo, da je zaradi ustrezne zagotovitve potreb po kvalitetnem bivanju in 

funkcioniranju uporabnikov stavb treba ohraniti predpisano minimalno velikost gradbene 

parcele, s čimer se preprečuje prevelika zgoščenost pozidave.  

1.2 Pripomba občana 

Pripomba se nanaša na sedmi odstavek 72. člena Odloka o OPN Občine Rečica ob Savinji. 

Pri besedah 3,5 tone naj se doda besedilo: »največje dovoljene mase«.  

Stališče:  

Pripomba se upošteva. Sedmi odstavek 72. člena se dopolni tako, da se glasi: »Parkirnih 
mest in garaž za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, za 
avtobuse ter za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih območjih ni dopustno 
urejati.« 

 



Skelp: 

6.1 Občinski svet sprejema Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine 
Rečica ob Savinji v združenima  prvi in drugi obravnavi, vključno z dano pripombo. 

Število članov Sveta, ki so glasovali: 8 
Število glasov ZA: 8 
Ugotovitev: Sklep 6.1 je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 7) Prve spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Rečica 
ob Savinji (SD OPN 1) - stališče do pobud in pripomb javnosti, zbranih med javno 
razgrnitvijo 
 
Pripravljavec Peter Rušnik je na povabilo županje na kratko predstavil temo. Spremembe se, 
je navedel, nanašajo le na tekstualni del – na Odlok, v delih, v katerih so bile ugotovljene 
pomanjkljivosti. Gre za prve spremembe OPN; te tečejo po skrajšanem postopku, kar 
pomeni, da je javna razgrnitev skrajšana; potekala je od 3. do 18. januarja 2019. Posebnih 
pripomb, razen v gradivu opisanih ni bilo. 
 
Atelšek je pojasnil stališče Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, ki predlaga potrditev prve variante odgovora na prvo pripombo in sprejem 
predlaganega stališča do druge pripombe. 
 
Sklepa: 

7.1 Občinski svet se seznanja s potekom javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD 
OPN 1 Rečica ob Savinji in predlaganimi stališči do pripomb. 

 

7.2 Občinski svet potrjuje prvo varianto odgovora na prvo pripombo in sprejema 
predlagano stališče do druge pripombe. 

Število članov Sveta, ki so glasovali: 8 
Število glasov ZA: 8 
Ugotovitev: Sklepa 7.1 in 7.2 sta bila soglasno sprejeta. 
 

 
Ad 8) Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019  
 
Po kratki predstavitvi pripravljavke je Atelšek postavil vprašanje v zvezi z lastništvom in 
upravljanjem športnega igrišča na Rečici ob Savinji. 
Županja je pojasnila, da je lastnik Občina. Nogometno igrišče vzdržuje šolski hišnik, ostali del 
vzdržuje Športno društvo Mladost. Opremo v glavnem kupuje športno društvo iz občinskih 
sredstev, ki jih dobi na razpisu. 
 
Sklep: 

8.1 Občinski svet sprejema Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji za leto 
2019 po skrajšanem postopku. 

Število članov Sveta, ki so glasovali: 8 
Število glasov ZA: 8 
Ugotovitev: Sklep 8.1 je bil soglasno sprejet. 
 
 
Ad 9) Letni program kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2019 
 
Pripravljavka Majda Potočnik je predstavila tudi vsebino 9. točke. Bistvenih sprememb glede 
na pretekla leta ni. 
 
 
 

Peter Rušnik
Rectangle




