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Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-17/2021-7 - DGZR
Datum: 19. 05. 2021

Na podlagi vloge Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju vlagatelj), št. 
3503-1/2021 z dne 28. 4. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 
8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-
UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov – jug

Vlagatelj je z vlogo, št. 3503-1/2021 z dne 28. 4. 2021, ki smo jo prejeli 28. 4. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje 
k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov – jug. Vlagatelj je do gradiva omogočil 
elektronski vpogled preko spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba besedilo 
spremeniti oziroma dopolniti, za kar vam posredujemo naslednje usmeritve:

- v VIII. poglavju z naslovom »Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami« je v 38. členu 
opredeljeno varovanje mineralnih surovin. Glede na to, da to ni področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, naj se izloči iz VIII. poglavja; 

- v tretjem odstavku 36. člena osnutka ste navedli, da krožna dovozna pot ni potrebna, saj 
zazidana površina ne presega 5.000 m2. Glede na to, da v Tehnični smernici TSG 1-001: 
2019 požarna varnost v stavbah, izdaja 4.1, pogoj velikost zazidane površine pri stavbah za 
posebne družbene skupine ni predviden, smo za uradno pojasnilo, za katere stavbe velja 
pogoj, zaprosili Ministrstvo za okolje in prostor. Po prejetju njihovega odgovora vas bomo 
obvestili.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (obcina.hrastnik@hrastnik.si).

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00F6DE903900000000567BF2F6

Potek veljavnosti: 08. 06. 2021
Čas podpisa: 19. 05. 2021 12:38



Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 75 38
F: 01 369 78 32
E: gp.mddsz@gov.si
www.gov.si

Številka: 350-11/2021
Datum: 24. 5. 2021

Zadeva:      Mnenje k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov - jug, id 2218

Dne 28. 4. 2021 smo prejeli vašo vlogo za podajo mnenja k osnutku OPPN Center varstva 
starejših občanov – jug, id 2218. 

Mnenje glede varstva vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč smo podali že 19. 1. 2021 (št. 
350-3/2021). 

V zvezi s podajo smernic smo dodatno za mnenje zaprosili tudi Službo za investicije in 
premoženje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Služba za investicije in premoženje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je podala mnenje, da je bila pri izdelavi OPPN upoštevana sintezna idejna rešitev 
(družbe Form-at, d. o. o. in Genius loci, d. o. o.) za pozidavo območja HR 44 južni del ter vso 
veljavno področno zakonodajo skupaj s podzakonskimi akti. Kot podlaga za OPPN je bila 
izdelana idejna rešitev družbe Form-at, d. o. o., Ljubljana in sintezna rešitev družbe Genius loci, 
d. o. o., 2018. Idejna rešitev je kot ustrezna podlaga potrjena tudi s strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 12. 12. 2018 z dopisom št. 351-3/2012/189 o 
skladnosti dokumentacije z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).

S spoštovanjem, 

Pripravil: 
Gregor Ivanušič mag. Andrejka Znoj
višji svetovalec generalna direktorica

Občina Hrastnik
obcina.hrastnik@hrastnik.si



Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 350-10/2021-9
Datum: 21. 5. 2021

Zadeva: Mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za osnutek 
OPPN Center varstva starejših občanov – jug v Občini Hrastnik

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
okolje za osnutek OPPN Center varstva starejših občanov – jug v Občini Hrastnik, s 
stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                                                            dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                             vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka II                                                                          

Priloge:
- mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-21 /
NP – 2916845-1 z dne 21. 5. 2021.

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5 
1430 Hrastnik

E-pošta: marija.sajovic@hrastnik.si
                obcina.hrastnik@hrastnik.si
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ZADEVA:  Strokovno mnenje na osnutek plana za OPPN Center varstva starejših občanov - jug 

v Občini Hrastnik 

 

Z dopisom št. 350-20/2021-7 ste nas 30.4.2020 zaprosili za mnenje na osnutek plana za OPPN Center 

varstva starejših občanov - jug v Občini Hrastnik s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) 

pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto po elektronski pošti:  

 OPPN Center varstva starejših občanov - jug– osnutek,  št: 471-18, GENIUS LOCI d.o.o. Ljubljana, 

april 2021, s prilogami (OPPN); 

in v lastnem arhivu: 

 Konkretne smernice za OPPN Center varstva starejših občanov v Občini Hrastnik, št: 212b-

09/1649-21/NP–2916845, NLZOH Maribor, februar 2021 (Smernice MZ). 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 111. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2) podajamo mnenje na osnutek plana. 

 

Po pregledu zgoraj navedene dokumentacije ugotavljamo, da je treba osnutek plana za OPPN Center 

varstva starejših občanov v Občini Hrastnik s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz 

okolja dopolniti v skladu s sledečimi pripombami podanimi Smernicah MZ: 

 

Izraz »fekalne« se naj v celotnem besedilu zamenja s »komunalne«; 

V naslov poglavja »VII. VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE« se naj 

doda »IN VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI«; 

27. člen (varovanje kakovosti zraka):  Predlagamo spremembo naslova v »Varovanje kakovosti zunanjega 

zraka«. V poglavje se naj dopiše pogoje iz Smernic MZ: »S stališča ohranjanja kakovosti 

zunanjega zraka, se naj za ogrevanje in hlajenje objektov v čim večji meri uporabljajo obnovljivi viri 

energije (sonce, voda, zrak) ali elektrika in plin oz lesna biomasa v skupni kotlovnici«; 
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28. člen (varstvo pred hrupom): se naj dopolni za zahtevo iz Smernic MZ: »Pri umeščanju naprav, ki 

povzročajo hrup na prostem (prezračevalne, ogrevanje) je treba te naprave umestiti na lokacije 

orientirane stran od stavb z varovanimi prostori in po potrebi predvideti ustrezno protihrupno 

zaščito teh naprav, kar je treba preveriti s prvim ocenjevanjem hrupa v okolju pri čemer je treba 

upoštevati mejne vrednosti kazalcev hrupa iz preglednice 4 in 5 priloge 1«. Dopolniti ga je treba še 

z zahtevo iz 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede ukrepov za 

gradbišča:   

Za obratovanje gradbišča, ki je vir hrupa, je treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov: 

1. gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike, 

2. uporabo strojev, skladnih z zahtevami iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se 

uporabljajo na prostem, 

3. optimiziranje obratovalnega časa strojev iz prejšnje točke na gradbišču, 

4. celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje, 

5. uporabo začasnih protihrupnih zaslonov, 

6. oceno obremenjenosti okolja s hrupom in izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v kolikor je 

gradbišče vir hrupa (poseg za katerega je potrebno izvesti poročilo o vplivih na okolje). 

 

  

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 

 

 
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 

  

 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  

MATJAŽ ROTER Digitalno podpisal MATJAŽ ROTER 
Datum: 2021.05.21 10:27:31 +02'00'

BENJAMIN 
LUKAN

Digitalno podpisal BENJAMIN LUKAN 
Razlog: Preverjanje istovetnosti 
dokumenta: http://www.nlzoh.si/
istovetnost 
Datum: 2021.05.21 11:58:02 +02'00'
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Številka: 3401-15/2006/68
Datum: 2. 6. 2021

Zadeva: Prvo mnenje k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov - jug s 
področja gozdarstva in lovstva

Zveza: Dopis št. 3503-1/2021 z dne 28. 4. 2021

Na podlagi vloge Občine Hrastnik, št. 3503-1/2021 z dne 28. 4. 2021, 111. člena v povezavi z 
289. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) izdaja

prvo mnenje k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov - jug s področja 
gozdarstva in lovstva.

Gradivo osnutka OPPN Center varstva starejših občanov – jug, ID 2218 je dostopno na 
spletnem portalu Občine Hrastnik na naslovu https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-
in-prostor/oppn/.

MKGP je pozvalo Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS), ki je prav tako nosilec 
urejanja prostora, da z vidika svojih pristojnosti poda mnenje k osnutku OPPN Center varstva 
starejših občanov - jug. ZGS je mnenje podal v dopisu št. 3407-20/2021-7 z dne 4. 5. 2021, ki 
ga je že poslal Občini Hrastnik.

MKGP na podlagi pregleda gradiva in mnenja ZGS iz prejšnjega odstavka ugotavlja, da so 
predpisi in smernice s področja gozdarstva in lovstva v osnutku OPPN Center varstva starejših 
občanov – jug ustrezno upoštevani.

Pripravil:
Primož Habjan
višji svetovalec

Anton Harej
državni sekretar

Poslano:
- naslovniku (elektronsko: obcina.hrastnik@hrastnik.si)
- arhiv, tu

Občina Hrastnik
Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe

Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
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V vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 

cesta 48, 1000 Ljubljana (elektronsko: gp.mop@gov.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov 

na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (elektronsko: gp.mop@gov.si)



 

Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA 
Tel.: +386 (0)1 24-10-624, fax.: +386 (0)1 24-10-640, www.zgs.gov.si, e-pošta: OELjubljana@zgs.gov.si 

 
 
 
 
OBČINA HRASTNIK, 
ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Pot Vitka Pavliča 5 
 
1430 HRASTNIK 
 
 
Št.: 3407-20/2021-7 
Datum: 4.5.2021 

Vaš znak: 3503-1/2021 
 
 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na osnovi vloge Občine 
Hrastnik, (v nadaljevanju: občina) ter v skladu s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/17) v zadevi pridobitve mnenja k osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta (dalje 
OPPN) izdaja  

MNENJE  
K OSNUTKU OPPN CENTER VARSTVA STAREJŠIH OBČANOV - JUG, ID 2218 

Po pregledu gradiva osnutka OPPN ugotavljamo, da so v osnutku prostorskega akta upoštevane 
smernice za varovanje gozdov in gozdnega prostora oziroma funkcije gozda, ki jih je ZGS podal z 
dopisom št. 3407-20/2021-2, z dne 29.1.2021. 

Na podlagi navedenega ZGS podaja k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov - jug, ID 2218 
pozitivno mnenje. 

O b r a z l o ž i t e v :   

Občina Hrastnik, je dne 28.4.2021 pozvala ZGS, pristojnega za urejanje prostora na področju 
gozdarstva in lovstva, naj poda mnenje k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov - jug, ID 
2218. V vlogi je bil naveden dostop do gradiva priprave prostorskega akta na spletni strani občine, ki 
med drugim obsega: tekstualni del odloka in grafični del odloka (lzsek iz OPN Hrastnik-ID z mejo 
območja OPPN M 1:2000, Vplivi in povezav s sosednjimi EUP M 1:2000, Katastrski načrt s prikazom 
meje območja OPPN M 1:500, Geodetski načrt s prikazom meje območja OPPN M 1:500, Načrt 
parcelacije in prikaz javnega dobra na katastrskem načrtu M 1:500, Zakoličbeni načrt z načrtom 
parcelacije in prikazom javnega dobra na geod. načrtu M 1:500, Arhitekturna zazidalna situacija in 
značilni prerezi M 1:500, Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija M 1:500,…). Gradivo 
za OPPN je pripravil projektant: Genius loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o. Dunajska 158, 
1000 Ljubljana, marec 2021 (št. projekta: 530-21).  

ZGS je za pripravo OPPN izdal smernice, št. 3407-20/2021-2, z dne 29.1.2021, ki so v osnutku 
ustrezno upoštevane, zato podaja k osnutku prostorskega akta pozitivno mnenje.  

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na spodaj navedenem naslovu.  

Pripravila: 

Mojca STUPAN KOBILICA  
višja sodelavka I 

mag. Viktor MIKLAVČIČ 
 vodja ZGS OE Ljubljana 
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Poslati:  
 Občina Hrastnik (obcina.hrastnik@hrastnik.si, marija.sajovic@hrastnik.si) 
 MKGP, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (gp.mkgp@gov.si) 
 
V vednost: 
 ZGS, KE Zagorje (ke.zagorje@zgs.gov.si) 



 
Številka: 4201-6/2021-5  

Datum: 07. 05. 2021 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Direktorat za hrano in ribištvo 

Sektor za ribištvo 

Ga. Simona Dolinšek 

Dunajska cesta 22 

1000 Ljubljana 

 

 

Zadeva: Mnenje k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov-jug ID 2218 

 

dne 30. 04. 2021 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli poziv 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo k podaji  

mnenja k osnutku OPPN Center varstva starejših občanov-jug v občini Hrastnik, z vidika naše 

pristojnosti.  

Po pregledu gradiva, dostopnega na https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-

prostor/oppn/ katero vsebuje: 

- Strokovne podlage, OPPN 70-01 Center varstva starejših občanov-jug, št. proj. 471-18 

(GENIUS LOCI d.o.o., Ljubljana, oktober 2018), 

- Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center varstva starejših 

občanov-jug vključno z grafičnimi prilogami (GENIUS LOCI d.o.o., Ljubljana, marec 

2021), 

ugotavljamo da je ZZRS smernice k OPPN Center varstva starejših občanov-jug, izdal v 

dokumentu št. 4201-6/2021-2 z dne 01. 02. 2021. Po pregledu razpoložljive dokumentacije 

ugotavljamo, da so naše smernice upoštevane in zato podajamo pozitivno mnenje k OPPN 

Center varstva starejših občanov-jug v Občini Hrastnik. 

 

Pripravila:                                      Direktor: 

Tjaša Kodela, mag. geog.                                          Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet 

 

 

Poslati: 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 

cesta 22, 1000 Ljubljana, v vednost po elektronski pošti: gp.mkgp@gov.si, 

- Občina Hrastnik, obcina.hrastnik@hrastnik.si, v vednost po elektronski pošti, 

- ZZRS arhiv, tu. 

 

 
 
Podpisnik: TJAŠA KODELA 
Čas podpisa: 09:26:49 07.05.2021 
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

 
 
Podpisnik: RADO JAVORNIK 
Čas podpisa: 09:56:09 07.05.2021 
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/
https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/
mailto:gp.mkgp@gov.si
mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si
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