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Številka: 35003-1/2021-2
Datum: 19. 1. 2021

Zadeva: Odstop vloge za smernice k OPPN

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 14. 1. 2021,
prejela vlogo Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, za izdajo mnenja na OPPN 
za Center varstva starejših občanov - jug id 2218. 

V skladu z določili četrtega odstavka 65. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) vam vlogo kot 
pristojni organizaciji, odstopamo v reševanje.

S spoštovanjem,

Pripravila:
              mag. Urška Mavri

                                                                                sekretarka

Priloga:
 el. sporočilo vloga za pridobitev mnenja k OPPN 

Vročiti: 
 Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj (zrsv.oece@zrsvn.si)
 Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (marija.sajovic@hrastnik.si)

Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Celje
Vodnikova ulica 3

3000 Celje
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Številka: 350-17/2021-3 - DGZR
Datum: 28. 01. 2021

Na podlagi vloge Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju vlagatelj), št. 
3503-1/2021 z dne 13. 1. 2021, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi 119. člena v povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, 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

SMERNICE
za izdelavo OPPN Center starejših občanov – jug

Vlagatelj je z vlogo, št. 3503-1/2021 z dne 13. 1. 2021, ki smo jo prejeli 14. 1. 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 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN Center starejših občanov – jug. Vlagatelj je hkrati z vlogo 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.

Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi pa naj se 
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.

Pri pripravi OPPN Center starejših občanov – jug je treba s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.

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

Potek veljavnosti: 08. 06. 2021
Čas podpisa: 28. 01. 2021 14:22



Pri pripravi OPPN Center starejših občanov – jug je treba s področja varstva pred požarom 
smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (obcina.hrastnik@hrastnik.si).
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Številka: 350-3/2021
Datum: 19. 1. 2021

Zadeva: Smernice za načrtovanje prostorskih ureditev – OPPN Center 
varstva starejših občanov – jug, ID 2218 - 22

Dne 13. 1. 2021 smo prejeli vašo vlog za pridobitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev 
– OPPN Center varstva starejših občanov – jug, id 2218 – 22. 

Po pregledu prejetega gradiva v zvezi z varstvom vojnih grobišč in prikritih vojnih grobišč na 
območju Občine Hrastnik ugotavljamo, da je ministrstvo dne 18. 8. 2009 izdalo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve v postopku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine 
Hrastni (131-27/2009-5). Naveden smernice mora občina implementirati v dokumente 
občinskega prostorskega načrta, tako da zagotovi varstvo vojnih grobišč in prikritih vojnih 
grobišč na območji, ker so bila vojna grobišča že odkrita oziroma na območjih, kjer je velika 
verjetnost, da se vojna grobišča nahajajo, vendar še niso bila odkrita. 

V skladu z zgoraj navedenim, je potrebno pri vsakem posegu na navedenem območju 
upoštevati določbe Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, 65/03, 72/09 in 32/17; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon). 28. člen Zakona določba, da kdor med izvajanje rudarskih del, 
sondiranjem terena, izkopom gradbenih jam in drugimi pripravljalnimi deli na gradbiščih ter 
posegi v zemljišče naleti na posmrtne ostanke oseb, za katere je glede na njihovo starost 
ali druge značilnosti mogoče utemeljeno domnevati, da gre za posmrtne oseb po tem 
Zakonu, mora poskrbeti, da ti ostanejo nepoškodovani ter na mestu in položaju, kot jih je 
odkril, o najdbi pa takoj obvesti policijo. O morebitni najdbi morebitnih posmrtnih ostankov 
je potrebno obvestiti tudi naše ministrstvo. Stroške, ki so povezani v zvezi z najdbo in 
shranitvijo posmrtnih ostankov krije investitor. 

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 je podala mnenje, da je potrebno pri OPPN upoštevati 
sintezno idejno 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-

Občina Hrastnik
obcina.hrastnik@hrastnik.si



3/2012/189 o skladnosti dokumentacije z zahtevami Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah 
za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06).
-27/2009/5
S spoštovanjem, 

Pripravil: 
Gregor Ivanušič Tanja Dular
višji svetovalec v. d. generalne direktorice 
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Številka: 35012-12/2021/5
Datum: 21. 1. 2021

Na podlagi poziva Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju: Občina 
Hrastnik), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 –
ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO

IN

KONKRETNE SMERNICE ZA

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT 
CENTER VARSTVA STAREJŠIH OBČANOV - JUG 

V OBČINI HRASTNIK

1. Podatki o vlogi

Občina Hrastnik je z vlogama, obe št. 3503-1/2021 z dne 13. 1. 2021, prejetima dne 13. 1. 
2021, pozvala Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno 
dediščino in konkretne smernice za Občinski podrobni prostorski načrt Center varstva starejših
občanov – jug v Občini Hrastnik (v nadaljevanju: OPPN Center varstva starejših občanov – jug).

V vlogah je bil naveden naslov spletnega strežnika Občine Hrastnik, kjer je bilo objavljeno 
naslednje gradivo: 

- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših 
občanov – jug, ki je bil objavljena v Uradnem vestniku Zasavja, št. 1/2021 z dne 11. 1. 
2021,

- Strokovne podlage OPPN Center varstva starejših občanov – jug, izdelal GENIUS LOCI 
d.o.o. Ljubljana, št. projekta 471-18, oktober 2018.

Občina Hrastnik

obcina.hrastnik@hrastnik.si
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2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov, ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v 
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede 
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Konkretne smernice

V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za 
načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih režimov, nimamo. 

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svetovalka II v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si  
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                           

   OBMOČNA ENOTA CELJE 
 

                                                                                                                                                                                                              Vodnikova ulica 3    3000 Celje 
                                                                                                                                                                                                       T  03 42 60 343  

                                                                                                                                                                                   E zrsvn.oece@zrsvn.si  www.zrsvn.si 

  
 

Številka:  1-III-21/4-O-21/LS 

Datum:    18. 01. 2021 

 

 

OBČINA HRASTNIK 

Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe 

Pot Vitka Pavliča 5 

 

1430 HRASTNIK 

 

 

Zadeva: Občinski podrobni prostorski načrt Center varstva starejših občanov - jug 

                              

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja 

B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 

raznovrstnost 

 

 

Z vlogo št.: 3503-1/2021, z dne 13. 01. 2021, prejeta dne 13. 01. 2021 po e-pošti, ste na podlagi  tretjega 

odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) zaprosili naslovni zavod 

za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje v zvezi z izdelavo Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših občanov - jug, občina Hrastnik. 

 

Za pripravo menja smo upoštevali gradivo dostopno na spletnem strežniku naslovu 

https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/, ki vsebuje: 

- Strokovne podlage za Občinski podrobni prostorski načrt OPPN 7-01 Center varstva starejših 

občanov – jug, št. projekta: 471-18, oktober 2018, izdelovalec: Genius loci, Inštitut za arhitekturo in 

urbanizem d. o. o., Dunajska cesta 158, Ljubljana;  

- Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik za namen priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Center varstva starejših občanov – jug, št.: 3503-1/2021, z dne 12.1.2021;  

- Sklep o pripravi OPPN. 

 

Mnenje izdajamo po 101.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - 

Zdru-1, 32/08-odlUS, 8/10 - ZSKZ – B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju ZON), 
skladno z 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) ter 3. členom Uredbe o merilih 

za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta 

in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09). 

 

 

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja 

 

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da območje na katerem se raba prostora in 

dejavnosti načrtujejo z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center varstva starejših 

občanov - jug, občina Hrastnik, leži izven posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in 

zavarovanega območja ter njegovega daljinskega vpliva. Zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti vplivov 

izvedbe plana ni potrebno izvesti. 

 

 

https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/
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B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 

raznovrstnost 

 

Na podlagi vlogi priloženih gradiv je bilo ugotovljeno, da območje priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Center varstva starejših občanov - jug, občina Hrastnik, leži izven območja naravne 

vrednote in območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato ocenjujemo, da presoje sprejemljivosti 

vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti. 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

 

 

Pripravila: Vodja OE CE: 

Ljudmila Strahovnik, prof. geog. Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol. 

naravovarstvena svetnica naravovarstvena svetnica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

           

Poslano:  

- naslov, e-naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.mop@gov.si 

- arhiv. 

mailto:obcina.hrastnik@hrastnik.si
mailto:gp.mop@gov.si
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OBČINA HRASTNIK, 
ODDELEK ZA PROSTOR, OKOLJE 
IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
Pot Vitka Pavliča 5 
 
1430 HRASTNIK 
 
 
 
Št.: 3407-20/2021-4 
Datum: 2.2.2021 

Vaš znak: 3503-1/2021 
 
 
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (ZGS) na osnovi vloge občine Hrastnik službe 
(v nadaljevanju: občina) ter na podlagi na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUREP-2; Uradni list RS, št. 61/17), izdaja naslednje  

MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV NA OKOLJE ZA 
OPPN CENTER VARSTVA ST AREJŠIH OBČANOV - JUG, ID 2218  

Občina Hrastnik, je dne 13.1.2021 pozvala Zavod, pristojnega za urejanje prostora na področju 
gozdarstva, naj poda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje za OPPN Center varstva 
starejših občanov – jug, ID 2218. V vlogi je bil naveden dostop do gradiva priprave prostorskega akta 
na spletni strani občine, ki obsega: Sklep o pripravi OPPN Center varstva starejših občanov - jug, id 
2218 z izhodišči za pripravo OPPN (št. projektne naloge 471-18, pripravljalec: Genius loci, Inštitut za 
arhitekturo in urbanizem d.o.o. Dunajska 158, 1000 Ljubljana, oktober 2018).  

Iz 10. člena, točka 3., Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 
9/16 – ZGGLRS in 77/16) izhaja, da se funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene s stopnjami 
njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah in popisih funkcij gozdov v območnem načrtu, 
kot strokovne podlage upoštevajo pri prostorskih ureditvah državnega in lokalnega pomena 

Po preučitvi dokumentacije in Gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Hrastnik 
(2015-2024) podajamo naslednje ugotovitve: 

 Območje obravnave po OPN Hrastnik obsega enote urejanja prostora (EUP) HR43, HR44, HR45, 
HR102in HR07. Za območje je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta z 
oznako OPPN 7-01 Center varstva starejših občanov. Območje urejanja ima površino 4,32 ha. 

 Z OPPN se ureja območje Leša na vzhodnem delu Hrastnika. Zaradi svoje specifične lege med 
strnjenim naseljem in zelenim gozdnim zaledjem je območje namenjeno gradnji vrtca, centra 
varstva starejših občanov in stanovanjem. Z načrtovanimi ureditvami se v manjšem delu posega 
tudi na zemljišča, ki so gozdna oz. deloma gozdna: parc. št. 1436/1, 1436/2, 1437, 1445/10, 1445/9 
vse k.o. Dol pri Hrastniku. V obravnavanem gozdu, na zemljiščih s parc. št. 1436/1, 1436/2 in 
1447/1 k.o. Dol pri Hrastniku je gozdna vlaka z evid. št. 0493B10016, ob kateri je prostor za 
začasno skladiščenje gozdnih sortimentov. na zahodni strani OPPN so varovalni gozdovi (evid. št. 
04143) v katere se ne posega. 

 Iz gozdnogospodarskega načrta izhaja, da so obravnavani gozdovi uvrščeni v ureditveno enoto 
93B10A, kjer sta na 1. stopnji poudarjeni klimatska in hi.-zdravstvena funkcija gozda, na 2. stopnji 
pa še funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, rekreacijska in hidrološka funkcija,.Pomen 
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funkcij je natančneje opredeljen v 22. členu Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in 
upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10). 

 Iz prostorsko ureditvenih pogojev pri EUP HR43, HR45, HR102, izhaja, da je pri načrtovanju 
ureditev potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe 
gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Iz določil OPN prav tako izhaja, 
da krčitev gozda ni dopustna. Morebitne prostorske ureditve (sprehajalne poti, urbana oprema 
ipd.), morajo biti v prostor umeščene tako, da gospodarjenje z gozdom ne bo ovirano. Vse 
obstoječe gozdne prometnice in dostopne poti, vključno s prostori za začasno skladiščenje lesa 
(parc. št. 1436/1), je potrebno ohraniti. Po njih mora biti zagotovljen neoviran prevoz in spravilo 
gozdnih sortimentov iz obravnavanih gozdnih zemljišč, kot tudi zalednih gozdnih zemljišč, ki jih 
prometnice odpirajo,… 

 Določila OPN so bila večinoma upoštevana pri projektni nalogi oz. pripravi izhodišč v poglavju 
Gozdarstvo (str. 23). Gozd na vzhodni strani območja urejanja je namenjen zelenim površinam oz. 
parkovnemu gozdu. Manjše krčitve gozdnega roba bodo na lokaciji vrtca z igriščem in ceste. 

 
Zavod je z dopisom št. 3407-20/2021-2, z dne 29.1.2021, občini Hrastnik že podal smernice za 
izdelavo predloga prostorskega akta, ki jih v celoti povzemamo: 
 
1. Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na sosednjih gozdnih zemljiščih 

(na gozdnem robu, gozdnih tleh in gozdnih prometnicah). Izvajalec gradbenih del se mora pri 
gradnji oziroma pri izvajanju vseh posegov izogibati območja varovalnih gozdov na zahodni strani 
območja urejanja.  

2. Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop 
do sosednjih gozdnih zemljišč, z običajno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter z gozdarskimi 
kamioni, po izvedenih posegih ne bodo poslabšali (Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 
56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – 
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG), 5. člen).  

3. Ohraniti oz. ustrezno nadomestiti je potrebno gozdno vlako s skladiščem lesnih sortimentov, ki se 
nahaja na gozdnih zemljiščih na vzhodu OPPN, na parc. št. 1436/1, 1436/2 in 1447/1 k.o. Dol pri 
Hrastniku. Vlaka je prikazana v grafičnem delu smernic. Vsa dela povezana z zagotavljanjem 
gospodarjenja z gozdovi naj potekajo s sodelovanjem ZGS, Krajevne enote Zagorje.  

4. Za zmanjšanje ogroženosti objektov pred nevarnim padajočim drevjem je priporočljivo, da se 
gradnja novih stanovanjskih objektov ob gozdnih površinah (ob gozdnem robu) načrtuje na 
zadostni varnostni razdalji objektov od gozdnega roba (posamičnega gozdnega drevja), in sicer  
najmanj v dolžini ene drevesne višine odraslega gozdnega sestoja oziroma pribl. 20 m (23. člen 
Uredbe o prostorskem redu Slovenije; Uradni list RS, št. 122/04). V času neurij je namreč 
povečana nevarnost podrtja gozdnega drevja.  

5. V gozdu na vzhodnem delu OPPN se naj odstrani vse suho, poškodovano, nevitalno, nestabilno, 
drevje. Pozornost se naj posveti predvsem sestoju smrek. Posek in spravilo potencialno nevarnega 
oz. ogrožujočega drevja se naj izvede še pred začetkom gradnje. Vitalno drevje se naj v največjem 
možnem obsegu ohrani. 

6. Pri novih zasaditvah v sklopu urejanja območja OPPN, oziroma pri morebitnih hortikulturnih 
ureditvah območja s saditvijo drevnin in zeli, je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki 
pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. člen Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin 
– ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10, 40-14-ZIN-B). Z namenom preprečitve širjenja 
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje, teh ni dopustno uporabljati. Upoštevan naj bo 
izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so prilagojene rastiščnim razmeram, so nezahtevne 
glede rastiščnih pogojev in imajo obenem veliko življenjsko moč. 

7. Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za preprečevanje 
širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne invazivne vrste rastlin, 
ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je treba redno odstranjevati tako v 
času gradnje kot po izvedbi posega. 

8. Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v 
gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih viškov odkopane 
zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreničnikov stoječega gozdnega drevja. 
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9. V primeru potrebe po krčitvi gozdnega drevja je treba pridobiti s strani Zavoda za gozdove 
Slovenije, Območne enote Ljubljana, ugotovitveno odločbo, v kateri se določi količino in strukturo 
dreves za posek. Le-to izda Zavod na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG).  

10. Poseganje izven območja poselitve, v območje gozdov, ni dovoljeno. 

Slika 1: Grafični del smernic 

 
V grafičnem delu smernic predstavljajo:  
a. vsebina v rjavi barvi: obstoječe gozdne vlake 
b. vsebina v rdeči barvi: meje parcel 
c. vsebina v rumeni barvi: številke parcel 
 
 
Ob upoštevanju navedenih smernic ni mogoče pričakovati, da bi izvedba OPPN za OPPN Center 
varstva starejših občanov – jug, ID 2218 imela pomemben vpliv na okolje z vidika gozdarstva in 
lovstva.  
 

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na navedenem naslovu. 

 

Pripravila: 

Mojca STUPAN KOBILICA  
višja sodelavka I 

mag. Viktor MIKLAVČIČ 
 vodja ZGS OE Ljubljana 

Poslati:  
 Občina Hrastnik (obcina.hrastnik@hrastnik.si, marija.sajovic@hrastnik.si) 
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Številka: 3504-10/2021/2
Datum: 15. 1. 2021

OBČINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Zadeva: Mnenje za OPPN Center varstva starejših občanov - jug, ID 2218
Zveza: vloga št. 84575/1 z dne 11. 1. 2021

Stranka, Občina Hrastnik, je 13. 1. 2021 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega 
akta na okolje: Občinski podrobni prostorski načrt Center varstva starejših občanov - jug, 
ID 2218, in navedla, da je gradivo dostopno na spletnem naslovu:
https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/.

Po pregledu zgoraj navedenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska 
ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne 
opredeljuje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar Leon Ravnikar

vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Vročiti po elektronski pošti:
marija.sajovic@hrastnik.si
gp.mop@gov.si
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Številka: 3401-15/2006/60
Datum: 1. 2. 2021

Zadeva: Konkretne smernice za OPPN Center varstva starejših občanov – jug, 
id 2218 s področja gozdarstva in lovstva

Zveza: Vaš dopis št. 3503-1/2021 z dne 13. 1. 2021

Na podlagi poziva Občine Hrastnik št. 3503-1/2021 z dne 13. 1. 2021 in 110. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: MKGP) izdaja

konkretne smernice za OPPN Center varstva starejših občanov – jug, id 2218 s področja 
gozdarstva in lovstva.

Gradivo izhodišč OPPN Center varstva starejših občanov – jug, id 2218 je dostopno na 
spletnem 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 konkretne smernice k predmetnemu 
načrtu. ZGS je smernice podal v dopisu št. 3407-20/2021-2 z dne 29. 1. 2021, ki ga prilagamo 
temu dopisu.

MKGP na podlagi pregleda gradiva in smernic ZGS iz prejšnjega odstavka daje naslednje 
smernice:

1. Vsi posegi morajo biti izvedeni tako, da ne bo povzročena škoda na sosednjih gozdnih 
zemljiščih (na gozdnem robu, gozdnih tleh in gozdnih prometnicah). Izvajalec gradbenih del 
se mora pri gradnji oziroma pri izvajanju vseh posegov izogibati območja varovalnih gozdov 
na zahodni strani območja urejanja. 

2. Investitor načrtovanih prostorskih ureditev mora zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in 
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč z običajno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter z 
gozdarskimi kamioni po izvedenih posegih ne bodo poslabšali (Zakon o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG), 5. člen). 

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik
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3. Ohraniti oz. ustrezno nadomestiti je potrebno gozdno vlako s skladiščem lesnih sortimentov, 
ki se nahaja na gozdnih zemljiščih na vzhodu OPPN, na parc. št. 1436/1, 1436/2 in 1447/1 
k.o. Dol pri Hrastniku. Vlaka je grafično prikazana v priloženih smernicah ZGS. Vsa dela, 
povezana z zagotavljanjem gospodarjenja z gozdovi, naj potekajo s sodelovanjem ZGS, 
Krajevne enote Zagorje. 

4. Za zmanjšanje ogroženosti objektov pred nevarnim padajočim drevjem je priporočljivo, da se 
gradnja novih stanovanjskih objektov ob gozdnih površinah (ob gozdnem robu) načrtuje na 
zadostni varnostni razdalji objektov od gozdnega roba (posamičnega gozdnega drevja), in 
sicer najmanj v dolžini ene drevesne višine odraslega gozdnega sestoja oziroma pribl. 20 m 
(23. člen Uredbe o prostorskem redu Slovenije; Uradni list RS, št. 122/04). V času neurij je 
namreč povečana nevarnost podrtja gozdnega drevja. 

5. V gozdu na vzhodnem delu OPPN se naj odstrani vse suho, poškodovano, nevitalno in 
nestabilno drevje. Pozornost se naj posveti predvsem sestoju smrek. Posek in spravilo 
potencialno nevarnega oz. ogrožajočega drevja se naj izvede še pred začetkom gradnje. 
Vitalno drevje se naj v največjem možnem obsegu ohrani.

6. Pri novih zasaditvah v sklopu urejanja območja OPPN, oziroma pri morebitnih hortikulturnih 
ureditvah območja s saditvijo drevnin in zeli, je treba upoštevati omejitve vnosa rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi 
organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin (15. člen Zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin – ZZVR-1-UPB2, Uradni list RS, št. 62/07, 36/10, 40-14-ZIN-B).
Z namenom preprečitve širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v gozdno okolje, teh ni 
dopustno uporabljati. Upoštevan naj bo izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst, ki so 
prilagojene rastiščnim razmeram, so nezahtevne glede rastiščnih pogojev in imajo obenem 
veliko življenjsko moč.

7. Izvajalec del oziroma investitor mora prevzeti odgovornost in izvajati ukrepe za 
preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst na sosednja gozdna zemljišča. Tujerodne 
invazivne vrste rastlin, ki bi se lahko pojavile na degradiranih površinah zaradi gradnje, je 
treba redno odstranjevati tako v času gradnje kot po izvedbi posega.

8. Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega 
materiala v gozdu ni dovoljeno (18. člen ZG). Prav tako ni dovoljeno razprostiranje 
morebitnih viškov odkopane zemlje po gozdni površini ali obsipanje koreničnikov stoječega 
gozdnega drevja.

9. V primeru potrebe po krčitvi gozdnega drevja je treba pridobiti s strani ZGS, Območne enote 
Ljubljana, ugotovitveno odločbo, v kateri se določi količino in strukturo dreves za posek. Le-
to izda ZGS na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja (21. člen ZG). 

10. Poseganje izven območja poselitve v območje gozdov ni dovoljeno.

Pripravil:
Primož Habjan
svetovalec

mag. Robert Režonja
  generalni direktor

Priloge:
- smernice ZGS št. 3407-20/2021-2 z dne 29. 1. 2021 (ZGS_smernice OPPN_Hrastnik id 

2218.pdf)

Poslano:
- naslovniku (elektronsko; obcina.hrastnik@hrastnik.si)



 

 

Številka: 4201-6/2021-2  

Datum: 1. 2. 2021 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 
Direktorat za hrano in ribištvo 
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 
 

 

Zadeva: Poziv za pridobitev smernic s področja ribištva za načrtovanje prostorskih 

ureditev za OPPN Center varstva starejših občanov-jug ID 2218  

 

dne 15. 01. 2021 smo na Zavodu za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) prejeli poziv 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za hrano in ribištvo ter Občine 

Hrastnik za pridobitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev za OPPN Center varstva 

starejših občanov-jug z vidika naše pristojnosti.  

Pregledali smo naslednjo dokumentacijo na spletni strani https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-

hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/ (dostop 22. 01. 2021): 

 Sklep o pripravi OPPN Center varstva starejši občanov-jug (11. 1. 2021), 

 Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik, št. 3503-1/2021 (12. 1. 

2021), 

 Strokovne podlage, OPPN 70-01 Center varstva starejših občanov-jug (Genius loci, 

Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Ljubljana, oktober 2018) , 

 Rekonstrukcija ceste Hrastnik-Leša, PZI, št. projekta 3214/N-18 (Region d.o.o., 

Brežice, maj 2018).  

Ugotavljamo da se območje načrtovanega OPPN ne nahaja ob in na območju varovalnega 

pasu površinskih vodotokov in vodnih teles. 

Poleg javne gospodarske in okoljske infrastrukture, se bo z ureditvijo ceste LK 122971 in JP 

623821 v danem OPPN uredilo kanalizacijo za odvodnjavanje meteornih vod skupne dolžine 

770 m in fekalne kanalizacije v dolžini 590 m. 

Zaradi specifične namembnosti Centra varstva starejših občanov, kjer je pričakovana 

povečana uporaba farmacevtskih sredstev, je potrebno pri urejanju fekalnega kanalizacijskega 

sistema urediti tudi čistilno napravo s terciranim čiščenjem in UV dezifekcijo. V fekalnih vodah 

je pričakovati večjo vsebnost kemičnih in mikro onesnažil.  

Menimo, da z vidika pristojnosti ZZRS izvedba dotičnega OPPN-ja ne bo imela negativnih 

vplivov na ribe in njihove habitate, v kolikor se bodo upoštevane sledeče, spodaj 

navedene smernice. 

 

 
 
Podpisnik: TJAŠA KODELA 
Čas podpisa: 13:51:37 01.02.2021 
Izdajatelj: SIGEN-CA G2

 
 
Podpisnik: RADO JAVORNIK 
Čas podpisa: 14:01:19 01.02.2021 
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
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SMERNICE: 

1. Fekalna kanalizacija naj se pred priključitvijo ali po priključitvi na javni kanalizacijski sistem 

zaključi s čistilno napravo dovolj velikih zmogljivosti, načinom in stopnjo čiščenja odpadnih 

voda, ki bo primerna do te mere, da bistveno ne bo vplivala na kemijsko in mikro sestavo 

vode vodotoka v katerega se bodo odpadne vode stekale. 

2. Meteorne vode (s streh ter iz voznih in parkirnih površin) naj se prednostno ponikajo. V 

kolikor je to neizvedljivo, naj se odvajajo v meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj in 

maščob in/ali usedalnikov. 

3. Ob izpuščanju meteornih vod v meteorno kanalizacijo naj se predvidi primerno velik 

zadrževalnik, za retenzijo padavin, da se ob nalivih prepreči nastanek vodnih konic in 

morebitnih poplav dolvodno. 

 

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. 
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GENIUS LOCI d.o.o.
Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

Ljubljana, 14.1.2021

Vlagatelj:
GENIUS LOCI d.o.o.
Dunajska cesta 158

1000 Ljubljana

lnvestitor:
Mestna obiina Ljubljana
Mestnitrg 1

1000 Ljubljana

Obiekt:
Prenova vodniko domafije

Vrsta gradnie:
Novogradnja

Kraj in datum:
Ljubljana, December 2020

Na podlagi 31. alena Gradbenega zakona (uradni list RS, !t. 61/17 in72/!7),tet uloge
vlagatelja izdajamo:

MNENJE it.: 5U2021 K PROIEKTINIM RESITVAM

Potoii:

Pozitivno mnenje je izdano k gradnji objekta po projektni dokumentaciji 5t: 518/20,
december 2020, ki ga je izdelal GENIUS LOC' d.o.o.

r-2 dndt u udv.dbje dd h braXe erektorltrh r.nunrka.lj ln !0.8tu d.o.o.
l/d6dkM 6aA 1000 ljirukia: I.2 d o 0. io moistuirm dm r r.5.200.1 p, 0k nM sodsr v Mrrsoru pod llotE BtBluo I I203100
o6Ml lrpitsl I8.08i.324,03 EIB I IUaljGr 3t 1S54593000 I U, ,lllilk! a DW 511076+.92



1.

2.

3.

5.

6.

7. Mnenje velja dve letiod dneva izdaje.

leroliova 641 T 0590 00 000

S lnnii .rlrra M9C0l Lrlrl

maE.joie Zrimiek
6lan poslovodstva za podroaje tehnike in

.*' v
,,2___ I .

-(

Na obmoiju predvidene gradnje poteka obstoje'e TK omreije podjetja T-2 d'o'o na

katerega j; mo:no prikljutiti predvideni objekt' obstoje'e TK omrezje je potrebno

med samo gradn;o ustrezno zaiaititi Za informacije o moinostih -priklju'itve in

poteku TK omreija se obrnite na Miha smrekar (051/508-562)'

lnvestitor mora pisno sporoaiti, da zaienja z Eradnjo oz izvajanjem del in sicer

najmanj 15 dni pred pri6etkom del, na T-2 d'o'o , verovikova 64a' 1000 Ljubljana'

Pred priietkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naro'iti zakolifbo

obstoieaega optiinega omreija in nadzor nad gradnjo pri 6rateld'o'o ' Laze 18a'

4OOO Kranj, na Miha Smrekar (051/608-562). Stroiki bremenijo investitorja'

lzkop v neposredni bliiinitelekomunikaciiskega omreija je potrebno izvajati roZno in

pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel'

Kriianje komunalnih vodov z obstojeao traso optidne kanalizacije ie potrebno izvesti

pod nadzorom predstavnika podjetja Grateld o'o'

Vsako poikodbo optianega omreija je potrebno takojjaviti

na tel: 064/06+064 ali 064/111-310.

Postopek vodil:
PrimoU Zver
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