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 Uvod 1.1

 

Okoljsko poročilo (OP) za OPPN Spremembe in dopolnitve UN za območje Steklarne Hrastnik (OPPN), ki 

ga je izdelalo podjetje Matrika ZVO d.o.o., ima pridobljeno mnenje o ustreznosti Ministrstva za okolje in 

prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, št. 35409-313/2018/23, z dne 

26.6.2020. 

 

V času javne razgrnitve OPPN (9. julij – 14. avgust 2020) je s strani Steklarne Hrastnik d.o.o. podana 

sledeča pripomba: 

Pripomba 1 (prepis pripombe) 

V zvezi z javno obravnavo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta  za 

območje HR116, Spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik, ki 

je potekala 29.07.2020, podajamo naslednjo pripombo: 

 Popravek prve alineje 2. odstavka 38. člena osnutka, in sicer naj se izvedba omilitvenih ukrepov 

širitve steklarne na jug (območje D) veže na pričetek gradnje novih objektov, kar je skladno z 2. 

odstavkom 11. člena 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 in 49/20).  

 

Načrtovalec OPPN je v dogovoru s pripravljavcem OP pripravil sledeče stališče  

Stališče 1 

Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev 

Pripomba se nanaša na besedilo Okoljski cilj Zmanjšanje poplavne ogroženosti iz elaborata: Okoljsko 

poročilo za OPPN – Spremembe in dopolnitve UN za območje Steklarne Hrastnik izdelal Matrika ZVO 

d.o.o., št. proj. OP_34.18, december 2019, maj 2020 (v nadaljevanju Okoljsko poročilo) in posledično na 

odlok OPPN (1. alineja drugega odstavka 38. člena odloka). 

Pripombodajalec predlaga, da se v besedilu Okoljski cilj Zmanjšanje poplavne ogroženosti omilitveni 

ukrep, ki se nanaša na širitev steklarne na jug (objekt D), dopolni z besedilom »na območju razreda 

srednje poplavne nevarnosti« ter,  da se dopolni rok za izvedbo ukrepa z naslednjim besedilom: »Ukrep 

mora biti izveden in v polni funkciji pred začetkom gradnje novih objektov (2. dostavek, 11. člena 

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 in 49/20).« 

V zasnovi je predvidena širitev steklarne na jug (objekt D) in sicer na: 

- območje razreda srednje poplavne nevarnosti, 

- območje razreda majhne poplavne nevarnosti in   

- območje razreda preostale poplavne nevarnosti. 

Pripomba se nanaša na širitev steklarne na jug (objekt D) in sicer zgolj na območje razreda srednje 

poplavne nevarnosti (pred izvedbo ukrepov). Skladno z drugim odstavkom, 11. člena 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 in 49/20) je pripombo mogoče 

upoštevati. Drugi odstavek, 11. člena Uredbe določa da načrtovanje novih prostorskih ureditev na 

območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti, mora upoštevati 

pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te uredbe, pri tem pa zagotoviti tudi, da se z načrtovanjem nove 

namenske rabe ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na območju in izven njega. V ta namen je treba 

skupaj z načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne 

ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.  Na območju objektov 

steklarne po izvedbi ukrepov ni več srednjega razreda poplavne nevarnosti. Glede na »Uredbo« so 
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Industrijske stavbe in skladišča (klasifikacija objektov 125) dovoljene v majhnem ali preostalem razredu 

poplavne nevarnosti v kolikor so izpolnjeni pogoji iz uredbe, Priloga 2. 

Dopolni se Okoljsko poročilo, Okoljski cilj Zmanjšanje poplavne ogroženosti ter  1. alineja drugega 

odstavka 38. člena odloka OPPN. 

 

 

 

Ker je OP s strani MOP verificiran dokument, se ga kot takega ni spreminjalo. Uskladitev OP z 

navedenim stališčem je prikazano v obliki Aneksa k OP.  

 

Ob tem ocenjujemo, da spremenjena dikcija omilitvenega ukrepa nima vpliva na dosojene ocene vplivov 

plana na izvedbo okoljskih ciljev. Omilitveni ukrep iz OP je v Aneksu k OP zapisan bolj eksaktno in 

nedvoumno. 

 

Kjer se tekst spremeni, je naveden najprej prejšnji tekst ter stran v okoljskemu poročilu-oznaka: STARI 

TEKST in nato novi tekst-oznaka: NOVI TEKST. 

 

Aneks k OP in »osnovni« OP tvorita celovit dokument. 
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2 SPREMEMBE TEKSTA V OP 
 
 

STARI TEKST, OP, poglavje 11.2. Okoljski cilj Zmanjšanje poplavne ogroženosti, stran 135 

 

»OMILITVENI UKREP: 

V OPPN je treba nedvoumno navesti, da je izvedba širitve steklarne na jug (objekt D) možen le ob 

predhodni izvedbi lokalnih ukrepov iz Hidrološko hidravlične študije v sklopu Sprememb in dopolnitev 

Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik – 2. faza – ukrepi in načrtovano stanje (IZVO-R d.o.o., 

številka projekta L81-19, november 2019). 

 

POSLEDICA UKREPA: 

Posledica ukrepa bo takšna, da se zaradi novogradenj poplavna ogroženost ne bo povečala.  

 

ROK ZA IZVEDBO UKREPA:  

Ukrep mora biti izveden in v polni funkciji pred pridobitvijo projektnih pogojev za objekt.  

 

ODGOVOREN ZA IZVEDBO UKREPA:  

- Vnos določil v OPPN: načrtovalec OPPN 

- Izvedba: Steklarna Hrastnik d.o.o. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Objekt D (podaljšanje steklarne na jug) je sedaj na območju razreda srednje nevarnosti poplav in po 

Uredbi 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) ni dovoljen. Po 

izvedbi predvidenih ukrepov bo tam razred majhne nevarnosti poplav kar pomeni, da ne bo več 

normativnih ovir za gradnjo.  

Ostali objekti, predvideni z OPPN (A1, A2, B, C) se lahko gradijo brez izvedbe ukrepov.  

V objektih, ki so predvideni z OPPN (A1, A2, B, C, D), niso dovoljene in ne bodo izvajane dejavnosti iz 

7. člena »poplavne uredbe«, zaradi tega ne veljajo omejitve iz Priloge 2. »poplavne uredbe«. Peč G, ki je 

naprava, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega (t.i. IED naprava), bo na isti lokaciji kot sedanja 

peč. Lokacija ni poplavno ogrožena.« 

 

NOVI TEKST 

 

 »OMILITVENI UKREP:  

V OPPN je treba nedvoumno navesti, da je izvedba širitve steklarne na jug (objekt D) na območju razreda 

srednje nevarnosti poplav možen le ob predhodni izvedbi lokalnih ukrepov iz Hidrološko hidravlične 

študije v sklopu Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik – 2. faza – 

ukrepi in načrtovano stanje (IZVO-R d.o.o., številka projekta L81-19, november 2019).  

 

POSLEDICA UKREPA:   

Posledica ukrepa bo takšna, da se zaradi novogradenj poplavna ogroženost ne bo povečala.  

 

ROK ZA IZVEDBO UKREPA:  

Ukrep mora biti izveden in v polni funkciji pred začetkom gradnje novih objektov (2. dostavek, 11. člena 

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 in 49/20).  

 

ODGOVOREN ZA IZVEDBO UKREPA:  

- Vnos določil v OPPN: načrtovalec OPPN  

- Izvedba: Steklarna Hrastnik d.o.o. ». 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0774
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STARI TEKST, OP, poglavje 17. Poljuden povzetek,  stran 154 

 

»OKOLJSKI CILJ ZMANJŠANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI 

OMILITVENI UKREP: 

V OPPN je treba nedvoumno navesti, da je izvedba širitve steklarne na jug (objekt D) možen le ob 

predhodni izvedbi lokalnih ukrepov iz Hidrološko hidravlične študije v sklopu Sprememb in dopolnitev 

Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik – 2. faza – ukrepi in načrtovano stanje (IZVO-R d.o.o., 

številka projekta L81-19, november 2019). 

 

POSLEDICA UKREPA: 

Posledica ukrepov iz HHŠ bo takšna, da se zaradi novogradenj poplavna ogroženost ne bo povečala.  

 

 ROK ZA IZVEDBO UKREPA: 

Ukrep mora biti izveden in v polni funkciji pred pridobitvijo projektnih pogojev za objekt. 

  

ODGOVOREN ZA IZVEDBO UKREPA: 

- Vnos določil v OPPN: načrtovalec OPPN 

- Izvedba: Steklarna Hrastnik d.o.o.« 
 

NOVI TEKST 

 

 »OMILITVENI UKREP:  

V OPPN je treba nedvoumno navesti, da je izvedba širitve steklarne na jug (objekt D) na območju razreda 

srednje nevarnosti poplav možen le ob predhodni izvedbi lokalnih ukrepov iz Hidrološko hidravlične 

študije v sklopu Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik – 2. faza – 

ukrepi in načrtovano stanje (IZVO-R d.o.o., številka projekta L81-19, november 2019).  

 

POSLEDICA UKREPA:   

Posledica ukrepa bo takšna, da se zaradi novogradenj poplavna ogroženost ne bo povečala.  

 

ROK ZA IZVEDBO UKREPA:  

Ukrep mora biti izveden in v polni funkciji pred začetkom gradnje novih objektov (2. dostavek, 11. člena 

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 in 49/20).  

 

ODGOVOREN ZA IZVEDBO UKREPA:  

- Vnos določil v OPPN: načrtovalec OPPN  

- Izvedba: Steklarna Hrastnik d.o.o. » 
 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3807
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0774

