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Na podlagi 57. in 98. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju 
zpNačrt) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja, št. 28/06 - čistopis) je 
župan Občine Hrastnik  dne 08. 01. 2008 sprejel 

S K L E P 

o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za prenovo centra Dol pri Hrastniku

1. člen

Splošno

S tem sklepom določa župan Občine Hrastnik postopek 
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju OppN) za prenovo centra dol pri 
Hrastniku. 

pravna podlaga za pripravo OppN je zakon o prostorskem 
načrtovanju  in pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

(1) priprava Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za prenovo centra dol pri Hrastniku je 
nadaljevanje postopka priprave občinskega lokacijskega 
načrta, ki se je začel pripravljati na podlagi programa 
priprave lokacijskega načrta za prenovo centra dola pri 
Hrastniku (uradni vestnik zasavja, št. 15/04) po zakonu 
o urejanju prostora (uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – 
popravek in 58/03 – zzK-1; v nadaljevanju: zurep-1) 
in se bo ob upoštevanju že izvedenih postopkov po 
zurep-1 nadaljevala v skladu z zakonom o prostorskem 
načrtovanju (uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: 
zpNačrt).

do sprejema tega sklepa so bila izvedena naslednja 
uradna dejanja oziroma pripravljene naslednje strokovne 
podlage:
- prva prostorska konferenca,
- sprejem in objava programa priprave,
- geološko geomehanski elaborat št.: 557/05-02, 

januar 2005 (OzzINg d.o.o.)

- geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta,
- podatki o omrežju gospodarske javne infrastrukture,
- zasnova prostorske ureditve,
- zazidalni preizkus za novo šolo in vrtec na dolu pri 

Hrastniku (november 2007, ARHITEKT ERNST 
d.o.o.)

- izdelava strokovnih podlag z variantnimi strokovnimi 
rešitvami,

- pridobitev smernic direkcije Republike Slovenije 
za ceste (štev.: 37167-2823/2006/6 z dne 2. 11. 
2007).

predlog lokacijskega načrta ni bil javno razgrnjen, zato 
se v skladu z zpNačrt nadaljuje postopek priprave OppN 
na podlagi določil tega zakona. 

(2) Razlogi za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta so zagotoviti prostorski razvoj 
naselja, ki mora temeljiti na:
- intenzivni izrabi prostora znotraj obstoječe zazidave s 

prenovo in zapolnilno gradnjo – gradnja nadomestne 
osnovne šole in vrtca, prenova degradiranega 
urbanega območja na vstopnem jugovzhodnem delu 
naselja;

- celoviti prenovi prometne ureditve v naselju vključno z 
rekonstrukcijo regionalne ceste;

- oživitvi jedra z ureditvijo osrednjega trga in novimi 
poslovno-stanovanjskimi objekti.

3. člen 

Območje OppN

ureditveno območje se v celoti nahaja v k.o. dol pri 
Hrastniku in vključuje zemljišča po namenski rabi 
opredeljena kot: območje za oskrbne in storitvene 
dejavnosti ter stanovanja, ki predstavljajo center naselja 
in območje za stanovanja, območje za šport in rekreacijo 
ter območje  za proizvodne in servisne dejavnosti, ki 
obkrožajo center naselja. 

4. člen 

Način pridobitve strokovnih rešitev 

Strokovne rešitve pri pripravi OppN  se bodo pridobivale 
na osnovi:
- obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine 

Hrastnik in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo 
naloge,

- že izdelanih strokovnih podlag,
- smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora 

in
- dodatnih strokovnih podlag za katere se bo v postopku 

priprave izkazalo, da so potrebne.
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Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

5. člen

Roki za pripravo OpN 

(1) pri pripravi OppN se upoštevajo vse v 2. členu 
navedene faze dela oziroma uradna dejanja, ki so bila 
izvedena v postopku priprave občinskega lokacijskega 
načrta.

(2) OppN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po 
naslednjih fazah:
- izdelava osnutka in pridobitev smernic nosilcev 

urejanja prostora (45 dni),
- izdelava dopolnjenega osnutka OppN (15 dni),
- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 

osnutka OppN (30 dni), 
- preučitev pripomb in predlogov javnosti in zavzetje 

stališč do njih ter prva obravnava na občinskem svetu 
(30 dni po javni razgrnitvi),

- izdelava predloga OppN na podlagi zavzetih stališč 
do pripomb in predlogov javnosti (15 dni po zavzetju 
stališč),

- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni),
- izdelava usklajenega predloga OppN (15 dni po 

pridobitvi mnenj),
- posredovanje usklajenega predloga OppN 

občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (15 
dni po prejetju usklajenega predloga),

- objava tekstualnega dela odloka v uradnem glasilu.

6. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovanje prostorske ureditve 

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in 
strokovne podlage za OppN ter podajo mnenja so:
- Ministrstvo za promet, direkcija RS za ceste, Sektor 

za upravljanje, Območje ljubljana, Tržaška cesta 19, 
1000 ljubljana;

- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Sektor za vodno območje donave, Oddelek območja 
srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 ljubljana;

- Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, Oddelek za prostorske, 
urbanistične in druge tehnične ukrepe, 1000 
ljubljana;

- ElEKTRO ljubljana, d.d., dE Elektro Trbovlje, 
gimnazijska 25, 1420 Trbovlje; 

- TElEKOM Slovenije d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, center za vzdrževanje omrežja celje, lava 
1, 3000 celje

- KSp HRASTNIK, d.d., cesta 3. julija 7, 1430 
Hrastnik;

- ElSTIK d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik;
- Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 

2, 6000 Koper (pE Žalec, ulica Ivanke uranjek 1, 
3310 Žalec); 

- Občina Hrastnik, pot V. pavliča 5, 1430 Hrastnik; 
- RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,d.o.o., Trg revolucije 

12, 1420 Trbovlje;
- zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna 

enota celje, glavni trg 1, 3000 celje.

V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, 
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo 
ali so odgovorni za posamezno področje.

Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom 
zpNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu 
aktu v 30 dneh od prejema vloge.

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OppN

Finančna sredstva za izdelavo OppN zagotovi Občina 
Hrastnik iz proračunskih sredstev, ki so zagotovljena v 
proračunu občine.

8. člen

začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep se objavi v uradnem vestniku zasavja in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Občine Hrastnik in v vednost posreduje 
Ministrstvu za okolje in prostor.

Št. 350-05-2/03
Hrastnik, 08. 01. 2008

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIč
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Na podlagi 57. in 99. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju 
zpNačrt) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja, št. 28/06 - čistopis) je 
župan Občine Hrastnik  dne 11. 01. 2008 sprejel 

S K L E P 

o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta Resnica S5

1. člen

Splošno

S tem sklepom določa župan Občine Hrastnik postopek 
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju OppN) Resnica S5. 

pravna podlaga za pripravo OppN je zakon o prostorskem 
načrtovanju  in pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

(1) priprava Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Resnica S5 je nadaljevanje postopka priprave 
ureditvenega načrta, ki se je začel pripravljati na podlagi 
programa priprave ureditvenega načrta Resnica S5 
(uradni list RS, št. 79/2001) po zakonu o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor - zuNdpp in se bo ob 
upoštevanju že izvedenih postopkov nadaljevala v skladu 
z zakonom o prostorskem načrtovanju (uradni list RS, 
št. 33/07; v nadaljevanju: zpNačrt).

do sprejema tega sklepa so bila izvedena naslednja 
uradna dejanja oziroma pripravljene naslednje strokovne 
podlage:
- sprejem in objava programa priprave,
- geotehnično poročilo: Komunalna ureditev uN 

Resnica Hrastnik, št. elab. 677/07-g,  november 
2007geološko geomehanski elaborat št.: 557/05-
02, januar 2005 (OzzINg d.o.o.),

- geodetski načrt za pripravo prostorskega akta,
- podatki o omrežju gospodarske javne infrastrukture,
- pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja 

prostora,
- osnutek prostorskega akta,
- javna razgrnitev in javna obravnava.

(2) Razlogi za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta so zagotoviti prostorski razvoj 
območja Resnica z rudniško kolonijo, ki mora temeljiti 
na prenovi in zapolnitvi obstoječih zazidanih območij, 
arhitekturni in vsebinski preobrazbi območja z dotrajanim 
stavbnim fondom za dejavnosti Rudnika ob vhodnem 
objektu in večstanovanjsko gradnjo z visoko gostoto 
poselitve. 

3. člen 

Območje OppN 

ureditveno območje se nahaja  znotraj območja 
urbanistične zasnove naselja Hrastnik. Vključuje območje 
Resnica, ki je v grafičnem delu veljavnega prostorskega 
plana občine označeno kot S5 in je po namenski rabi 
opredeljeno kot območje za stanovanja in območje za 
proizvodne in servisne dejavnosti ter obrt. 

4. člen 

Način pridobitve strokovnih rešitev 

Strokovne rešitve pri pripravi OppN  se bodo pridobivale 
na osnovi:
- obstoječe veljavne prostorske dokumentacije Občine 

Hrastnik in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo 
naloge,

- že izdelanih strokovnih podlag,
- smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora 

in
- dodatnih strokovnih podlag za katere se bo v postopku 

priprave izkazalo, da so potrebne.

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za 
pooblaščenega prostorskega načrtovalca. 

5. člen

Roki za pripravo OpN 

(1) pri pripravi OppN se upoštevajo vse v 2. členu 
navedene faze dela oziroma uradna dejanja, ki so bila 
izvedena v postopku priprave ureditvenega načrta.

(2) OppN se začne pripravljati na podlagi tega sklepa po 
naslednjih fazah:
- preučitev pripomb in predlogov javnosti, 
- dopolnitev strokovnih podlag,
- zavzetje stališč do pripomb in predlogov javnosti, ter 

prva obravnava na občinskem svetu,
- izdelava predloga OppN na podlagi zavzetih stališč do 

pripomb in predlogov javnosti,
- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora,



- izdelava usklajenega predloga OppN,
- posredovanje usklajenega predloga OppN 

občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem,
- objava tekstualnega dela odloka v uradnem glasilu.

6. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovanje prostorske ureditve 

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in 
strokovne podlage za OppN ter podajo mnenja so:    
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Sektor za vodno območje donave, Oddelek območja 
srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 ljubljana;

- Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, Oddelek za prostorske, 
urbanistične in druge tehnične ukrepe, 1000 
ljubljana;

- ElEKTRO ljubljana, d.d., dE Elektro Trbovlje, 
gimnazijska 25, 1420 Trbovlje; 

- TElEKOM Slovenije d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, center za vzdrževanje omrežja celje, lava 
1, 3000 celje

- KSp HRASTNIK, d.d., cesta 3. julija 7, 1430 
Hrastnik;

- ElSTIK d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik;
- Občina Hrastnik, pot V. pavliča 5, 1430 Hrastnik; 
- RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,d.o.o., Trg revolucije 

12, 1420 Trbovlje;
- Toplarna Hrastnik d.o.o., ulica prvoborcev 5a, 1430 

Hrastnik;
- zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna 

enota celje, glavni trg 1, 3000 celje.

V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, 
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo 
ali so odgovorni za posamezno področje.

Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom 
zpNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu 
aktu v 30 dneh od prejema vloge.

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OppN

Finančna sredstva za izdelavo OppN zagotovi naročnik 
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. 

8. člen

začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep se objavi v uradnem vestniku zasavja in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 

spletnih straneh Občine Hrastnik in v vednost posreduje 
Ministrstvu za okolje in prostor.

Št. 350-05-2/01
Hrastnik, 11. 01. 2008

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JERIč
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založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: pagat d.o.o.,Hrastnik, tel. 03 56 46 888, e-pošta: pagat.doo@siol.net


