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OBČINA TRBOVLJE
22.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – 
Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO), 10. člena Statuta Občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 19/2016) ter 66. 
člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 11/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) županja Občine Trbovlje sprejme

S K L E P 

o začetku postopka priprave sprememb in 

dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

občine Trbovlje 

 1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo 

dopolnitev občinskega prostorskega načrta
S tem sklepom se začne postopek priprave 
sp rememb in  dopo ln i t ev  Obč inskega 
prostorskega načrta občine Trbovlje (v 
nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve 
OPN Trbovlje), sprejetega z Odlokom o 
občinskem prostorskem načrtu občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 29 / 15, 7 / 2017 ).
V obdobju po sprejetju odloka je Občina Trbovlje 
tesno sodelovala z Upravno enoto Trbovlje z 
namenom preverjanja ustreznosti posameznih 
določil in njihovo uporabo v praksi, torej pri izdaji 
gradbenih dovoljenj. Prejeli smo tudi pripombe s 
strani občanov – fizičnih in pravnih oseb, 
projektantov in drugih zainteresiranih oseb. 
Zaradi usklajevanja določb smo začeli s 
postopkom sprememb in dopolnitev OPN.
Spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje 
obsegajo:

1. uskladitev neskladij med posameznimi 
členi OPN Trbovlje,

2. spremembe in dopolnitve prostorskih 
izvedbenih pogojev glede lege, velikosti, 
oblikovanja stanovanjskih, gospodarskih 
in kmetijskih objektov,

3. spremembe in dopolnitve vsebine 
tekstualnega dela prostorskih izvedbenih 
pogojev

2.
Območje ter vrsta postopka izvedbe 

sprememb in dopolnitev OPN Trbovlje
Spremembe in dopolnitve določil posameznih 
členov odloka se nanašajo na celotno območje 
občine Trbovlje, posamezne spremembe 
prostorskih izvedbenih pogojev pa na 
posamezne enote urejanja prostora.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Postopek Sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Trbovlje bo potekal 
skladno s 53. členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – 
ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-
43/13-8, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, v 
nadaljevanju: ZPNačrt). Ta omogoča postopek 
sprememb in  dopo ln i tev  Obč inskega 
prostorskega načrta po skrajšanem postopku. 
Spremembe in dopolni tve občinskega 
prostorskega načrta se nanašajo samo na 
prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v 
določanje namenske rabe prostora, zato se 
Odlok o spremembah in dopolnitvah sprejema 
po skrajšanem postopku. Grafični del OPN se 
ne spreminja.

3.
Način pridobivanja strokovnih rešitev

Pobude so bile analizirane in bodo oblikovane 
kot spremembe in dopolnitve Odloka o 
Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Trbovlje.
Pri strokovnih rešitvah se upošteva prikaz 
stanja prostora ter usmeritve iz državnih in 
občinskih strateških dokumentov.
Spremembe in dopolnitve OPN Trbovlje se 
pripravijo v okviru strateških usmeritev 
Občinskega prostorskega načrta občine 
Trbovlje – strateški del, ki se ne spreminja, z 
upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev 
v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih 
meril in možnosti opremljanja zemljišč za 
gradnjo.

4.
Rok za pripravo dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta oziroma njegovih 

posameznih faz
Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v 
skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta na 
občinskem svetu je približno 6 mesecev. 
Okviren terminski plan:
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5.
Nosilci urejanja prostora, ki predložijo 

smernice za načrtovanje in mnenja glede 
načrtovanih prostorskih ureditev

Spremembe in dopolnitve OPN, določene s tem 
sklepom so v izvirni in izključni pristojnosti 
Občine Trbovlje. V postopek sprememb in 
dopolnitev OPN bodo, v kolikor se bo potreba za 
to izkazala v teku priprave sprememb in 
dopolnitev, vključeni nosilci urejanja prostora in 
se bodo določili v sodelovanju z izdelovalcem v 
času priprave odloka. 

6.
Obveznosti financiranja priprave sprememb 

in dopolnitev OPN Trbovlje
Sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter za 
izdelavo in vodenje postopka prostorskega akta 
bo v celoti zagotovila Občina Trbovlje.

7.
Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Zasavja in 
na spletni strani Trbovlje, veljati pa začne z dnem 
objave v Uradnem vestniku Zasavja.

Številka:� 350 – 6/2016 8 3 - 011 
Datum:   � 19. 4. 2017

  faza čas izdelave 

1 izdelava osnutka SD OPN 15 dni po sprejetju sklepa o začetku postopka 

2 izdelava dopolnjenega osnutka 

SD OPN 
5 dni po prejemu vseh prvih mnenj pristojnih NUP 

3
 

izdelava predloga SD OPN
 

5 dni po zaključeni javni obravnavi in sprejemu 

stališč do pripomb
 

4
 

izdelava usklajenega predloga 

SD OPN
 5 dni po prejemu vseh drugih mnenj pristojnih NUP

 

5
 

izdelava usklajenega in 

sprejetega predloga

 5 dni po uradni objavi v Uradnem vestniku Zasavja
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Založili občini Trbovlje in Hrastnik

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: VINKOTISK s.p. Radeče


