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Na podlagi 46. 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 04. 02. 2008 sprejel 

S K L E P 

o začetku priprave Občinskega prostorskega 

načrta Občine Hrastnik

1. člen

Splošno

(1) S tem sklepom določa župan Občine Hrastnik začetek 
in način priprave Občinskega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju OpN) Občine Hrastnik. 

(2) pravna podlaga za pripravo OpN so zakon o 
prostorskem načrtovanju (uradni list rS, št. 33/07; v 
nadaljevanju: zpNačrt) in podzakonski predpisi.

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta

(1) priprava OpN Občine Hrastnik je nadaljevanje 
postopka priprave Strategije prostorskega razvoja 
Občine Hrastnik (v nadaljevanju SprO), ki se je začel 
pripravljati po zakonu o urejanju prostora (uradni list 
rS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – zzk-1; 
v nadaljevanju: zurep-1) na podlagi sklepa Občinskega 
sveta Občine Hrastnik, da se pristopi k pripravi SprO 
in se bo ob upoštevanju že izvedenih postopkov po 
zurep-1 nadaljevala v skladu z zpNačrt. postopki in 
strokovne podlage, ki so bili izvedeni oziroma so bile 
izdelane do sprejema tega sklepa:
- sprejem sklepa Občinskega sveta Občine Hrastnik z 

dne 30. 3. 2006, 
- priprava osnutka programa priprave,
- prva prostorska konferenca za SprO (29. 11. 

2006),
- pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor 

(številka:35409-225/2006 z dne 11.09.2006), 
- izdelava naslednjih strokovnih podlag:
- analiza stanja prostora (oktober 2006),
- analiza pobud za spremembo namenske rabe prostora 

(junij 2007). 

OpN Občine Hrastnik bo predstavljal nov temeljni strateški 
in izvedbeni prostorski dokument občine s katerim 
bo mogoče zadovoljivo uresničevati sodobna načela 
usklajevanja razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami in 
varovanja javnih koristi ter načela trajnostnega razvoja. 

(2) razlogi za pripravo OpN Občine Hrastnik so:
- sprememba sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel 

zpNačrt, ki v 95. členu določa, da morajo občine v 
24 mesecih po uveljavitvi predpisa iz petega odstavka 
39. člena zakona sprejeti OpN;  

- razvojne potrebe in težnje prostorskega razvoja občine 
ter pobude in predlogi pravnih in fizičnih oseb.

3. člen 

Vsebina, oblika in območje OpN 

Nadaljnji postopek priprave OpN bo potekal kot priprava 
enovitega dokumenta, ki obsega strateški in izvedbeni 
del. Sestavni del OpN so urbanistični načrti za naselja 
Hrastnik in Dol pri Hrastniku. OpN vsebuje grafični in 
tekstualni del, izdela se v digitalni obliki in analogni obliki. 
OpN se izdela in sprejme za celotno območje občine 
Hrastnik. 

4. člen 

Izvedba celovite presoje vplivov na okolje

(1) V postopku priprave SprO je Ministrstvo za 
okolje in prostor dne 11.09.2006 izdalo odločbo št. 
35409-225/2006, iz katere izhaja, da je potrebno 
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju CpVO). Okoljsko poročilo še ni izdelano. 

(2) Na podlagi izdelanega osnutka OpN  Ministrstvo za 
okolje in prostor ugotovi, če je za OpN potrebna izvedba 
CpVO. V kolikor bo potrebna, bo občina v okviru priprave 
OpN zagotovila izdelavo okoljskega poročila in izvedbo 
postopka CpVO. 

5. člen 

Način pridobitve strokovnih rešitev 

(1) Strokovne rešitve pri pripravi OpN  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,
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- obveznih strokovnih podlag ter drugih urbanističnih 
strokovnih podlag, ki jih bo pri pripravi OpN še 
potrebno izdelati, 

- strokovnih preveritev in rešitev strateških izhodišč, 
ciljev in ukrepov za posamezna tematska področja za 
katera se bo v postopku priprave OpN izkazalo, da jih 
je treba podrobneje preveriti.

(2) Variantne rešitve za posamezne prostorske ureditve 
niso potrebne. 

6. člen

roki za pripravo OpN 

(1) pri pripravi OpN se upoštevajo v 2. členu navedeni 
postopki in strokovne podlage, ki so bili izvedeni oz. 
izdelani v postopku priprave SprO. 

(2)  Nadaljnja priprava OpN vsebuje naslednje faze in 
roke izdelave le-teh:
- sklep o pripravi (februar 2008),
- izvedba javnega naročila za izbiro izdelovalca OpN 

(februar, marec, april 2008),
- priprava strokovnih podlag in osnutka OpN (120 dni 

po izbiri izdelovalca),
- pridobitev smernic in mnenja o izvedbi CpVO (37 

dni),
- priprava dopolnjenega osnutka OpN in okoljskega 

poročila (105 dni),
- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 

osnutka OpN in okoljskega poročila (37 dni),
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni 

osnutek, priprava stališč in predloga OpN (60 dni),
- pridobitev mnenj, sklepa o potrditvi sprejemljivosti 

vplivov izvedbe OpN na okolje in potrditev predloga 
OpN s sklepom ministra (75 dni),

- odločitev vlade glede potrditve /zavrnitve predloga 
OpN v primeru, da OpN ne potrdi minister (30 dni),

- sprejem OpN na občinskem svetu (30 dni).

(3) Navedeni roki so okvirni. OpN Občine Hrastnik mora 
biti izdelan in sprejet najkasneje do 14. 10. 2009.

7. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki zagotovijo podatke, 
podajo smernice in mnenja, so ministrstva in organi v 
njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo 
pri pripravi OpN in so določeni s tem sklepom (v 
nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora). ti so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
urad za prostorski razvoj, Dunajska c. 21, 1000 
ljubljana, (smernice za razvoj poselitve);

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 
c. 48, 1000 ljubljana (mnenje o izvedbi CpVO);

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija rS za okolje, 
Direktorat za okolje, Vojkova 1b, 1000 ljubljana, 
(smernice za varstvo okolja in ravnanje z odpadki);

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija rS za 
okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 1b, 
1000 ljubljana, (smernice za ohranjanje narave);

5. zavod republike Slovenije za varstvo narave, OE 
Celje, Opekarniška cesta 2, 3001 Celje (smernice 
za ohranjanje narave);

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija rS za 
okolje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek 
območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 
ljubljana, (smernice s področja voda, rabe voda in 
priobalnih zemljišč);

7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, 
kotnikova 5, 1000 ljubljana (smernice za področje 
energetike);

8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, 
kotnikova 5, 1000 ljubljana, (smernice za področje 
turizma);

9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za 
elektronske komunikacije, kotnikova 5, 1000 
ljubljana, (smernice za informacijski razvoj in 
telekomunikacije);

10. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, 
kotnikova 5, 1000 ljubljana, (smernice za rabo 
potencialnih nahajališč mineralnih surovin);

11. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, langusova 
4, 1535 ljubljana, (smernice za razvoj cestnega 
prometa);

12. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in 
žičnice, langusova 4, 1535 ljubljana, (smernice za 
razvoj železniškega prometa);

13. Ministrstvo za promet, Direkcija rS za ceste, Sektor 
za upravljanje, Območje ljubljana, tržaška cesta 
19, 1000 ljubljana;

14. Ministrstvo za obrambo, urad za obrambne zadeve, 
Sektor za civilno obrambo, kardeljeva ploščad 
25, 1000 ljubljana, (smernice razvoja ter režimov 
urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena 
za potrebe obrambe);

15. Ministrstvo za obrambo, uprava rS za zaščito in 
reševanje, kardeljeva ploščad 21, 1000 ljubljana, 
(smernice za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami);

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 56, 1000 
ljubljana, (smernice za področje kmetijstva);

17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
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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

Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 
56, 1000 ljubljana, (smernice za ohranjanje 
gozdarstva, lovstva in ribištva);

18. pristojna ribiška družina zavoda za ribištvo Slovenije, 
Župančičeva 9 , ljubljana (smernice za področje 
ribištva);

19. zavod za gozdove Slovenije, OE ljubljana, tržaška c. 
2, 1000 ljubljana (smernice za področje gozdarstva 
lokalnega pomena);

20. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova ul. 10, 1000 ljubljana;

21. zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje, glavni trg 1, 3000 Celje (smernice za varstvo 
kulturne dediščine);

22. HSE Invest d.o.o., pE Medvode, gorenjska cesta 
46, 1215 Medvode;

23. geoplin plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 
11, 1001 ljubljana, (smernice za področje transporta 
in skladiščenje zemeljskega plina);

24. ElES Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 
ljubljana, (smernice za področje prenosa električne 
energije);

25. Elektro ljubljana d.d., DE Elektro trbovlje, 
gimnazijska 25, 1420 trbovlje (smernice za 
področje prenosa in distribucije električne energije 
lokalnega pomena);

26. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., 
kolodvorska 2, 6000 koper (pE Žalec, ulica Ivanke 
uranjek 1, 3310 Žalec) (smernice za področje 
distribucije zemeljskega plina);

27. Istrabenz plini  d.o.o., pE Vzhodna Slovenija, 
plinarniška ulica 1, 3000 Celje (smernice za 
področje distribucije zemeljskega plina);         

28. tElEkOM Slovenije d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, lava 
1, 3000 Celje;

29. ElStIk d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik;

30. toplarna Hrastnik d.o.o., ulica prvoborcev 5a, 1430 
Hrastnik;

31. rudnik trbovlje – Hrastnik d.o.o., trg revolucije 12, 
1420 trbovlje;

32. kSp Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik;

33. Občina Hrastnik 

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

(3) Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom 
zpNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu 
aktu v 30 dneh od prejema vloge Ministrstva za okolje 
in prostor.

8. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OpN

Izdelavo OpN financira Občina Hrastnik na podlagi 
sprejetega proračuna za leto 2008 in predvidenih 
sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih, skladno 
z načrtom razvojnih programov občine za obdobje 
2008-2011.

9. člen

začetek veljavnosti sklepa

ta sklep se objavi v uradnem vestniku zasavja in začne 
veljati z dnem objave. Občina Hrastnik pošlje sklep 
Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam ter 
ga objavi na spletnih straneh Občine Hrastnik.

Št. 3500-2/2006
Hrastnik, 04. 02. 2008

Župan 
Občine Hrastnik

Miran JErIč


