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OBČINA HRASTNIK
26

Na podlagi 46. in 53a. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - 
ZUreP-2; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in  33. 
člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik 
Zasavja, št. 28/2017) je župan Občine Hrastnik, 
dne 23. 5. 2018 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev

Občinskega prostorskega načrta Občine 
Hrastnik

(SD OPN Hrastnik-1)

1. člen
Uvodne določbe

S tem sklepom se začne postopek priprave 
s p r e m e m b  i n  d o p o l n i t e v  O b č i n s k e g a 
prostorskega načrta Občine Hrastnik, sprejetega 
z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Hrastnik (v nadaljevanju: OPN Hrastnik), 
objavljenim v Uradnem vestniku Zasavja, št. 
2/2016.

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo

Občina Hrastnik je pri uporabi OPN Hrastnik v 
praksi ter pri izdaji gradbenih dovoljenj, v 
sodelovanju z Upravno enoto Hrastnik ugotovila, 
da v prostorskem aktu obstajajo pomote tehnične 
narave in neskladja med posameznimi 
določbami znotraj izvedbenega dela OPN 
Hrastnik. Potrebno je izvesti tehnične popravke 
in odpraviti neskladja. 

3. člen
Območje, predmet načrtovanja ter vrsta 
postopka, po katerem se spremembe in 

dopolnitve izvedejo

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na 
celotno območje Občine Hrastnik in obsegajo 
odpravo:
-  očitnih pomot tehnične narave in 
-  neskladja med posameznimi določbami znotraj 
   izvedbenega dela OPN Hrastnik.

Strateški del in ostale določbe izvedbenega dela 
OPN Hrastnik ostanejo nespremenjene.
Postopek priprave bo potekal po kratkem 
postopku sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta, ki ga določa 53a. člen 
ZPNačrt. Le ta določa, da se po kratkem 
postopku izvedejo spremembe občinskega 
prostorskega načrta, ki so potrebne zaradi 
odprave neskladja med posameznimi določbami 
znotraj izvedbenega ali strateškega dela.
V kratkem postopku se občinski prostorski načrt 
spremeni in dopolni na način, kot je v občini 
predpisan za sprejem drugih občinskih odlokov s 
tem, da mora biti predlog sprememb skupaj z 
obrazložitvijo pred sprejemom na občinskem 
svetu javno objavljen na oglasni deski in v 
svetovnem spletu vsaj 15 dni in v tem času 
javnosti omogočeno tudi podajanje pripomb na 
objavljeno gradivo.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Pridobivanje strokovnih rešitev v tem postopku ni 
predvideno. 

5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo 
smernice in mnenja za načrtovane 

prostorske ureditve

Spremembe in dopolnitve so take narave, da ne 
terjajo sodelovanje nosilcev urejanja prostora in 
zaradi njih ni treba izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja.

Občina Hrastnik bo v sedmih dneh po sprejemu 
sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik na 
občinskem svetu o tem obvestila Ministrstvo za 
okolje in prostor in vse državne nosilce urejanja 
prostora.

6. člen
Roki za pripravo

Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN 
Hrastnik obsega naslednje faze:
-  objava sklepa župana o začetku priprave – maj 
   2018; 
-  izdelava predloga – junij 2018;
-  javna objava predloga sprememb skupaj z 
   obrazložitvijo na oglasni deski in v svetovnem 
   spletu ter zbiranje pripomb javnosti na  
   objavljeno gradivo – 15 dni (julij 2018);
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-  priprava in zavzem stališč do pripomb javnosti 
   (julij 2018);
-  izdelava usklajenega predloga (avgust 2018);
-  posredovanje usklajenega predloga 
   občinskemu svetu v sprejem z odlokom 
   (september 2018).

Predvideni roki so okvirni in se lahko spremenijo 
zaradi nepredvidenih okoliščin.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Stroške priprave sprememb in dopolnitev OPN 
Hrastnik nosi Občina Hrastnik.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti

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

Štev.: 3500-2/2018

Hrastnik, dne 23.5. 2018

OBČINA HRASTNIK
27.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-
ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-
C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A 109/12, 76/14 – 
odl. US, 14/15 - ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2; v 
nadaljnjem besedilu: ZPNačrt)  in  33. člena 
Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 28/2017) je župan Občine Hrastnik, dne 23. 5. 
2018 sprejel

S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta območja Steklarne 
Hrastnik (EUP HR116) -  Spremembe in 

dopolnitve 
Ureditvenega načrta območja Steklarne 

Hrastnik

1. člen
Predmet

S tem sklepom se začne priprava občinskega 
p o d r o b n e g a  p r o s t o r s k e g a  n a č r t a  ( v 
nadaljevanju: OPPN) za območje steklarne in 
spremljajočih objektov v južnem delu mesta  
Hrastnik, ki je v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 
2/16, v nadaljevanju: OPN Hrastnik) opredeljeno 
z enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) 
HR116 in predstavlja prostor industrijske cone 
Steklarne Hrastnik s pripadajočimi objekti in 
napravami, manipulativnimi površinami in 
ostalimi ureditvami. Pobudo za pripravo OPPN je 
podala Steklarna Hrastnik d.o.o. 

Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZPNačrt, 
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št.99/07) in  Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 2/16).

2. člen
Območje OPPN

Območje OPPN obsega EUP HR116 s površino 
cca 3,4 ha in zajema v celoti oziroma dele parcel  
št.: 1299, 1298, 1339/1, 1334/1, 1334/2, 1483/30 
(potok), 1336, 1337, 1338, 1339/2, 1335, 1339/3, 
1333, 1295, 1340, 1346/1, 1345, 1486, 1484 
(potok), 1517/2, 1487/4, vse k.o. 1855-Hrastnik 
mesto in parceli 1062/1, 1062/5, obe k.o. 1859-
Gore.
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Namenska raba prostora znotraj obravnavane 
EUP je IP – površine za industrijo, VC – celinske 
vode in PC – površine cest.
Ureditve javne gospodarske in okoljske 
infrastrukture s priključitvami ter ostale ureditve 
potrebne za realizacijo in funkcioniranje območja 
lahko segajo tudi izven območja urejanja. Po 
potrebi je možno tudi izločanje oz. dodajanje 
posameznih parcel tako, da se s tem omogoči kar 
najbol j  kompleksno in celovito ureditev 
obravnavanega območja. 

3. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

Območje EUP HR116 se ureja na podlagi 
Ureditvenega načrta območja Steklarne Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/05, 13/07; v 
nadaljevanju: UN), katerega OPN Hrastnik 
ohranja v veljavi. Navedeni UN ureja prostor, na 
katerem se nahajajo poslovni in proizvodni 
objekti Steklarne Hrastnik s spremljajočimi 
površinami in infrastrukturo. Obstoječi prostorski 
akt ne zadošča razvojnim potrebam uporabnika 
prostora. Strateški razvoj Steklarne Hrastnik je 
usmerjen k širitvam tehnoloških procesov, ki 
sledijo napredku tehnike in so usklajeni z 
zakonodajo in predpisi. Prostor je potrebno 
notranje prenoviti in dograditi z izrabo notranjih 
rezerv, za kar je potrebna priprava sprememb in 
dopolnitev UN oziroma OPPN za območje EUP 
HR116.

4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo 

smernice za načrtovanje prostorske ureditve 
ter mnenja in drugi udeleženci, ki bodo 

sodelovali pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice 
in strokovne podlage ter podajo mnenja so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS 

za vode, Sektor območja srednje Save, 
Vojkova 52, 1000 Ljubljana – za področje 
upravljanja z vodami

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 
Ljubl jana – za področje cestnega in 
železniškega prometa 

3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška 
cesta 19, 1000 Ljubljana – za cestno 
infrastrukturo

4. Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 
ulica 11, 1000 Ljubljana – za železniško 
infrastrukturno omrežje

5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota 
Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje – za 
področje ohranjanja narave

6. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 
Ljubljana – za področje zaščite in reševanja

7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za 
logistiko, Vojkova  61, 1000 Ljubljana – za 
področje obrambe

8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana – za 
področje ribištva

9. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana – za področje gozdarstva

10. Elektro Ljubljana d.d.,  DE Trbovlje, 
Gimnazijska cesta 25, 1420 Trbovlje 

11. Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna 
omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje 
– Novo mesto, Lava 1, 3000 Celje

12. Komunalno stanovanjsko podjetje - KSP 
Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik

13. PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske 
brigade 11b, p.p. 3720,1001 Ljubljana

14. Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 
Hrastnik

Drugi udeleženci:
15. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 

okolje, Sektor za strateško presojo vplivov 
na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 
Ljubljana – za izvedbo celovite presoje 
vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO)

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci 
urejanja prostora, če se v postopku priprave 
OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od 
prejema poziva za pridobitev smernic in mnenj, le 
teh ne podajo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora pripravljavec OPPN upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. 
 

5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve

Pri izdelavi strokovne rešitve je potrebno 
upoštevati že obstoječe ureditve in dejavnosti na 
območju urejanja, predhodno izdelane strokovne 
podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo 
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OPPN:
- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja 

Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni 

list RS, št. 122/04),
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Hrastnik (OPN Hrastnik, Uradni 
vestnik Zasavja, št. 2/16) in Okoljsko poročilo 
k OPN Hrastnik,

- Odlok o ureditvenem načrtu območja 
Steklarne Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, 
št. 3/05, 13/07),

- Hidrološko – hidravlične analize in poplavne 
t e r  e ro z i j s ke  ka r t e  o b s to j e če g a  i n 
načrtovanega stanja za območje Bobna (od 
»Riklovega mosta« do Save), Sava, Brezniški 
in Brški potok (IZVO d.o.o., št. proj. C71-
FR/10, september 2011, dopolnitev januar 
2012; IZVO-R d.o.o., št. proj. C71/NS-FR/10, 
junij 2012, dopolnitev marec 2015);

- Ostala gradiva, relevantna za izdelavo 
naloge.

Strokovne rešitve, ki so podlaga za pripravo 
OPPN zagotovi naročnik Steklarna Hrastnik 
d.o.o.

6. člen
Roki za pripravo OPPN

Postopek priprave OPPN obsega naslednje 
faze:
- sprejem sklepa župana o začetku priprave 
OPPN; 
- izdelava osnutka OPPN na podlagi prikaza 
 stanja prostora, občinskega prostorskega načrta  
  in izraženih investicijskih namer;
- pridobivanje smernic nosilcev urejanja  
  prostora in odločbe o izvedbi CPVO; 
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN ob 
  upoštevanju prejetih smernic in okoljskega 
  poročila, kadar je potrebno izvesti CPVO;
- posredovanje dopolnjenega osnutka in 
  okoljskega poročila  v preveritev ministrstvu,
  pristojnemu za varstvo  okolja (kadar je 
  potrebno izvesti CPVO);
- javna razgrnitev in javna obravnava 
  dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila    
  (kadar je potrebno izvesti CPVO) - 30 dni;
- priprava in zavzem stališč do pripomb in 
  predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek;
- izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih 
  stališč; 

- pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora 
  in odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe 
  OPPN na okolje (kadar je potrebno izvesti 
  CPVO);
- izdelava usklajenega predloga;
- posredovanje usklajenega predloga OPPN 
  Občinskemu svetu v sprejem z odlokom. 

Priprava osnutka OPPN je predvidena 60 dni po 
začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava 
dopolnjenega osnutka je predvidena 60 dni po 
pridobitvi smernic. Sprejem usklajenega 
predloga OPPN je predviden 10 mesecev po 
začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so 
okvirni roki. V primeru, da bo potrebna izvedba 
CPVO ali kompleksnejša izdelava dodatnih 
študij, bodo le-te potekale sočasno z izdelavo 
OPPN, navedeni okvirni roki izdelave pa se bodo 
ustrezno prilagodili.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 

OPPN

Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo 
OPPN, vključno z geodetskim načrtom ter vsemi 
potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v 
kolikor bo le ta potreben), financira pobudnik in 
naročnik STEKLARNA HRASTNIK d.o.o.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti

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

Štev.: 3505-1/2018
Hrastnik, dne 23. 5. 2018  
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Založili občini Trbovlje in Hrastnik

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


