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Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (dalje: ZGS) na osnovi vloge občine Hrastnik 
ter na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2; Uradni list RS, št. 61/17), 
izdaja naslednje  

MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA OKOLJE 
IN KONKRETNE SMERNICE ZA PRIPRAVO ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRT A ZA OBMOČJE CENTRA V 
HRASTNIKU »OB BOBNU« 

I. Smernice in omilitveni ukrepi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta  

Načrtovane spremembe in dopolnitve prostorskega akta ne zadevajo gozda oz. gozdnega prostora 
zato konkretnih smernic ne podajamo. 
 

II. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«. 

ZGS meni, da izvedba predvidenih prostorskih ureditev ne bo imela vpliva na okolje z vidika 
gozdarstva in lovstva.  

O b r a z l o ž i t e v :  

Projektant, podjetje FIN ARS d.o.o., Zagorje ob Savi je dne 6.12.2021 pozvala ZGS in MKGP, pristojna 
za urejanje prostora na področju gozdarstva in lovstva, naj podata konkretne smernice za pripravo 
odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« in 
se opredeli do verjetnosti pomembnejših vplivov prostorskega akta na okolje. V vlogi je bil naveden 
dostop do gradiva prostorskega akta na spletni strani občine. Gradivo zajema Izhodišča za pripravo 
sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«, ki jih je izdelalo podjetje FIN 
ARS d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi; številka projekta: 40-2019; datum izdelave: 21.7.2020. 
Pobudnik in naročnik izdelave sprememb in dopolnitev je Servis Gričar d.o.o., Zagorje ob Savi. 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) v 
10. členu določa, da se funkcije gozdov kot strokovne podlage upošteva pri prostorskih ureditvah 
državnega in lokalnega pomena. 

Predmet načrtovanja je sprememba določil veljavnega zazidalnega načrta tako, da se omogoči gradnja 
poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev, 
dostopnih poti in njihove navezave na regionalno cesto oziroma izvede ureditve, v okviru katerih bo 
možno izvajanje poslovnih dejavnosti, ki so dopustne z veljavno namensko rabo območja, ter razvoj 
novih mestotvornih dejavnosti. Na obravnavani lokaciji je predvidena gradnja prefabricirane ročne 
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pralnice za osebna vozila ter objekta centralnih in podobnih dejavnosti, v skladu z usmeritvami iz 
podrobnejše namenske rabe prostora veljavnega OPN Občine Hrastnik. 

Območje obravnavanega zazidalnega načrta zajema zemljišča s parc. št. 1057/2, 1058, 1059, 1060, 
1062/1, 1062/1, vse k.o. Hrastnik mesto, ki po Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Hrastnik (2015-2024) niso gozdna in ne mejijo na gozdne površine. Izvedba sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta ne bo imela vpliva na gozd in gozdni prostor. 

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na zgoraj navedenem naslovu. 

 
 

Pripravila: 

Mojca STUPAN KOBILICA  
višja sodelavka I 

mag. Viktor MIKLAVČIČ 
 vodja ZGS OE Ljubljana 

 
 
 
Poslati:  
 Projektant, po el. pošti (mateja.kricej@finars.si) 
 MKGP, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (gp.mkgp@gov.si, primoz.habjan@gov.si) 
 
V vednost: 
 ZGS, KE Zagorje (ke.zagorje@zgs.gov.si) 
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Številka: 3563-0018/2022-2
Datum: 10. 2. 2022

FIN ARS d.o.o.
Podvine 36 
1410  Zagorje ob Savi

Zadeva:  Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje 
                centra v Hrastniku »OB BOBNU«  
                                          

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja
B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 

raznovrstnost

Z vlogo št.: 40-2019, z dne 6. 12. 2021, ki smo jo dne 7. 2. 2022 prejeli po elektronski pošti, ste na podlagi 
tretjega odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.  61/17 – ZUreP-2) zaprosili 
naslovni zavod za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana z vidika varstva narave v zvezi 
z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za 
območje centra v Hrastniku »OB BOBNU«.

Pri pripravi mnenja smo upoštevali gradivo dostopno na naslovu: https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-
hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/:
- Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »OB 

BOBNU« (UVZ, št. 26/21);
- Izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev ZN za območje centra v Hrastniku »OB BOBNU« 

OPPN, št. projekta: 40-2019, junij 2021, izdelovalec FIN ARS d. o. o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob 
Savi;

- Grafične priloge: geodetski načrt,  zazidalna situacija.

Mnenje izdajamo po 101.a členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 - 
Zdru-1, 32/08-odlUS, 8/10 - ZSKZ – B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju ZON), 
skladno z 11. členom ter Prilogo 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) ter 3. členom Uredbe o merilih 
za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta 
in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09).

A. Mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da zemljišče s parc. št. 1057/2, 1058, 1059, 1060, 
1062/1, 1062/1, vse k. o. /1855) Hrastnik mesto, na katerem se podrobnejša raba prostora in dejavnosti 
načrtujejo z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega 
načrta za območje centra v Hrastniku »OB BOBNU«, leži izven posebnega varstvenega območja (območja 
Natura 2000) in zavarovanega območja ter njegovega daljinskega vpliva. Zato ocenjujemo, da presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja ni potrebno izvesti.

https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/
https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/
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B. Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost

Na podlagi vlogi priloženih gradiv je bilo ugotovljeno, da obravnavano območje Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »OB 
BOBNU«, leži izven območja naravne vrednote in območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. 
Ocenjujemo, da predmetni prostorski načrt ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost, zato menimo, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana ni potrebno izvesti.

S spoštovanjem.

Priprava:
Vodja OE Celje:

Ljudmila Strahovnik, prof. geog.
naravovarstvena svetnica

                  

Tanja Košar Starič, univ. dipl. biol.
naravovarstvena svetnica

                  

Poslano: 
- naslovnik po e-pošti mateja.kricej@finars.si
- arhiv.

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS, skladno s 63.a členom UUP.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.

mailto:mateja.kricej@finars.si
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Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (dalje: ZGS) na osnovi vloge občine Hrastnik 
ter na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2; Uradni list RS, št. 61/17), 
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MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA OKOLJE 
IN KONKRETNE SMERNICE ZA PRIPRAVO ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRT A ZA OBMOČJE CENTRA V 
HRASTNIKU »OB BOBNU« 

I. Smernice in omilitveni ukrepi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta  

Načrtovane spremembe in dopolnitve prostorskega akta ne zadevajo gozda oz. gozdnega prostora 
zato konkretnih smernic ne podajamo. 
 

II. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu«. 

ZGS meni, da izvedba predvidenih prostorskih ureditev ne bo imela vpliva na okolje z vidika 
gozdarstva in lovstva.  

O b r a z l o ž i t e v :  

Projektant, podjetje FIN ARS d.o.o., Zagorje ob Savi je dne 6.12.2021 pozvala ZGS in MKGP, pristojna 
za urejanje prostora na področju gozdarstva in lovstva, naj podata konkretne smernice za pripravo 
odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« in 
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Pobudnik in naročnik izdelave sprememb in dopolnitev je Servis Gričar d.o.o., Zagorje ob Savi. 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 
110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) v 
10. členu določa, da se funkcije gozdov kot strokovne podlage upošteva pri prostorskih ureditvah 
državnega in lokalnega pomena. 

Predmet načrtovanja je sprememba določil veljavnega zazidalnega načrta tako, da se omogoči gradnja 
poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev, 
dostopnih poti in njihove navezave na regionalno cesto oziroma izvede ureditve, v okviru katerih bo 
možno izvajanje poslovnih dejavnosti, ki so dopustne z veljavno namensko rabo območja, ter razvoj 
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pralnice za osebna vozila ter objekta centralnih in podobnih dejavnosti, v skladu z usmeritvami iz 
podrobnejše namenske rabe prostora veljavnega OPN Občine Hrastnik. 

Območje obravnavanega zazidalnega načrta zajema zemljišča s parc. št. 1057/2, 1058, 1059, 1060, 
1062/1, 1062/1, vse k.o. Hrastnik mesto, ki po Gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Hrastnik (2015-2024) niso gozdna in ne mejijo na gozdne površine. Izvedba sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta ne bo imela vpliva na gozd in gozdni prostor. 

Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na zgoraj navedenem naslovu. 

 
 

Pripravila: 

Mojca STUPAN KOBILICA  
višja sodelavka I 

mag. Viktor MIKLAVČIČ 
 vodja ZGS OE Ljubljana 

 
 
 
Poslati:  
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V zvei z vaio vlogo, prejeto dne 6.12.2021 in predloienimi pnlogami (Sklep o pripravi
sprememb in dopolnitev zazidatneea naarta za obmoaje centra v Hrastniku, l2hodi;aa z
graninim prikazom ureditve na spLetnih st.aneh obijne Nrastnik) in dne,.., prejeta
dopolnitev), ugotavLjamo, da se predmetno obmoije sprememb in dopolnitev (zgraditev
prefabhcirane roane avtopralnice za 6ebna v@ila in objekta centralnjh in podobiih
dejavnosti) nahaja v varovalnih pasovih (65 m nalsako stran prenosnega ptindoda if 65 m
od ograje plinovodnesa objekta) naslednjega prenonesa sistema zemelFkega plina:

.objekt/,lRP ToH (tlak 50 bar, onmik meje obmoija predmetnega OPPN 2naia cca 5 m od

.objekt poiarna pipa pred MRPToH (vja!k!),

. prenosni plinovod P2581A, MRP ToH .Toptarna, premer i50 mm, thk a bar,

. prenGni plinovon P2582A, izhodni iz /\4RP ToH za anoko potroinjo, premer 100 mm, dak

prenosni plinovod P253A, od R25A v 19+133 do ]\IRP TOH, premer 100 mm, tlak 50 bar.

omenjeni prenosni sistem zemeljskesa pLina je v upravljanju druibe PLinovodi d-o.o., kot
operaterja p renos.ega si ste ma ze me tj skeea plina.

Pn nadaijnjem naartovanju uporabe p.ctora in prcjektiranju (objekti s pripadajoao
zunanjo, prometno ii komunatno ureditvijo) je potrebno sktadno z zakoiom o urejanju
prostora (Uradni tist R5,;t. 61/17r ZUreP.2) upoitwati prenosni sistem @meljskega ptina z
omejitvami v pripadajoa.m varovalnem pasu in skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list
R5, it- 61111,72/17 pa\.,61120,65120) prjdobiti mnenje s projektnimi pogoji in
mneije k pojektnin ieiiteam od opehterja prenosnega sistema @melFkega plina. v
varnostnem pasu se deta lahko i4ajajo le pod posebnimi pogoji in pod naderstvom
Doobtaiaenca oDeraterja druibe Ptinovodi d.o.o.
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za prenGni sistem z€meLjskesa plina je potebno upoitevati Energetski zakon (Uradni list
Rs, it- 60/19 Lradno preaiiaeno be5eiiLo, 65/20, 158/20 . ZURE, r75l20) in Sistemska
obratovalna navodila za pren6ni sisren zemeljskega ptina (Uradni list R5, it. 55/15, 80/17
in 152/20). za p@ganja ! va@alni pas pren6nega plinryoda s tlakom nad 16 bar *
upoiteva Pravilnik o tehniinih pogojih za g.adite, obratdanje in wdr;*eje ptimvodd
2 del@nim tlak@ nad 16 barw td o pogojih za posege v obnEijih njihdih varovalnih
pas@ (Urad.i list Fl, it. 1212O1O,15111in 17111 . El-1). Za pG€ganja v varovalni pd
pmnega plindoda z detdnin tlak m do *tiuano 16 bar 5e upoitna Pravilnik o
tehniinih pogojih a graditry, obJat@anje in Ed.isanje pUmvodry z &lmim tlakom do
vkljuim l6 bar (Uradni list R5, it. 2617002,51lZ0[Z in 17111 EZ-l).

Podatki o obstoje6h pr€nosnih ptnovodih & do5topni v Zbnnem katastru Co5podaRke
javne infrastrukture, h ga vodi GeodeEla uprava RS v skladu z 9. ilenom Pravjtnika o
webini in na6nuvolenja zbtke podatkd o delanski rabi prGtora (Uradni List Rs, at- 9/0,1,
7/18 ZEN.A in 33/19 zEN 3).2. 27. flenom Zakona o geodetski dejavnGti (Uradni list
R5,4t.77t10in61t17 zAD)in v druibi Plinovodi d.o,o, (stu:ba2a inv6ticije). Podatki o
naartovanih preiosnih pUnovodih 30 dGtopnl v druibj Plinovodi d.o.o. (sluiba za

m.e. Mtaden Pajk, uni!. diPl.
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zadeva: oPPN sprendnbe in dopornirve zN za obmoaje cehna H

zleza: e-vlos. za s emice,zdne6.l2,2021

PrcuC smo v eez navedeno vloqo s katerc po poob aslilu 31 3505 312019 zdde 19 1a 2421,
zaprcaale za smemice k zhod aaem za pnpravo sprememb n dopontev ZN & obmoeie centE

k jh le izdelalF|NARS d o o. Podvine 36 1410
zago4eob sav za pripravrjavca o N.roan*aseasGraa.do.o cesta9
avqlsta 3D.1410ZaqoieobSavi Obrsh6vano obmoale se rezteza vzdo, d.tavne.este Rl
-r21. odsek 1r21flrbovrje Boben HEshik). od km 31s0dokkm 3 2e
vnmednlh hu h pr prave prcsockesa d.kumenbl€ lrcba upostevati:

. veFvno zakonodaF, s podro.ra qradnre upravrjanla n

. Osnova - dimenzonirante uslrezneqa cestnega pikljudka
obranavano obmo.je navezowro na dtavno cesto je kapacit€tna ana za k jo re treba
Edealire v faziizdeave prcslorekega dokumenra na katerega se bodo pridobvala

26 ured tev promel^e navdave obraviav6iesa obmotra oPPN na drtamo c6to bo

pogole in $glasje skladno z zakoiom o ceslah ii po postopk!, kot ga p€dplsuje
Pcv nk z aedbo inveslrclsk h udr:evaliih delin vzdrrevaln h de vjavno kor sl na

ravnih c€slah (ur Rs sl 7/r2)
Pr€d kakrsnoko I poz davo oz s rad nro obteklov znotrar predm ernesa obm oera u rer a nja,
mora br aedena vsa nlEslruktuE v obmoatu drzavne cesle potrebnaza uslrezno
navezryo na ddawo @sto G6in prklu.k) in na morebtne inlEslruklurne obiekle v
njej (vodovod kana zacla e eklr ka td ) Fazno ured tev p.omein€ nrcslruktuc d.
navezave posameztrih enot znorml oPPN na drzavno @sro je morno prcdvidet re pod
pogo,em da bo vsaka faza rahko dero€ a emosrorno in kol cerora - moriosr 
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PREIETO
0 3 ‐01‐ 2022

ELSTIK NET Teねkomu面 kacle d O O ρ
し ‐2ィ タ

TeL St:03/5646650,051/651688
E―naJoⅥ mfo@dslk net

Stev‖ka dokumenta:    0512/21/MG Datum izdaje: 24.12.2021

Elstik net d o o, Novi dom 4, 1430 Hrastnik,  na osnovi  30, 31, 40, 41, 42, 43, 45, 49, in 52 ёlena

Gradbenega zakona‐ GZ(Ur L RS St 61/2017)i9,UPBl:嶺 126/07:もt108/119),ZG0 1D(Uradni‖ St RS,St

57/1の ,9"10,12,13,h16 Cttna Zakona o dekЮ ns‖h komu雨kacuah― ZEKom-1(Urad面 ‖st RS,

St 109ノ 2012 s spremembamり ,ter na podlagi prelele Ⅵoge z dne,15 12 2021 lzdala Ⅵagatelu:

OBCINA HRASTNIK
Pot Vitka Pavlに a5

1430 HRASTNIK

Objekt:
Lokacija objeKa:

Obdina:

Kataskska obdina:
Parcela Stevilka:

lnvestitor:

Obmocle centra v HRASTN:KU "Ob BOBNU“  OPPN

Hrast雨 k

OBё lNA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliこ a5,1430 HRASTNIK

SMERNICE ZA PRIPRAVO OBCINSKEGA PODROBNEG PROSTORSKEGA
NACRTA SD ZN OB BOBNU 051212'I.MG

.Potek obstojedih KKS vodov je razviden iz prilo2enega situacijskega nadrta in podatkov poslanih na e-
posto: obcina.hrastnik@hrastnik.si
.Na obmodju zazidalnega obmodja ob Bobnu poteka obstojedi optidni in koaksialni kabel in sicer po

parceli 1057/'l in delno po parceli '1057/2. Na tem obmodju je predvidena pozldava, zato je potrebno na

tem delu predvideti prestavitev obstojecega voda in kabelskega jaSka HRJ0504.
.Za zagotavljanje oskrbe s telekomunikacijskimi storitvami preko optidnega omreZja je pohebno

predvideti povezavo do objektov iz obstojedega kabelskega ja6ka HRJ0404, ki je lociran v plodniku na

sredini parcele 1057/2 na J strani.
.Pri nadrtovanju gradnje.ie potrebno upo5tevati obstojede KKS podzemne vode. Morebitne prestavitve

ali za5dite obstojedih podzemnih vodov je potrebno projektno obdelati v skladu s tehnidnimi pogoji in

veljavnimi tehnidnimi predpisi, standardi ter tipiziranimi zahtevami kabelskega operaterja. Za5dita ali

prestavitve se izvedejo po navodilih in nadzoru Elstik.net d.o,o.
.Kabelsko omre2je, ponuja pa tudi dostop do Sirokopasovnih internet storitev, lP telefonije ter drugih

telekomunikacijskih storitev

EIsuk net,te ekomun kacle,d00,Nov dom 4,1430 Hrastn k

lD tt za DDVi S168346972,Malё naもti 8781052000



.Podrodje KKS obravnava in ureja Zakon o telekomunikacijah (Ztel-1)

.lnvestitor gradnje si mora v fazi pridobivanja dovoljenj od Elstik.net d,o.o., pridobiti projektne pogoje in

soglasje na projektno dokumentacijo,

.Vse informacije v zvezi KKS dobite pri kabelskem operaterju po e - po5ti: info@elstik.net ali telefon 03/
564 66 50, 051/65'l 688,

-situacija KKS vodov poslano po elektronski poiti na naslov: mateja.kricej@fina rs.si

E slk net,te ekomun kacle,dO。 ,Novidom 4.1430 Hrastn k
lDもt za DDVi S168346972,Matiё naもt:8781052000















Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 350-117/2020-9
Datum: 23. 12. 2021

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje in 
smernice za Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje centra v 
Hrastniku ob Bobnu

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe 
plana na okolje in smernice za plan Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za 
območje centra v Hrastniku ob Bobnu, s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki
jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem in smernicami.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                                                               dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                                vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka I                                                                       

Priloge: 
- mnenje in smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje, št. 350-85/2021-2 (256)
  z dne 23. 12. 2021.

FIN ARS d.o.o.
 Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

E-pošta: mateja.kricej@finars.si
              motivplus.mk@gmail.com
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ADRIAPLIN d o o
Dunalska cesta 7

1000 UUBUANA,SIoven」 a

Tel : +38612342100,FaXI +38614321093
infooad「 ap‖ ns′ www adrapln si

5t. l8€Olzr xp
FIN ARS d o o.

Podvine 36
1410 Zagole ob Savi

LJubり ana′ 22122021

Adriap‖ ndo.o.′ Duna」ska cesta 7′  1000 LJubljana′ na podlagi vloge nasiovnika′ kot

nosilec ureJanJa prostOra in operater distribucijskega sistema zemeljskega p‖ na v

obこini Hrastnik′ na podlagi l18 in 108.こ lena Zakona o ur● attu prostora(Uradni nst

RS′ こt 61/17-ZUreP-2)podaja naslednje

SMERNICE

k Spremembam in dopolniWam zazidalnega naErta za obmoEje
center Hrastnika ob Bobnu v obEini Hrastnik

FIN ARS d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje, je z dopisom Ef.4O/20L9 z dne 6.L2.2021,
pozval Adriaplin d,o.o., operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v obaini
Hrastnik, da mu v roku 30 dni poda nove smernice ali potrdi Ze izdane smernice v
okviru priprave izhodiSi za pripravo Sprememb in dopolnitev zazidalnega nairta za

obmoaje centra v Hrastniku ob Bobnu (v nadaljevanju: SD ZN)'

Vloinik je v vlogi navedel povezavo do spletne strani Obdine Hrastnik, kjer je
dostopno gradivo SD zN. V obravnavanem obmodju investitor nadrtuje gradnjo
predfabricirane roane avtopralnice in objekta centralnih in podobnih dejavnosti.

Na podlagi pregledanega gradiva ugotavljamo, da so v predmetnih izhodis6ih
upoStevane predhodno izdane usmeritve 5t. 2058/20-KP z dne 2t'lO.2O2O, zato
ADRIAPLIN d.o.o. potrjuje predhodno izdane smernice k izhodiSdem
prostorskega akta,

Pripravil:
Klemen Pavalec, dipl. ing. str. AioJz Babに ,univ. ipl. ing. str.

odg. vod . sekt.

V ved nost:
- Obdina Hrastnik, Pot Vitka Pavlida 5,

ACIIPI口 loliln・ ..

/L・ イ′|

enl

1430 Hrastnik

adriaplin d。 。

TRR:S15629000000,938014,uniCred t Banka SIovenoa d d
ID za DDV:S155956149
Mauい a stevJka:58653'9
Re9 st vlo芝 ka: 1/25697/OO

OkЮをno sod;ce v Llubり an

Osnovni kapta 1 12 956 935,00 EUR







Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-149/2020/10
Datum: 20. 12. 2021

Na podlagi poziva podjetja FIN ARS d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: 
FIN ARS d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE CENTRA V HRASTNIKU OB BOBNU

1. Podatki o vlogi

Podjetje FIN ARS d.o.o. je z vlogo, št. 40-2019 z dne 6. 12. 2021, prejeto istega dne, pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino za 
Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje 
centra v Hrastniku ob Bobnu (v nadaljevanju: OPPN SD ZN ob Bobnu).

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika občine Hrastnik, kjer se nahaja naslednje 
gradivo:

- Izhodišča za pripravo SD ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« - OPPN –
tekstualni in grafični del, izdelal: FIN ARS d.o.o. Zagorje ob Savi, št. projekta 40-2019, 
junij 2020,

- Sklep o pripravi SD ZN za območje centra v Hrastniku ob Bobnu, objavljen v Uradnem 
vestniku Zasavja, št. 26/21 z dne 7. 10. 2021;

FIN ARS d.o.o.

mateja.kricej@finars.si



2/2

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v 
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju:Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svetovalka II v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-284/2021-3 - DGZR
Datum: 23. 12. 2021

Na podlagi vloge Fin ars, d. o. o. Podvine 36, Zagorje ob Savi, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju vlagatelj), št. 40-2019 z dne 6. 12. 2021, 
izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena v 
povezavi s petim odstavkom 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17) ter 
na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena 
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) 
naslednje

SMERNICE
za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 

za območje centra v Hrastniku ob Bobnu

Vlagatelj je z vlogo, št. 40-2019 z dne 6. 12. 2021, ki smo jo prejeli 6. 12. 2021, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v 
Hrastniku ob Bobnu. Vlagatelj je hkrati z vlogo do gradiva omogočil elektronski vpogled preko 
spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Za pripravo navedenega prostorskega akta nimamo konkretnih smernic, pri pripravi pa naj se 
upoštevajo splošne smernice, ki jih posredujemo v nadaljevanju.

Pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob 
Bobnu je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno upoštevati 
naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe 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);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 25D8A99F00000000567D8E9B

Potek veljavnosti: 26. 05. 2026
Čas podpisa: 23. 12. 2021 14:29



Pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku ob 
Bobnu je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS, št. 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Fin ars, d. o. o. Podvine 36, Zagorje ob Savi (mateja.kricej@finars.si).
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V zvezi z vaSo vlogo Stevilka dopisa: 40-2019 z dne 06.12.2021 in po pooblastilu Obaine Hrastnik in na
podlagi koncesq-ske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne sluZbe urejanja in vzdrievanja
javne razsvetljave v Obdini Hrastnik 5t.: 377-78120L6, izdajamo naslednje smernice, kijih je potrebno
upoltevati pri izdelavi projekta za:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NACRTA

ZA OBMO.JE CENTM V HMSTNIKU

> OB BOBNU <<

Vse nove javne povrSine, ki so predmet urejanj je potrebno opremitl z javno razsvetljavo.

Za javno razsvetuavo je potrebno izdelati tehniano dokumentacuo, v kateri je potrebno upoltevati:

- razmejitev javnih in funkcionalnih povrlin
- stanje naprav javne razsvetuave in navezavo na obstojeie naprave na obravnavanem

obmoiju
- izhodiSda podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano obmodje
- tipizacijo opreme za obmo(je Obeine Hrastnik
- usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov
- razsvetljava funkcionalnih povrlin ob objekih bo internega znaiaja in ne bo povezana s

sistem i javne razsvetljave
- energetsko udinkovitostrazsvetljave
- usmeriwe glede varswa okolja pred vsiljeno wetlobo

Ooomba:
Potek nasih napeljav je razviden iz priloge.

Prilooe:
-1x

Lep pozdrav!
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Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-149/2020/10
Datum: 20. 12. 2021

Na podlagi poziva podjetja FIN ARS d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: 
FIN ARS d.o.o.), izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI 
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO 

ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE CENTRA V HRASTNIKU OB BOBNU

1. Podatki o vlogi

Podjetje FIN ARS d.o.o. je z vlogo, št. 40-2019 z dne 6. 12. 2021, prejeto istega dne, pozvalo
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino za 
Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje 
centra v Hrastniku ob Bobnu (v nadaljevanju: OPPN SD ZN ob Bobnu).

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika občine Hrastnik, kjer se nahaja naslednje 
gradivo:

- Izhodišča za pripravo SD ZN za območje centra v Hrastniku »Ob Bobnu« - OPPN –
tekstualni in grafični del, izdelal: FIN ARS d.o.o. Zagorje ob Savi, št. projekta 40-2019, 
junij 2020,

- Sklep o pripravi SD ZN za območje centra v Hrastniku ob Bobnu, objavljen v Uradnem 
vestniku Zasavja, št. 26/21 z dne 7. 10. 2021;

FIN ARS d.o.o.

mateja.kricej@finars.si
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2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline

2.1. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Celje. Na območju urejanja ter v območju 
vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne 
dediščine. Menimo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

2.2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na arheološke ostaline

Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v 
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V 
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju:Uredba PVO), in 
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene 
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva 
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf

V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje na podlagi Uredbe PVO, menimo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na arheološke ostaline.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Barbara Hace dr. Jelka Pirkovič
višja svetovalka II v. d. generalne direktorice

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Celje, tajnistvo.ce@zvkds.si
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in
zemljiške operacije

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 28
F: 01 478 90 33
E: gp.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si



Številka: 3504-209/2021/2
Datum: 9. 12. 2021

FIN ARS d.o.o.
Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

Zadeva: Mnenje za SD ZN ob Bobnu, ID 2697
Zveza: vloga št. 40-2019 z dne 6. 12. 2021

Stranka, FIN ARS d.o.o., Zagorje ob Savi, je 6. 12. 2021 pri Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) zaprosila za mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov plana - Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za 
območje centra v Hrastniku »OB BOBNU« v pripravi, v nadaljevanju OPPN - na okolje (SD ZN 
ob Bobnu), ID 2697, ter navedla, da je gradivo na razpolago na spletni strani občine Hrastnik:
https://www.hrastnik.si/zivljenje-v-hrastniku/okolje-in-prostor/oppn/

Po pregledu zgoraj navedenega gradiva ministrstvo ugotavlja, da predlagana prostorska 
ureditev ne posega na območje kmetijskih zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne 
opredeljuje.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Igor Ritonja
sekretar Leon Ravnikar

vodja Sektorja za urejanje kmetijskega
prostora in zemljiške operacije

Vročiti po elektronski pošti:
mateja.kricej@finars.si
motivplus.mk@gmail.com



 

 
 
 

Občina Hrastnik                                                                        Hrastnik, 6. 12. 2021        
Pot Vitka Pavliča 5                                                                    Številka: 287-OPPN OB BOBNU-M-2021                                                         
1430 Hrastnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                     
PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, sistemski operater distribucijskega 
omrežja toplote na geografskem območju Občine Hrastnik, izdaja v skladu z 306. členom Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14), na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list  RS štev. 80/99 s spremembami in 
dopolnitvami), na podlagi 49b., 50., 50a. in 206. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.: 102/04, popravek 
14/05, ZGO-1-UPB1, št.: 126/07, ZGO-1B spremembe in dopolnitve), na podlagi Koncesijske pogodbe za izvajanje 
gospodarske javne službe distribucije toplote v Občini Hrastnik, na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski 
sistem toplote na geografskem območju Občine Hrastnik (objavljeni na spletu www.petrol.si, v nadaljevanju SON), na 
zahtevo stranke Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik z dne 6. 12. 2021  naslednje 

 
 

MNENJE K OPPN ZA OBMOČJE CENTRA V HRASTNIKU »OB BOBNU« 
 
Za objekt: OPPN za zazidalni načrt za območje centra v Hrastniku »ob Bobnu« 
 
Investitor: Občina Hrastnik 
 
Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku »OB 
BOBNU« - poziv za izdajo oz. potrditev izdanih splošnih in konkretnih smernic urejanja prostora, vezan 
na dopis 018-PEH/DP. 
 
PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, (kot sistemski 
operater distribucijskega omrežja toplote na geografskem območju Občine Hrastnik), izdaja MNENJE k 
OPPN za zazidalni načrt za območje centra v Hrastniku »ob Bobnu« in sicer, PREDLAGANA 
SPREMEMBA JE USTREZNA IN NE VPLIVA NA NAŠE TOPLOVODNO OMREŽJE. 

 
 
Postopek vodil:        Petrol, d. d. 
Dejan Podlogar        Sektor toplotni sistemi  
         Direktor: mag. Zoran Gračner 

                      
 
 
Vročiti: 
- Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik 
 
Vložiti: 
-Arhiv Petrol, d. d.                                 
                          

http://www.petrol.si/
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