
 
 
 št. pripombe: 1 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na parc. št. 955/2, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku. Navedena parcela naj se 
izloči iz območja OPPN-3-04. 
 
Stališče do pripombe:  
Pripomba se sprejme. Parcelo št. 955/2, k.o. Dol pri Hrastniku se izloči iz območja OPPN. 
 
 
 št. pripombe: 2a 

št. pobude: 8-51, 8-53 
Povzetek pripombe: 
Parcele št. 333/1, 333/2, 333/3, 337/7 in 1518/2 k.o. Dol pri Hrastniku so v sklopu 
kmetijskega gospodarstva KMG-MID 100931581 in niso predvidene za dodatno pozidavo ter 
predvidene počitniške hiše. Predlagatelj zahteva, da se parcele izločijo iz stavbnega zemljišča 
- SP, objekti kmetije pa se uvrstijo v območje razpršene poselitve ali pa v zemljišče pod 
stavbo.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Predlog za zmanjšanje obstoječih stavbnih zemljišč je s planom 
deloma že upoštevan (pobude št. 8-52, 8-53). Obseg stavbnih zemljišč se dodatno zmanjša. 
Za območje na katerem se vzpostavlja aktivna kmetija pa se določi namenska raba prostora 
– površine razpršene poselitve (A). 
 
 
 št. pripombe: 2b 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Na strani 78 točka 10 osnutka, glede dopustne gradnje pomožnih stavb ter gradbeno 
inženirskih objektov pod alinejo 6 in 7 je dovoljena gradnja le po enega objekta iste vrste, 
kar ni smiselno. Kmetija lahko potrebuje več pomožnih stavb (npr. poljski poti, rastlinjak ali 
plastenjak…). Takšne omejitve za kmetije niso smiselne ne za kmetijska in ne za stavbna 
zemljišča.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Dopusti se število pomožnih kmetijskih objektov, kot jih za svojo 
dejavnost potrebuje kmetija. Pri uskladitvi 64. člena odloka se upoštevajo nove splošne 
smernice Ministrstva za kmetijstvo in okolje za področje kmetijstva, glede dopustnih 
enostavnih in nezahtevnih pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih.  
 
 
 
 št. pripombe: 2c 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na gradnjo na kmetijskih zemljiščih brez spremembe kmetijske 
namenske rabe (stran 77 osnutka). Pri gradbeno inženirskih objektih naj se dopolni v skladu 
z navedbo na strani 18 osnutka, glede spodbujanja obnovljivih virov energije (OVE). Gre 
predvsem za izrabo vetrne energije, ki se bo praviloma pojavljala na kmetijskih zemljiščih na 
izpostavljenih legah. Lokacije vnaprej ni moč določiti, saj so le te pogojene z vetrovnostjo. 
Sama vetrna elektrarna do 50 kW ni nič drugače kot steber elektroenergetskega voda. 
Sicer se naj o spodbujanju proizvodnje električne energije s fotovoltaičnimi sistemi in 
vetrnimi elektrarnami na strani 18 ne piše.  
 
Stališče do pripombe: 



Za gradnjo in postavitev elektroenergetskih objektov na kmetijskih zemljiščih je potrebno v 
izvedbenem delu OPN določiti lokacijo na podlagi konkretne pobude, ki se s strokovnimi 
podlagami v prostoru predhodno preveri in zanjo v postopkih priprave akta opravi tudi 
presojo vplivov na okolje. Zato ni možno v prostorskem aktu dopustiti postavitve naprav za 
proizvodnjo električne energije na vseh kmetijskih zemljiščih. V strateškem delu akta pa so 
podane zgolj usmeritve za razvoj, ki so dolgoročnega značaja, med drugimi tudi ta, da se 
rabo obnovljivih virov v prostoru spodbuja. Pripomba se ne sprejme. 
 
 
 
 št. pripombe: 2d 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Na strani 141 pod označbo .ike je dopustna gradnja elektroenergetskih objektov in naprav le 
na podlagi OPPN ali DPN. Če npr. za gradbeno enoto (GE) z oznako .gs ali .ip ni predpisan 
OPPN, potem tudi za .ike to ne bi bilo potrebno. Omeji naj se v skladu z spodbujanjem OVE 
na te vrste naprav, za ostale pa je potreben OPPN. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Na navedenih tipih gradbenih enot (GE na EUP s končnico .ike) se 
izloči določilo, da se gradnja elektroenergetskih naprav in prostorske ureditve za nove ali 
povečanje obstoječih zmogljivosti proizvodnje električne energije lahko izvaja le na podlagi 
OPPN in DPN. 
 
 
 št. pripombe: 3 

št. pobude: 12-1 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se pri parc. št. 677, k.o. Marno spremeni dopolnjen osnutek namenske 
rabe zemljišča iz kmetijskega v stavbno, in sicer tako, da se gradbena linija premakne na 
mejo parcele. S tem se smiselno zaokroži celota, glede na stanje v naravi. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme v smislu uskladitve meje stavbnega zemljišča. 
 
 
 št. pripombe: 4 

št. pobude: 2-8 
Povzetek pripombe: 
Na parceli št. 935/5, k.o. Marno - del parcele, ima predlagatelj dovoljenje za nezahteven 
pomožen kmetijski objekt (št. 351-98/2009-7). Ker bo še širil in pomlajeval sadovnjak in 
gojili druge kulture, potrebuje klet z elektriko in vodo. Zato daje pobudo, da se za gradnjo 
takega objekta opredeli stavbno zemljišče.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Omogoči se širitev pomožnega kmetijskega gospodarskega objekta.  
 
 št. pripombe: 5 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Lastnika parcele 1049/8 se strinjata s pripravljenim osnutkom občinskega prostorskega 
načrta občine Hrastnik in ker imata na svojem zemljišču objekt, ki je v procesu legalizacije, 
dajeta pobudo za čimprejšnjo zaključitev postopka. 
 
Stališče do pripombe: 
Zaključek postopka s sprejemom akta na občinskem svetu bo opravljen po pridobitvi 
pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN ter po pridobitvi odločbe o 
sprejemljivosti vplivov plana na okolje.  



 
 
 št. pripombe: 6 

št. pobude:6-9,6-2 (6-78) 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se območje stavbnih zemljišč na EUP z oznako GO43 ter GO81 poveže 
in opredeli stavbno zemljišče (na parcelah 467/9 in 467/12, k.o. Gore). 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se deloma sprejme in upošteva tako, da se pobuda 6-78 preoblikuje glede na 
dejansko stanje v prostoru z vključitvijo objektov na parcelah na katere se nanaša pripomba. 
 
 
 št. pripombe: 7 

št. pobude: 2-17 
Povzetek pripombe: 
Na pobudo 2-17 za izbris stavbnega zemljišča za enostanovanjsko hišo na zemljišču parc. št. 
926/2, k.o. Marno, je na podlagi dokazil podan predlog za dodelitev statusa avtohtone 
poselitve za fundus in funkcionalno zemljišče, kot uskladitev z dejanskim stanjem z 
možnostjo nadomestitve stanovanjske stavbe.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Na podlagi dokazil o avtohtonosti gradnje se pri predlogu 2-17 izvede 
uskladitev z dejanskim stanjem v prostoru z opredelitvijo površin razpršene poselitve. 
 
 št. pripombe: 8 

št. pobude: 6-153 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana v zvezi parcele št. 1470/9, k.o. Turje, ki je po prostorskem aktu 
zavedena kot kmetijsko zemljišče-gozd. Podan je predlog za stavbno zemljišče za počitniški 
objekt. Zemljišče se že veliko let ne izrablja kot gozdno zemljišče, prav tako se ne vlaga v 
obnovitev gozda oz. ni nove posaditve z drevesi. Gre za opuščen vaški peskolom, poraščen z 
grmičevjem. Zagotovljena je možnost priključitve na cesto, vodovod in elektriko. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Z že pozidanim delom se oblikuje prostorsko zaključeno manjše 
območje za počitniške objekte. 

 
 št. pripombe: 9 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Lastnik parcele 1545/4 (k.o. Dol pri Hrastniku) je podjetje, ki želi na navedeni parceli za 
svojo dejavnost zgraditi skladiščni objekt. Predlagatelj ugotavlja, da je parcela del enote 
urejanja prostora (EUP) z oznako HR39.tm opredeljena kot osrednje območje centralnih 
dejavnosti (CU), pri čemer naj bi bila na obravnavani enoti (HR39.tm) dovoljena gradnja ene 
gospodarske stavbe in treh pomožnih stavb. Glede na tip GE je območje označeno z oznako 
tm – trško mestne hiše z dovoljeno namembnostjo bivanja, terciarnih ter kvartarnih 
dejavnosti ter drobne obrti. Podan je predlog, da se obravnavano območje opredeli tudi kot 
območje proizvodnih dejavnosti – gospodarska cona (IG) in da se na območju dovolijo tudi 
namembnosti, ki jih zagotavlja oznaka gs (gospodarske stavbe, skladiščenje…). Na 
obravnavanem območju se že nahajajo avtomehanična delavnica, skladiščni objekt, centralna 
avtobusna postaja-parkirišče. Poleg tega se obravnavana lokacija nahaja na skrajnem 
severnem obrobju mesta tik pred vhodom v sotesko Boben. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. V predlaganem območju se namesto osrednjega območja centralnih 
dejavnosti opredeli območje proizvodnih dejavnosti – gospodarska cona z namensko rabo IG 



in tipom GE z oznako .gs.  
 
 
 št. pripombe: 10 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podana je pritožba glede izkoriščevalnega prostora Lafarge Cement Trbovlje. V prostorske 
načrtu ni upoštevan minimalen odmik roba kamnoloma od stanovanjskega objekta s parcelno 
številko 1/1-stavba 1/6. Do sedaj je znašal odmik do roba izkoriščevalnega prostora Plesko - 
Retje 300 m, po novem prostorskem načrtu pa bo ta v razdalji 250 m. V kamnolomu se 
izvajajo dejavnosti z vplivom na stanovanjsko območje (miniranje, transport ). V nov 
prostorski plan spadajo tudi parcele, ki jih ima predlagatelj v najemu od Sklada kmetijskih 
zemljišč (parcele št. 95-22, 97, 98, 99, 100 in 113). V pridobivalni prostor kamnoloma 
Plesko-Retje, pa je vključeno tudi veliko gozda, ki je bil sedaj ščit proti vetrovom in prašenju 
za bližnje naselje. Predlagatelj zahteva, da se prostorski plan pred sprejemom uskladi.  
 
Stališče do pripombe: 
Meja območja izkoriščanja mineralnih surovin na območju nahajališča Retje – Plesko je glede 
na območje kot ga določa veljavni prostorski planski dokument Občine Hrastnik v OPN že 
zmanjšana. S tem je povečan odmik pridobivalnega prostora od naselja glede na območje 
izkoriščanja po koncesijski pogodbi, ki jo ima koncesionar sklenjeno z državo ter na tej 
osnovi razpolaga z rudarsko pravico. Za območje izkoriščanja je predvidena priprava OPPN, v 
postopku njegovega sprejemanja bo obravnavano tudi vprašanje zmanjšanja vplivov 
kamnoloma na okolje v naselju Plesko. Pripomba se ne sprejme. (Stališče do pripombe je 
povezano s stališčem k pripombi št. 40.) 
 
 
 
 št. pripombe: 11 

št. pobude: 4-6 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na poseg 4-6 (parc. št. 606/3 k.o. Boben) na EUP CE 31 (in na 
strokovno podlago). Sanacija območja razpršene gradnje Čeče predvideva dostop do objekta 
na GE iz dovozne poti na dve parceli. Predlagatelj meni, da taka ureditev ni izvedljiva saj 
znaša višinska razlika med sedanjo potjo in lokacijo objekta od 3,5 do 6 m. Po dejanskem 
stanju na terenu je ta del parcele ob poti zelo strm. Zato naj se predvidi drug ustrezen 
dostop. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je v določilih OPN smiselno že upoštevana. Za gradnje na EUP CE31.vs bo za 
ureditev dostopa do sleherne GE, torej tudi za gradnjo na parceli 606/4 k.o. Boben, lahko 
izbrana rešite glede na razpoložljive možnosti. Organizacija GE, vključno z dostopom, bo 
lahko načrtovana za konkretno gradnjo v skladu z določili odloka za tip GE s končnico .vs in s 
posebnimi merili v tej EUP, ne glede na izdelano strokovno podlago.   
 
 
 
 št. pripombe: 12 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj želi, da se območje parcel 332/3 in 332/4, k.o. Dol pri Hrastniku (označeno v 
prilogi), uvrsti v GE energetsko infrastrukturo (.ike) - za dopustnost postavitve objektov za 
potrebe izkoriščanja OVE (vetrne elektrarne). 
 
Stališče do pripombe: 
Predlog je nova pobuda za spremembo namenske rabe prostora, ki je v tej fazi postopka 
priprave OPN ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme. 



 
 
 št. pripombe: 13a 

št. pobude: 3-2, 3-7 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana na predvideno ureditev dela območja, Brnica BR26.ppn (OPPN 3-4). 
Predlagatelj želi, da območje v njegovi lasti ostane kmetijska površina, ker se ukvarja s 
kmetijstvom. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Predlog za nova stavbna zemljišča se v tem delu naselja zmanjša, tako 
da se v območju pobude 3-7 upošteva le uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem v 
prostoru. Zaradi tega se deloma zmanjša in preoblikuje tudi območje pobude ter priključi k 
območju EUP z oznako BR25.hm. Zaradi zmanjšanja območja nezazidanih stavbnih zemljišč 
OPPN ni več smiseln.  
 
 
 št. pripombe: 13b 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je dana na vris občinske ceste Grča-Brnica. Predlagatelj nasprotuje prikazu poti, 
ker tam poti nikoli ni bilo in je ne dovoli izdelati. 
 
Stališče do pripombe: 
Glede na to, da pot ni v rabi se pripomba sprejme. 
 
 
 št. pripombe: 14 

št. pobude: 4-14 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na ureditev, ki je predvidena v strokovni podlagi Sanacija območja 
razpršene gradnje Čeče. Na navedenih parcelah se predvideva ureditev dveh novih GE s 
stanovanjskima hišama. Ker predlagateljeva pobuda ni bila ugodena za namen za katerega je 
bila podana, daje pripombo, da se ohrani kmetijska namenska raba ali druge zelene površine 
naselja. Na omenjenih parcelah gradnja stanovanjske hiše zaradi strmega naklona ni 
primerna, graditi ne namerava in prav tako ne prodati parcele. Območje, kjer je obstoječa 
stanovanjska stavba naj ostane stavbno z namensko rabo SK. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Območje domačije se opredeli z namensko rabo SK (površine 
podeželskega naselja), ostalo območje se opredeli kot druge zelene površine naselja. 
 
 
 št. pripombe: 15 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na EUP CE 02.od GE z namensko rabo SK, kjer je opredeljeno stavbno 
zemljišče delno na zemljišču parc. št. 624/4 k.o. Boben, ki je v predlagateljevi lasti in delno 
na parc. št. 594/1 in 593/3, vse k.o. Boben, kar pa ne ustreza dejanskemu stanju v naravi. 
Objekt (počitniška hiša) je zgrajen na parc. št. 624/4. Vris EUP CE02.od naj se ustrezno 
popravi tako, da bo v celoti na parc. št. 624/4 k.o. Boben.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. EUP CE02.od se spremeni v CE02.vo in se uskladi s pozidanim 
območjem parcele 624/4, k.o. Boben. 
 
 
 



 
 
 
 št. pripombe: 16 

št. pobude:8-1 
Povzetek pripombe: 
Lastnik parcele v neposredni bližini lovske koče na Kalu predlaga, da se del parcele št. 96/1, 
k.o. Dol pri Hrastniku, na katerem stoji pomožni objekt (z odločbo o priglasitvi del), 
prekategorizira v stavbno zemljišče, kjer bi bilo možno pod posebnimi pogoji postaviti športni 
in bivalni objekt.  
 
Stališče do pripombe: 
V skladu s pojasnili in priporočili, ki ga je glede širitev območij razpršene poselitve izdalo 
ministrstvo pristojno za poselitev, dodajanje novih enot razpršene poselitve izven območij 
naselij ni sprejemljivo, zato se predlog za spremembo namembnosti ne sprejme. 

Vse pravice iz izdanega upravnega dovoljenja za obstoječi objekt se ohranjajo ne glede na 
opredelitev namembnosti zemljišča v OPN . Pripomba se ne sprejme.  
 
 
 št. pripombe: 17 

št. pobude: 2-20c 
Povzetek pripombe: 
Na EUP BD07.vo je podan predlog, da se stavbno zemljišče na parceli 955/1 opredeljeno kot 
površina razpršene poselitve (A) razširi (skladnost z dejansko rabo).  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Na parceli 955/1 se pripomba upošteva tako, da se EUP BD07.vo na 
južni strani razširi glede na dejansko rabo prostora. 
 
 
 št. pripombe: 18 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj je na zemljišču parc. št. 774/11, 779/26 in 779/27, vse k.o. Dol pri Hrastniku v 
letu 2012 uredil balinišče z dostopom preko parcele 774/3 iste k.o. Zemljišča se nahajajo 
znotraj območja urejanja s prostorskim izvedbenim načrtom za prenovo centra Dol pri 
Hrastniku. Ker izvedena ureditev po namembnosti ne sodi v območje IP – površine za 
industrijo, se predlaga, da se navedeno zemljišče izvzame iz območja urejanja navedenega 
prostorskega izvedbenega načrta oziroma za območje balinišča razveljavi ter predvidi 
ustrezna namenska raba prostora in način urejanja. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme v smislu dopolnilne opredelitve prostorskih izvedbenih pogojev na EUP 
in uskladitve podrobne namenske rabe. 

 
 
 št. pripombe: 19 

št. pobude: 2-6a, 2-6b 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana k ureditvi na EUP BD11.vo (1044/3, k. o. Marno) na delu parcele, ki meji 
na vodotok, saj v 5 metrskem pasu vodotoka gradnja ni dovoljena. Prvotna pobuda 
predlagatelja se je nanašala na zahodni del parcele 1044/3, kjer ima namen zgraditi 
stanovanjsko hišo. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme in upošteva v smislu zmanjšanja predloga posega na južni strani 
predmetne GE in povečanja na severni strani.  
 



 
 
 št. pripombe: 20 

št. pobude: 13-8, 13-10 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana k opredelitvi namenske rabe na zemljišču p. št. 226/1 k.o. Hrastnik. Na 
navedeni parceli želi predlagatelj zgraditi gospodarski objekt, ki bo obsegal garažo, hlev, klet, 
v približni izmeri 20x7,5 m. Objekt bi zgradil na severnem delu parcele 226/1, ki pa po 
dopolnjenem osnutku OPN ni opredeljeno kot stavbno zemljišče. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je deloma že upoštevana, saj je z razširitvijo obstoječega stavbnega zemljišča s 
pobudo 13-8 in 13-10 omogočena gradnja objekta v želeni velikosti in funkciji ob ustreznem 
odmiku od stanovanjskega objekta. Pripomba se sprejme in upošteva tako, da se območje 
stavbnega zemljišča na severni strani poveča do javne poti ter zaključi območje naselja.  
 
 
 št. pripombe: 21 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Na zemljišču parc. št. 687 in 690 k.o. Hrastnik mesto so že cca 40 let postavljene tri garaže 
in drvarnica. Zaradi denacionalizacijskega postopka zemljišča ni bilo možno odkupiti in urediti 
dokumentacijo. Lokacijsko dovoljenje za garaže je bilo pridobljeno. Predlagatelj želi 
legalizirati obstoječi objekt na navedenem zemljišču, ki se nahaja v EUP 53.hm.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je v OPN delno že upoštevana. Parcela št. 687 in del parcele št. 690, k.o. Hrastnik 
- mesto na kateri stoji garažni objekt se nahaja v območju stavbnih zemljišč EUP z oznako 
HR53.hm. V preostalem delu se pripomba sprejme in upošteva tako, da se za predmetno 
območje določi samostojno EUP pri kateri se določijo posebni prostorski izvedbeni pogoji 
glede na obstoječe stanje.  
 
 
 št. pripombe: 22 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Leta 1993 je predlagatelj sklenil z Rudnikom rjavega premoga Slovenije iz Trbovelj, Trg 
revolucije 12, pogodbo o najemu zemljišča (kategorija travnik) v izmeri 500 m² in stavbne 
površine (lesena uta) v izmeri 20 m² na parcelni št. 162 ZK vložek 24 k.o. Hrastnik. Iz 
dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta občine Hrastnik je razvidno, da je 
parcela 162/1, vložek 24 k.o. Hrastnik (KGV-OH25.zvr) namenjena vrtičkarstvu in da 
razpršena gradnja ni mogoča. 74. člen odloka daje možnost postavitve lesene ute za orodje v 
izmeri 2 x 2 m². Objekt zgrajen na navedeni parceli presega dopustno velikost, zato 
predlaga, da se omogoči legalizacijo obstoječega stanja.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se delno sprejme in upošteva tako, da se v 74. členu dopolnijo določila v smislu 
nekoliko povečanih gabaritov dopustnih enostavnih objektov - vrtnih lop. Vendar pa naj ta 
določila zagotavljajo, ohranjajo enovitost oblikovnih elementov – ti se tudi podrobneje 
opredelijo. Za obstoječe objekte, ki tem skupnim velikostnim in oblikovnim merilom ne 
ustrezajo, pa se opredeli prehodno obdobje za uskladitev. 
 
 
 št. pripombe: 23 

št. pobude: 6-41 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana k ureditvi na parceli št. 1527 k.o. Turje. Zaradi možnosti postavitve 



pomožnega objekta, je podan predlog za povečavo predvidene GE GO92.ph v izmeri 10,00 m 
proti zahodu za postavitev drvarnice. Z ozirom na dejstvo, da je prej bila cela parcela št. 
1527 k.o. Turje zazidalna meni, da je pripomba utemeljena. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se upošteva. Obstoječe stavbno zemljišče EUP z oznako GO92.ph se zmanjša le 
toliko, da se objektu še vedno ohranja dovolj veliko pripadajoče zemljišče ter omogoči razvoj 
objekta na GE skladno z merili iz 90. člena odloka.  
 
 
 št. pripombe: 24a 

št. pobude: 18-1 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na parcelo 374/10, kjer gre za predlog spremembe namembnosti za 
gradnjo večnamenskega objekta (1/3 stanovanjska enota, 2/3 pa gospodarsko-kmetijski 
objekt) v izmeri 16 x 8 m. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme, razvojno območje obstoječe kmetije se poveča.  

 
 
 št. pripombe: 24b 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podana je zahteva za pravilen vris ceste. Del na parceli 377/1 naj se izbriše. Del ceste naj se 
podaljša. Vrisati je potrebno plato za obračanje vozil javnih služb ter območje stavbnih 
zemljišč uskladi z dejanskim stanjem. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se delno sprejme in upošteva tako, da se prikaz površin cest uskladi z dejanskim 
stanjem glede obračališča ter pravnega stanja javnega dobra. Dostopna pot, ki je v uporabi 
do sosednjega objekta ni kategorizirana cesta in nima značaja javne ceste, zato se v tem 
delu pripomba ne sprejme. 
 
 
 št. pripombe: 24c 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se stavbno zemljišče na EUP TU27.od zariše po obstoječih objektih. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Stavbno zemljišče kmetije se uskladi z dejansko rabo prostora, pri 
čemer pa se upoštevana tehnična pravila za pripravo OPN glede skladnosti namenske rabe s 
parcelnimi mejami v primerih, ko se dejanska raba ne razlikuje bistveno od določenih 
parcelnih meja. Na predmetni GE pa je bil upoštevan tudi t.i. zamik digitalnega katastra in 
DOF po katerem je bila izrisana dejanska raba.  
 
Implementacija:  
Potrditev implementacije: 
 
 št. pripombe: 25 

št. pobude: 12-6 
Povzetek pripombe: 
Obravnavana je bila pobuda, da zemljišče parcelne številke 480, k.o. Marno postane 
zazidljiva parcela. Ker je bila pobuda zavrnjena, se znova predlaga spremembo zemljišča v 
gradbeno zemljišče namenjeno gradnji stanovanjsko-poslovnega objekta, delno na parcelni 
številki 472 in delno na 480 k.o. Marno, ali pa opredeli možnost gradnje dveh stanovanjskih 
hiš na obstoječem stavbnem zemljišču (parc. št. 467/3 in 467/4) 



 
Stališče do pripombe: 
Predlog za zazidljivo območje se nahaja zunaj okvirnega območja naselja. Dopuščanje nove 
razpršena gradnje zakonsko ni sprejemljivo in je v nasprotju z določili 30. in 31. člena 
Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, (UL št. 
99/2007 z dne 30.10.2007). Pripomba se delno sprejme in upošteva tako, da se na stavbnih 
zemljiščih obstoječe GE na predmetni EUP dopusti gradnja dveh glavnih stavb (stanovanjskih 
hiš) po predhodni odstranitvi ali prestavitvi pomožnih stavb. 
 
 
 št. pripombe: 26a 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pri GE – modernistična hiša (83. člen) ograje iz plastičnih mas niso dovoljene; glede na 
obstoječe stanje v prostoru, obstoječ prostorski akt ograj iz plastičnih mas ne prepoveduje, 
predlagatelj meni, da je določba neprimerna.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme in smiselno upošteva tako, da se za postavitev ograj dopustijo različne 
vrste materialov. 
 
 
 št. pripombe: 26b 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podana je pripomba na 83. člen, da se v nabor nezahtevnih in enostavnih objektov uvrsti 
tudi drvarnica.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je smiselno že upoštevana. Dopustni sta do dve pomožni stavbi, ki se lahko gradita 
le kot enostavna ali nezahtevna objeta (med možno namembnostjo objekta je tudi 
drvarnica).  
 
 
 št. pripombe: 26c 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pri modernistični stavbi (117. člen) so dovoljene tudi dvostanovanjske stavbe; glede na 
obstoječe stanje v prostoru (gradnja na podlagi gradbenih dovoljenj), potrebe investitorjev, 
ki se odločajo za ta tip gradnje, predlagatelj meni, da je določba, da ima dvostanovanjska 
hiša lahko le en skupen vhod, nesprejemljiva. Predlaga črtanje take določbe ter možnosti 
dopusti tako kot npr. pri hišah na podeželju. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme in smiselno upošteva v 117. členu. 
 
 
 št. pripombe: 27 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj navaja, da je parc. št. 263/14 k.o. Hrastnik uvrščena med gozdna zemljišča, v 
naravi pa zemljišče ni gozdno. Zato predlaga, da se vsaj obcestni del parcele uvrsti med 
stavbna zemljišča, priključi enoti HR 91. hm; kjer na tem delu parcele sedaj poteka meja 
urbanistične zasnove Hrastnika. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se delno sprejme in upošteva le kot uskladitev plana z dejanskim stanjem v 



prostoru. 
 
 
 
 št. pripombe: 28 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se čebelnjak lahko gradi izven funkcionalnih zemljišč objektov,  
kot je bilo to dovoljeno v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Hrastnik (Ur. l. RS 30/2003, UVZ 19/2009) in njegovi spremembi (UVZ 19/2009) pred 
sprejetjem spremembe Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. 
RS, št. 24/2013) z dne 20.03.2013, ki je v Prilogi 2 razvrstila čebelnjak kot nezahteven 
objekt. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je smiselno že upoštevana. Gradnja čebelnjakov je na območju izven stavbnih 
zemljišč, to je na kmetijskih in gozdnih zemljiščih z določili 64. in 65. člena dopustna. Določila 
se glede pogojev za postavitev čebelnjaka smiselno dopolnijo.  
 
 
 št. pripombe: 29 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na zemljišča parcelnih številk 678/1, 678/3, 679/1 vse k.o. Boben. 
Predlagatelj ima na tem območju namen graditi stanovanjsko hišo. Te parcele so sedaj 
znotraj območja EUP CE30.ppn, kjer je predviden OPPN. Znotraj tega območja CE30.ppn, se 
je na parcelah št.:684/1 in 685/8 k.o. Boben, že pričela gradnja dveh enodružinskih hiš, kar v 
času priprave osnutka in dopolnjenega osnutka OPN še ni bilo znano. Pripomba  je dana na 
predlagan način urejanja tako, da se za celotno območje vasi, kjer je sedaj po OPN predviden 
OPPN-4-1, določijo v OPN prostorsko izvedbeni pogoji, na podlagi katerih bo omogočena 
gradnja.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se  glede na zatečeno stanje sprejme in smiselno upošteva tako, da se za sanacijo 
opredelijo prostorski izvedbeni pogoji s katerimi bo gradnja možna na podlagi OPN. 
 
 
 št. pripombe: 30 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj  daje pripombo k namenski rabi zemljišča parc. št. 735/1 k.o. Turje (del), v 
območju EUP TU36.zdz. predlaga, da se območje drugih urejenih zelenih površin spremeni v 
rabo kmetijskih zemljišč. Ta zemljišča kot kmet tudi obdeluje. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Območje drugih zelenih površin na parceli 735/1 k.o. Turje se 
prerazvrsti v kmetijsko zemljišče.  
 
 
 št. pripombe: 31 

št. pobude: 10-1 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na parc. št. 565/8 k.o. Marno. Parcela se uvršča med območja 
»domačije v odprtem vaškem okolju«; v tem območju je velikostni red GE 1000 do 3000 m²; 
dovoljena je gradnja t.i. hiše na podeželju (tudi enostanovanjske hiše), obstoječe parcele, na 
katerih so zgrajeni enostanovanjski objekti, nimajo površine vsaj 1000 m². Podan je predlog, 
da se določilo glede velikostnega reda GE domačij v odprtem vaškem okolju, v kolikor se 



nanaša na gradnjo enostanovanjskih stavb, ustrezno dopolni oz. prilagodi sedanjemu stanju 
in potrebam investitorjev. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je smiselno že upoštevana. Velikostni razred v določilih prostorskih izvedbenih 
pogojev ni obvezujoče merilo temveč usmeritev pri oblikovanju GE. Velikost in oblika GE 
mora zagotavljati možnost umestitve in razvoja glavnih in eventuelno tudi pomožnih stavb, z 
upoštevanjem vseh ostalih urbanističnih parametrov in s pripadajočim zemljiščem, ki 
zagotavlja funkcioniranje le teh.  
 
 
 št. pripombe: 32 

št. pobude: 5-12b 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana na predvideno prostorsko ureditev na območju EUP DH 72.hm. Iz nje 
izhaja, da se na parceli 44/1 k.o. Turje načrtuje sprememba namembnosti kmetijskega 
zemljišča v stavbno zemljišče, na pobudo, ki so jo lastniki vložili pred leti. Zaradi okoliščin, ki 
so nastale v tem času, je podan predlog za umik teh predlogov iz postopka. Pobudniki se 
sedaj ne strinjajo s spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Predlog širitve območja stavbnih zemljišč na parceli št. 44/1, k.o. Turje 
se iz nadaljnjega postopka sprejemanja OPN umakne. 
 
 
 št. pripombe: 33 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na zaris EUP na zemljiški parceli št. 113/9, 107/7, 107/6 in 113/11, vse 
k.o. Boben. Zaris posega na posameznih delih na kmetijsko zemljišče in ni skladen z 
gradbeno enoto. Predlaga se popravek in uskladitev stavbnega zemljišča s parcelnimi 
mejami. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Območje EUP z oznako CE48.od se uskladi s parcelnimi mejami 113/9, 
107/7, 107/6 i  113/11, vse k.o. Boben.  
 
 št. pripombe: 34 

št. pobude: 4-54 in 4-55a 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana k opredelitvi EUP CE25.od na delu parc. 113/12 in 113/3, k.o. Boben. 
Del parc. 113/12, ima strm naklon, preko njega poteka tudi vodovod, elektrovod, ktv in 
telefon. Kot tak ni primeren za gradnjo, zato se predlaga spremembo namenske rabe iz 
stavbnega v kmetijsko zemljišče. Na delu zemlj. parc. št. 113/3 stoji kozolec (parc. št. 
113/16), ki je dvoetažen dvojni kozolec. V kolikor je kozolec lahko umeščen na kmetijsko 
zemljišče, naj se iz stavbnega spremeni v kmetijsko zemljišče tudi del parcele 113/3 na 
katerem stoji kozolec. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Območje stavbnih zemljišč na EUP z oznako CE25.od se zmanjša v 
skladu s predlogom. 
 
 št. pripombe: 35 

št. pobude: 5-22 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana k predvideni spremembi namenske rabe parcele 43/20 k.o. Turje v EUP 
DH76.tm. Predlagatelj se kot lastnik zemljišča, ne strinja s spremembo zemljišča v stavbno 
zemljišče. 



 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Parcela 43/20, k.o. Turje se ohranja kot kmetijsko zemljišče. 
 
 
 št. pripombe: 36 

št. pobude: 8-35 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na parceli 343/1 in 343/2 v k.o. Dol pri Hrastniku. Na parceli 343/1 je 
predvidena izgradnja dveh vikendov. V naravi gre za zelo strmo parcelo, ki je delno 
poraščena z gozdom, širina same parcele pa v večjem delu ne presega 15 m. Podan je 
predlog, da se parceli spremenita v celoti v kmetijsko zemljišče. 
 
Ob tem je podan predlog, da se objektu, ki je postavljen na parceli 343/2 spremeni 
namembnost in sicer v domačijo. Na tem mestu je že stala domačija z vsemi pripadajočimi 
objekti in je bila parcela tudi kupljena kot stavbno zemljišče z dvoriščem in pašnikom. Vendar 
je bilo stavbišče pri delitvi in izrisu nove parcele brez vednosti spremenjeno samo v pašnik, za 
kar prilagava tudi dokumentacijo iz GURS-a, kjer je vse to razvidno. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se v delu kjer gre za predlog spremembe iz stavbnega zemljišča v gozd sprejme. Iz 
območja EUP z oznako KA20.ph se stavbno zemljišče na parceli št. 343/1, k.o. Dol pri 
Hrastniku, povrne v namensko rabo gozda. Namenska raba dela parcele 343/2 na katerem 
stoji objekt se ohranja za namen počitniških hiš. Enota urejanja prostora, znotraj katere je 
zgrajen objekt na parceli št. 343/2, k.o. Dol pri Hrastniku, je namenjena gradnji počitniških 
hiš.  
 
 
 št. pripombe: 37 

št. pobude: 4-55a, 4-55b 
Povzetek pripombe: 
Pripomba je podana k EUP CE25.od na parc. št. 113/5 k.o. Boben. 
Vris meje GE na EUP CE25.od, je netočen saj poteka meja preko objekta, stoječega na parc. 
št. 113/5. Predlagan je popravek vrisa pozicije GE.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je vsebinsko že vključena. Na EUP z oznako CE25.od je meja stavbnega zemljišča 
usklajena s potekom parcelne meje parc. št. 113/5, k.o. Boben. V tehničnem smislu je 
podatek o stavbah v nekaterih delih neustrezno prikazan zaradi zamika digitalnega katastra in 
DOF. Predmetna parcela na kateri stoji stavba je v celoti stavbno zemljišče. 
 
 
 št. pripombe: 38 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se EUP HR82.vs; HR81.pv, HR.87.pv ter HR109.tm uvrstijo v 
industrijsko območje – površine, ki so namenjene le industrijskim dejavnostim.   
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se delno sprejme. Območje v EUP z oznako HR109.tm se nameni industrijskim 
dejavnostim z namensko rabo IG (gospodarska cona). V delu kjer se pripomba nanaša na 
EUP z oznakami HR81.pv; HR82.vs; HR87.pv pa se ohranja namenska raba CU, ki z 
namensko rabo prostora z industrijsko glede varstva pred hrupom ni konfliktna. Območja z 
določeno namensko rabo CU, so namenjena osrednjim centralnim dejavnostim, kjer pa je 
omogočeno tudi bivanje. Določitev namenske rabe za industrijo v navedenih EUP glede na 
dejansko rabo stavb na EUP HR81.vs; HR82.pv; HR87.pv ni sprejemljiva.  
 



 
 
 
 
 št. pripombe: 39 

št. pobude: 5-35 
Povzetek pripombe: 
Vris vseh parcel in objekta v EUP DH 10.vo na parceli 365/3 k.o. Dol pri Hrastniku je 
zamaknjen in se ne ujema s stanjem v naravi. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme in smiselno upošteva tako, da se stavbno zemljišče na EUP z oznako 
DH10.vo na parceli št. 365/3, k.o. Dol pri Hrastniku uskladi z dejanskim stanjem v prostoru in 
odpravi tehnična neskladnost, ki je posledica zamika digitalnega katastra in DOF.  
 
 
 št. pripombe: 40  

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Retje-Plesko segajoč v k.o. Hrastnik. 
V nadaljevanju je podan prepis bistvenega dela pripombe: 
»Na podlagi dne 19.08.2013 objavljenega javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik in Okoljskega poročila, podajamo k 
dokumentu OPN, v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Retje – Plesko, 
negativno mnenje.  
 
Po pregledu dopolnjenega osnutka OPN Občine Hrastnik, ki je v javni razgrnitvi, smo namreč 
ugotovili, da predvidene spremembe zadevajo tudi območje, namenjeno podzemnemu in 
nadzemnemu izkoriščanju mineralnih surovin. Tako je v njem opredeljeno tudi območje 
pridobivanja mineralnih surovin za cementno industrijo Retje – Plesko, ki se nahaja na skrajni 
zahodni meji Občine Hrastnik in meji oziroma se nadaljuje tudi v Občino Trbovlje. V 
tekstualnem delu osnutka OPN so mineralne surovine obravnavane v več členih, nikjer pa ni 
omenjeno oziroma obrazloženo, zakaj je v grafičnem delu do sedaj z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Hrastnik za obdobje od leta 
1986 – 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega plana za območje občine Hrastnik, 
dopolnitev v letu 2002 (Ur.l. RS, št. 78/98, 55/02) opredeljeno območje namenjeno 
pridobivanju mineralnih surovin oziroma pridobivalni prostor kamnoloma Retje – Plesko v 
vzhodnem in severovzhodnem delu, zmanjšan za cca 11,06 ha. V tem delu je iz osnutka OPN 
razvidna tudi drugačna opredelitev rabe zemljišč znotraj izvzetega dela odobrenega 
pridobivalnega prostora kamnoloma v smeri vasi Plesko. Takšno zmanjševanje namenskega 
prostora oziroma spreminjanje namenske rabe je po našem mnenju nesprejemljivo, saj to 
posledično pomeni odvzem z upravnim dovoljenjem in koncesijsko pogodbo pridobljenih 
pravic. Pridobivalni prostor kamnoloma je bil namreč opredeljen z veljavnim upravnim 
dovoljenjem za izkoriščanje mineralnih surovin št. 09-3/160-60 z dne 10.05.1960, izdanem s 
strani Sekretariata Izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, Ljubljana. Z njim je 
pridobivalni prostor omejen s petimi točkami in obsega ozemlje med naseljema Retje in 
Plesko ter Hohkrautovo kolonijo. Gauss - Krűgerjeve koordinate mejnih točk so podane v 
spodnji tabeli. Te mejne točke so v naravi izmerjene in ustrezno označene na podlagi 
izdelanega elaborata geodetske izmere. Na podlagi zgoraj citirane odločbe je cementarna z 
Republiko Slovenijo kot koncedentom in s tem lastnikom mineralnih surovin, sklenila 
koncesijsko pogodbo št. 354-14-181/01 z dne 10.12.2001, v kateri so urejena medsebojna 
razmerja v zvezi s pridobljeno rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje mineralnih 
surovin vključno z definiranim pridobivalnim prostorom.  
 
Stališče do pripombe: 



Z opredelitvijo namenske rabe prostora v OPN se v ničemer ne posega v pridobljene pravice 
za izkoriščanje mineralnih surovin, na podlagi upravnega dovoljenja št. 09-3/160-60, z dne 
10.05.1960, izdanega od Sekretariata izvršnega sveta za industrijo in obrt, Rudarski organ, 
Ljubljana. Ne glede na to, da je nosilec pravice sedaj drug pravni subjekt, ki je nasledil 
prvotnega nosilca in z izkoriščanjem apnenca in laporja za industrijske namene nadaljuje, kot 
breme preteklega izkoriščanja še naprej ostaja degradiran prostor po nadzemnem rudarjenju. 
Z opredelitvijo namenske rabe prostora v OPN se ne posega v pravice koncesionarja, s 
katerimi ta razpolaga do izteka koncesijskega obdobja, to je do 6. 12. 2021, saj se dejavnost 
lahko izvaja ne glede na prostorsko plansko opredelitev. OPN je povsem nov prostorski 
planski akt s katerim občina na novo vrednoti prostor na svojem območju in začrta njegovo 
namensko rabo. Pri določitvi območja kamnoloma Retje – Plesko je občina pretehtala interes 
za izkoriščanje mineralnih surovin, kot tudi potrebo po zaščiti naravnega in bivalnega okolja 
ter zdravja ljudi. Pri tem je upoštevala tudi interes po zaščiti bivalnega okolja v naselju 
Plesko. Zato je meja površin nadzemnega pridobivalnega prostora mineralnih surovin v OPN 
postavljena z odmikom 250 m od najbližjih stanovanjskih hiš naselja. Sicer pa se bosta še 
pred iztekom koncesijskega obdobja občina in nosilec rudarske pravice lahko dogovorila o 
spremembah in dopolnitvah OPN za drugačen obseg površin nadzemnega pridobivalnega 
prostora ter o pogojih za zagotovitev ustreznega varstva naravnega ter bivalnega okolja in 
zdravja ljudi. Pred tem pa bo prav gotovo saniran tudi v preteklosti že izkoriščen prostor. 
Pripomba se ne sprejme.  
 
 
 št. pripombe: 41a 

št. pobude: 13-2 
Povzetek pripombe: 
Na parc. št. 474, k.o. 2640 Hrastnik stoji objekt, ki je opredeljen kot poslovno stanovanjski 
objekt v izmeri 64 m² (gospodarsko poslopje 33 m² in stanovanjska stavba 31 m²). v 
prostorskem planu je predvidena razširitev tega območja, vendar predlagatelj na tem 
območju želi postaviti samo gospodarski objekt v izmeri 500 m².  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se delno sprejme. Območje obstoječe domačije se razširi za potrebe obstoječe 
dejavnosti. Na območju domačije se za razvoj obstoječe dejavnosti lahko postavi le 
gospodarski objekt v okvirih kot jih določajo prostorski izvedbeni pogoji za območja 
razpršene poselitve. V ostalem delu je predlog v nasprotju z predpisi in smernicami za 
področje poselitve in varstva kmetijskih zemljišč.  
 
 št. pripombe: 41b 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Na parc. št. 232/1 in št. 231/1, k.o. 2640 Hrastnik predlagatelj želi postaviti stanovanjsko 
stavbo v max izmeri 200 m² in predlaga spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v 
stavbno za stanovanjsko hišo. 
 
Stališče do pripombe: 
Pri predlogu gre za novo pobudo za spremembo namembnosti prostora, ki jo v tej fazi 
postopka priprave OPN ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.  
 
 
 št. pripombe: 42 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj ima resne težave s prostorom za proizvodnjo že vrsto let, v Hrastniku pa parcel 
za nove industrijske hale ni, zato predlaga možne lokacije, ki bi bile opredeljene kot 
industrijske. Primerna lokacija je del parcele št. 1445/50, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku, kjer je 
stal ventilator rudnika. Lokacija je idealna za halo cca 1000 m². Prav tako bi lahko prostor na 



vrhu Blat, ki je sedaj opredeljen za energetske namene sončne elektrarne, opredelili tudi kot 
možnost industrijske gradnje ter področje za koriščenje sončne in vetrne energije.  
 
Stališče do pripombe: 
Umestitev novega območja za proizvodnjo na delu parcele št. 1445/50, k.o. Dol pri Hrastniku, 
v območje v bližini obstoječih in načrtovanih površin za bivanje v tej fazi postopka ni več 
mogoče. Z ozirom na zahtevano presojo vplivov na okolje bi v takem primeru bilo potrebno 
redefinirati namensko rabo tudi na sosednjih območjih, zato predloga ni mogoče upoštevati.  
Pri obravnavi območja Blate za morebitne industrijske potrebe je bilo ugotovljenih več 
omejitvenih faktorjev (rudniško območje, degradacija tal, potrebno komunalno opremljanje), 
zato je bila ta lokacija opredeljena kot primerna le za namen energetske infrastrukture. 
Pripomba se ne sprejme. 
 
 
 št. pripombe: 43 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podana je pripomba za namensko rabo kamnoloma Lafarge, ker gre ta meja čez 
predlagateljeve travnike (par. št. 90/1, 91). Travniki in gozd v območju začrtanega 
kamnoloma so za kmetijo predlagatelja zelo pomembni.  Kamnolom ovira tudi rabo drugih 
parcel v lasti predlagatelja, posebej pa izpostavlja miniranje. Predlagatelj tudi nasprotuje 
približevanju kamnoloma k naselju. 
 
Stališče do pripombe: 
Pretežni del parcel št. 90/1 in 91, k.o. Hrastnik je zajet v površine pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin. Pri določanju območja je bil kot omejitveni dejavnik upoštevan primeren 
odmik naselja. Navedene parcele so od stanovanjskega območja oddaljene zato iz območja 
predvidenega izkoriščanja niso bile izvzete. Do izvedbe posegov za odprtje kopa se zemljišča 
sicer ohranjajo v kmetijski rabi. Pripomba se ne sprejme.  
 
 
 št. pripombe: 44 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj ima namen graditi stanovanjsko hišo, zato predlaga, da se spremeni oz. podaljša 
stavbno zemljišče na parceli št. 577/1, k.o. 1856 Dol pri Hrastniku.  
 
Stališče do pripombe: 
Predlog je podan kot nova pobuda za spremembo namembnosti prostora na parceli št. 577/1, 
k.o. Marno, ki je v tej fazi postopka ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.  
 
 
 št. pripombe: 45a 

št. pobude: 15-7 
Povzetek pripombe: 
Pripomba se nanaša na lokacijo rezervoarjev TET 2, ki se nahaja deloma v občini Trbovlje in 
deloma v občini Hrastnik (tretji rezervoar). Upošteva naj se klasifikacija za objekt rezervoarja 
in gabarite, določene v IDZ.  
 
Stališče do pripombe: 
Pri določitvi območja je bila upoštevana meja varovalnega gozda. Znotraj meje varovalnega 
gozda je skladno s predpisi potrebno opredeliti namensko rabo gozda. Sprememba 
namenske rabe prostora v območju varovalnega gozda je možna šele po spremembi Uredbe 
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom  (Ur. l. RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 
91/10 in 1/13). Občina Hrastnik je pobude za uskladitve meje varovalnega gozda z 
upoštevanjem dejanskega  in predvidenega stanja v prostor že podala, med drugimi tudi za 



predmetno območje. Pripomba glede upoštevanja klasifikacije objektov se sprejme. 
 
 
 št. pripombe: 45b 

št. pobude: 15-5, 15-3a1 
Povzetek pripombe: 
Postavljeno je vprašanje, zakaj je potrebna izdelava OPPN za razvoj konjeniškega centra na 
lokaciji industrijskega odlagališča TET Prapretno. 
 
Stališče do pripombe: 
Za načrtovanje sodobnega športnega konjeniškega centra tudi z objekti za prireditve in 
vključno s potrebno infrastrukturo je potrebno pripraviti OPPN ob predhodno izdelanih 
strokovnih podlagah. 
 
 
 št. pripombe: 45c 

št. pobude: 15-3a, 15-3b 
Povzetek pripombe: 
Celotni severni del industrijskega odlagališča TET Prapretno, kjer je po zaprtju skladno z 
dovoljenjem uveljavljena 30 letna doba izvajanja ukrepov, ni vrisan v območje obstoječega 
odlagališča (celotno območje, ki ima upravno dovoljenje – skladno s podatki ARSO). 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Območje obstoječega odlagališča se v severnem delu uskladi s podatki 
ARSO.  
 
 
 št. pripombe: 45d 

št. pobude: 15-3b1, 15-3b2 
Povzetek pripombe: 
Južni del industrijskega odlagališča TET Prapretno je del, ki je opredeljen z oznako K2, 
vključen v območje odlagališča.  Na obstoječem odlagališču (izven OPPN) je potrebno 
dovoliti gradnjo industrijskih stavb za predelavo odpadkov in druge objekte (kot so navedeni 
v strokovnih podlagah – str. 26), saj gre za aktivni del odlagališča. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je smiselno že upoštevana. Območje širitve odlagališča se iz namenske rabe K2 
spreminja v namensko rabo O – okoljska infrastruktura (pobuda št. 15-3b2), oznaka K2 se 
na grafičnem delu prikazuje kot obstoječa raba. V delu kjer se pripomba nanaša na dovolitev 
gradnje industrijskih stavb za predelavo odpadkov in drugih objektov se določila odloka 
dopolnijo. 
 
 
 
 št. pripombe: 45e 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
TET bo nujno potreboval pomožne infrastrukturne objekte v sklopu odlagališča, zato mora 
biti omogočena njihova izgradnja.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je smiselno že upoštevana. Možnost izgradnje pomožnih infrastrukturnih objektov 
je na obstoječem odlagališču že opredeljena s prostorskimi izvedbenimi pogoji na GE 
infrastrukturnih objektov (105. člen). Pri pripravi OPPN za novo odlagališče pa bodo v njem 
opredeljeni pogoji za tovrstne objekte. 
 
 



 
 
 
 št. pripombe: 45f 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
V kolikor bodo tudi proti jugu terase (južni del odlagališča), bi bila lahko v sklopu faze II tudi 
možnost sončnih kolektorjev in ne zgolj pogozditev.  
 
Stališče do pripombe: 
Glede namembnosti prostora po sanaciji južnega dela bodo druge možnosti lahko 
upoštevane, ko bo pripravljen predlog za sanacijo. Eventuelni predlog bo lahko obravnavan 
ob morebitni spremembi OPN.  
 
 
 št. pripombe: 46 

št. pobude: 8-29 
Povzetek pripombe: 
Društvo tabornikov Rod temnega hrasta Hrastnik je pred 40 leti kupilo zemljišče parc. št. 
11*, 12/1, del. 158/1, del. 155, vse k.o. Dol pri Hrastniku za namen izgradnje taborniškega 
doma, priprave površine za taborjenje in ureditev rekreacijskih površin. Interes društva je še 
vedno, da se ta površina izkoristi za ta namen saj omogoča, da se na njej uredi prostor za 
taborjenje s postavitvijo potrebnih objektov (prostor za prehrano, umivalnica, skladišče, 
igralne površine), ki bi bila edina tovrstna urejena površina za taborjenje v občini. Zemljišče 
se lahko uredi tudi za turistično dejavnost. 
Zaradi potreb ter kasnejših odločitev društvo predlaga, da zemljišče ostane stavbno. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Na območju se določi namenska stavbnih zemljišč kot površine 
razpršene poselitve. 
 
 št. pripombe: 47a 

št. pobude: 18-40, 18-41 
Povzetek pripombe: 
Podana je pripomba k namenski rabi na parcelah 763/15, 765/7, 762/4 k.o. Turje, ki je 
opredeljena kot gozdno zemljišče. Dejansko v naravi to zemljišče ne predstavlja gozdne 
površine, ampak kmetijsko površino, travnik-pašnik, ki leži med občinsko cesto in EUP 
TU17.od., kot območje domačije. Predlagana je sprememba dela navedenih zemljišč iz 
gozdnega v kmetijsko zemljišče.  
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Namenska raba na parcelah 763/15, 762/4 in 765/7, k.o. Turje se 
uskladi z dejansko rabo.  
 
 
 št. pripombe: 47b 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Na delu parcele 762/4, ki meji neposredno na območje EUP TU17.od ob dovozni cesti, želi 
predlagatelj zgraditi nadstrešek oziroma garažo zaradi strmega dostopa, ki je v zimskem 
času posebej otežen. Zato predlaga, da se ta del spremeni v stavbno zemljišče. 
 
Stališče do pripombe: 
Predlog je nova pobuda za spremembo namembnosti prostora, ki jo v tej fazi postopka 
priprave OPN ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.  
 
 



 
 
 
 št. pripombe: 48 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Predlagana je sprememba v 113. členu v točki streha stavbe 3.4.3.3. in sicer, da se pri 
tovrstnih objektih predvidi odstopanje naklona dvokapnih streh iz konstrukcijskih, 
funkcionalnih razlogov ter možnosti modernističnega oblikovanja objektov, kakor je 
predvideno pod točko osnovni kubus glavne stavbe. Točka – streha 3.4.3. naj se glasi: 
»Streha z naklonom (3.4.3.3.01) tip dvokapna streha, praviloma brez strešnih izzidkov ter 
frčad. Iz konstrukcijskih, funkcionalnih zasnov in modernističnega oblikovanja je možna tudi 
izvedba ravnih streh in dvokapnih streh z manjšimi nakloni.« 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme ter se predlagano določilo smiselno vključi v vsebino 113. člena v točki 
3.4.3.3. 
 
 št. pripombe: 49 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Gradbena enota na EUP CE02.od ni pravilno prikazana na parcelni številki 594/1 k.o. Boben. Navedeno 
zemljišče v naravi dejansko ne pripada k navedeni GE. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. (Stališče je enako kot pri pripombi št. 15) 
 
 
 št. pripombe: 50 

št. pobude: 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se v OPN vnese sprememba kmetijskega zemljišča v gradbeno 
zemljišče parcelne št. 986/1 (po parcelaciji 986/3, 986/4), v k.o. Marno in p. št. 987 (po 
parcelaciji 987/1, 987/2). Predlog je podan z namenom gradnje manjšega objekta kot klet za 
spravilo pridelkov ter bivalnim prostorom. 
 
Stališče do pripombe: 
Predlog je nova pobuda za spremembo namembnosti prostora, ki jo v tej fazi postopka 
priprave OPN ni več mogoče obravnavati. Pripomba se ne sprejme.  
 
 
 št. pripombe: 51 

št. pobude: 6-129 
Povzetek pripombe: 
Podan je predlog, da se uskladi prikaz meje EUP GO90.ph z dejanskim stanjem. Parc. št. 
627/8 k.o. Gore ne spada v GE z zgrajeno stanovanjsko hišo. Popravi naj se tudi mejo 
vzhodno od objekta, ker je v tem delu izveden nasip in je širitev stavbnega zemljišča 
nepotrebna. Na EUP GO90.ph ni zgrajena počitniška hiša ampak stanovanjski objekt z 
gradbenim dovoljenjem. Objekt naj bo opredeljen kot hiša na podeželju-GO90.od. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Meja območja EUP z oznako GO90.ph se uskladi s stanjem v prostoru 
ter opredeli kot GE s hišo na podeželju. 
 
 
 št. pripombe: 52 

št. pobude: 9-6 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj kot lastnik parcel št. 271/1, k.o. Turje, zahteva, da bi bila na navedenem 



zemljišču, možna gradnja stanovanjske hiše, ali na mestu poprej odstranjenega kozolca, ki 
stoji na zemljišču, ali ob njem (v EUP KO16.vo). 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba je v aktu že upoštevana. Gradnja stanovanjske hiše je na EUP z oznako KO16.vo 
dopustna. 
 
 
 št. pripombe: 53 

št. pobude: 6-34, 6-186 
Povzetek pripombe: 
Postavljena je zahteva, da postane zemljišče parc. št. 1477/4, k.o. Turje zazidljivo in sicer za 
gradnjo dveh enot v prostorski enoti (GO31.ph). Prostorska enota naj se razširi na zgoraj 
navedeno parcelo namesto stavbnega zemljišča na parc. št. 1476/3 (sosednja parcela) v 
smislu preoblikovanja prostorske enote. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. 
 
 št. pripombe: 54a 

št. pobude: 1-6 
Povzetek pripombe: 
Predlagatelj kot lastnik zemljišča parc. št. 848/1, k.o. Boben zahteva, da se pobuda 1-6 za 
renaturacijo izloči iz dokumenta in se zemljišče še naprej obravnava kot stavbno, kot je 
opredeljeno v veljavnem prostorskem planu. Zemljišče naj se priključi k EUP BO11.vo. 
Pripombo utemeljuje z že izdanim gradbenim dovoljenjem.   
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. Stavbno zemljišče na parc. št. 848/1, k.o. Boben se ohranja. 
 
 
 št. pripombe: 54b 

št. pobude: 6-75 
Povzetek pripombe: 
Vris EUP GO87.ph ni skladen s parcelnim in lastniškim stanjem. Potrebno ga je uskladiti na 
parcelno mejo zemljišča parc. št. 226/23, k.o. Gore. 
 
Stališče do pripombe: 
Pripomba se sprejme. EUP GO78.ph se uskladi z mejo parc. 226/23, k.o. Gore. 
 
 
 


