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PRIPRAVA STALIŠČ 

DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI NA JAVNO RAZGRNJEN 
DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE 

HRASTNIK IN OKOLJSKEGA POROČILA 
 
 
 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem 
besedilu: OPN) Občine Hrastnik, ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., Šranga 34 iz 
Mirne Peči in Okoljskega poročila k OPN (v nadaljnjem besedilu: OP), ki ga je izdelalo 
podjetje Struktura d.o.o., Mirna Peč, v sodelovanju s podjetjem Lutra d.o.o., Ljubljana, je 
potekala od 26. avgusta do vključno 26. septembra 2013. Gradivo (OPN s prilogami in OP) v 
papirni obliki je bilo razgrnjeno v sejni sobi upravne stavbe Občine Hrastnik v delovnem času 
občinske uprave, v digitalni obliki pa dostopno na spletni strani Občine Hrastnik in 
prostorskem portalu PISO. 
V okviru javne razgrnitve so bile izvedene tri javne obravnave in sicer: 

- v sredo, dne 04. 09. 2013, z začetkom ob 16.00 uri, v prostorih  Kulturnega doma 
na Dolu pri Hrastniku (40 prisotnih);  

- v sredo, dne 04. 09. 2013, z začetkom ob 18.30 uri, v prostorih  novega 
večnamenskega objekta v naselju Podkraj, na naslovu Podkraj 91a (16 prisotnih); 

- v četrtek, 05. 09. 2013, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe 
Podjetniškega inkubatorja RR centra Hrastnik (11 prisotnih). 

Na javnih obravnavah sta izdelovalec in Občina Hrastnik kot pripravljavec o razgrnjenem 
gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila. 
O javni razgrnitvi in javnih obravnavah dopolnjenega osnutka OPN in Okoljskega poročila je 
bila javnost obveščena z javnim naznanilom oz. obvestilom, ki je bilo objavljeno na spletni 
strani Občine Hrastnik,  na lokalni kabelski TV (ELSTIK) in na RADIO KUM ter izobešeno 
na oglasni deski  in na vhodu v pritličju upravne stavbe  Občine Hrastnik ter na vseh stalnih 
plakatnih mestih na območju občine. Javno naznanilo je bilo posredovano na Obrtno zbornico 
Hrastnik, s katero je bilo dogovorjeno, da obvesti svoje člane ter po pošti poslano vlagateljem 
pobud, podjetjem, članom občinskega sveta, predsednikom krajevnih skupnosti, članom 
odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, nekaterim društvom,… 

 
Zainteresirana javnost je lahko v času javne razgrnitve podala pripombe in predloge na OPN 
in OP in sicer pisno v knjigo pripomb na mestu razgrnitve, na vložišče Občine Hrastnik, po 



pošti na naslov Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik  ter ustno na zapisnik na 
javnih obravnavah. Rok za podajo pripomb in predlogov je potekel zadnji dan razgrnitve. 
Občina Hrastnik je v roku prejela 54 pripomb. Pripombe so bile posredovane oz. prejete po 
pošti (5 pripomb) in elektronski pošti (6 pripomb) ter na vložišču Občine Hrastnik (40 
pripomb). Tri (3) pripombe so bile podane ustno na zapisnik na javnih obravnavah.  
 
Prejete pripombe lahko vsebinsko razdelimo na naslednje sklope: 
- uskladitev mej stavbnih zemljišč, 
- širitev stavbnih zemljišč,  
- renaturacijo stavbnih zemljišč (povrnitev stavbnega zemljišča v namensko rabo kmetijsko 

zemljišče), 
- sprememba podrobne namenske rabe prostora,  
- določila glede urejanja GE in stavb in načina urejanja EUP, 
- urejanja kmetijskih zemljišč in dopustnosti gradnje na njih, 
- območje TE Trbovlje, ki se je nanašala na uskladitev grafičnega in tekstualnega dela s 

strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane za to območje, 
- območje kamnoloma Retje – Plesko, ki so se nanašale na opredeljeno namensko rabo 

prostora LN za površine nadzemnega pridobivalnega prostora,   
- območje Steklarne, ki se je nanašala na spremembo podrobne namenske rabe prostora v 

okolici tovarne, zaradi zadoščanja predpisom o hrupu. 
 
Po zaključeni javni razgrnitvi sta izdelovalec prostorskega akta in Občina Hrastnik kot 
pripravljavec preučila pripombe in predloge javnosti ter pripravila  oz. zavzela strokovna 
stališča do leteh.  
 
Opozoriti moramo na dejstvo, da je pri obravnavi pobud ter pripomb in predlogov potrebno 
upoštevati določila ZPNačrt in podzakonskih predpisov s področja urejanja prostora ter tudi 
drugih zakonov z različnih področij. V celotnem postopku priprave OPN, torej tudi v fazi 
zavzemanja stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve je potrebno upoštevati 
temeljna načela ZPNačrt, med njimi pa posebej izpostavljamo načelo trajnostnega 
prostorskega razvoja in načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij. Zakon določa, da je 
treba s prostorskim načrtovanjem zagotoviti takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju 
dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih 
virov omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroža zadovoljevanja potreb 
prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z usklajevanjem razvojnih 
potreb z varstvenimi zahtevami tako, da se prostorski razvoj usmerja v obstoječa naselja z 
gradnjo na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih zemljiščih ter s prenovo 
obstoječih grajenih struktur, ki ji zakon daje prednost pred novogradnjami. Razpršena 
gradnja, ki se je v zadnjih desetletjih v Sloveniji močno razbohotila in je posledica 
nenačrtovanega, stihijskega prostorskega razvoja, predstavlja negativni pojav v prostoru, ki ga 
je potrebno v največji možni meri sanirati in omejiti, saj je zanj značilna neracionalna izraba 
prostora, nezadostna komunalna opremljenost, ipd.  ZPNačrt in na njegovi podlagi izdani 
predpisi nove razpršene gradnje ne dopuščajo več.  
 
Zato so ključen problem pri upoštevanju pobud in opredelitvi stališč do podanih pripomb 
predstavljale pripombe posameznikov za gradnjo na zemljišču v njihovi lasti na lokacijah 
razpršenih po celotnem območju občine. Stroka zagovarja stališče, da so sprejemljivi posegi v 
prostor, ki jih je mogoče utemeljiti v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju in 
varstvenih režimih v prostoru in obrazloženi ter utemeljeni z ustreznimi strokovnimi 
podlagami.  



 
Pomembno vlogo pri obravnavi pripomb in predlogov in pripravi stališč so imela predhodno 
navedena zakonska izhodišča. Vsaka podana pripomba ali predlog je bila preučena in če se je 
nanašala na več različnih vsebin, je bilo do vsake pripravljeno stališče. Skupaj je tako 
pripravljenih 70 stališč, od katerih je dvainštirideset (42) pozitivnih v celoti in sedem (7) 
delno sprejemljivih. Kar deset (10) pripomb je bilo takšnih, da so bodisi že bile smiselno 
upoštevane v razgrnjenem gradivu ali pa so bile zgolj opomba oziroma vprašanje. 
Nesprejemljivih je enajst (11) pripomb, od teh jih šest (6) predstavlja novo pobudo, ki je v tej 
fazi postopka ni več mogoče upoštevati, ostalih pet (5) pa iz zakonskih in okoljskih razlogov 
ni sprejemljivih.  
 
Nesprejemljive pripombe se nanašajo na novo razpršeno gradnjo, opredelitev stavbnega 
zemljišča za potrebe E - energetske infrastrukture (vetrne elektrarne), spremembo namenske 
rabe zemljišča za potrebe proizvodnje na območju, ki je konfliktno (zraven površin za 
stanovanja – II. stopnja varstva pred hrupom) ter pripombe v zvezi s kamnolomom Retje-
Plesko. 
 
Stališča so bila obravnavana in potrjena na Odboru za varstvo okolja, urejanje prostora in 
infrastrukturo in Občinskem svetu Občine Hrastnik. Stališča so objavljena na spletni strani 
Občine Hrastnik (http://www.hrastnik.si/V središču)  in oglasni deski Občine Hrastnik ter 
posredovana dajalcem pripomb. Zaradi varovanja osebnih podatkov so stališča brez podatkov 
o vlagatelju pripombe.  
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