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3 PRILOGE 
 
3.1 IZVLEČEK IZ OPN OBČINE HRASTNIK 

OPN Občine Hrastnik v 37. členu določa, da se pripravi in sprejme Občinski podrobni prostorski 
načrt. 
 
OPPN HR94 obsega po OPN naslednje enote urejanja prostora (EUP) ali njihove dele z 
namensko rabo prostora: 
  
EUP PNRP    GRADBENA ENOTA 
HR94  CU   pin 
HR99      E   jps 
  PC 
HR139  ZD   zdz 
 

 
Slika 1: Namenska raba prostora in enote urejanja prostora iz OPN Hrastnik 
 
 
Območje urejanja obsega parcele oz. dele parcel št.:  
233/4, 233/5, 234/1, 234/2, 234/3, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 239/6, 239/8, 239/9, 257/5, 
257/6, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/8, 333/9, 333/10, 333/11, 335, 336/1, 
336/2, 351/1, 351/2, 351/3, 372/2, 373/2, 373/3, 374, 376, 377, 378, 382/2, 382/3, 382/7, 
384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5, 384/6, 384/8, 384/9, 384/10, 384/12, 384/13, 384/14, 
384/16, 386/1, 386/2, 1483/8, 1483/9, 1483/10, 1483/11, 1483/12, 1483/13, 1483/14, 
1483/15, 1483/16, 1483/17, 1483/18, 1483/19, 1483/21, 1483/20, 1504/4, vse k.o. Hrastnik. 
 
Območje urejanja meri 28.7 ha. 
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Slika 2: Meja območja urejanja z OPPN (podloga ZKP, GURS). 
 
 
Izvleček nekaterih določb iz OPN Hrastnik, ki se nanašajo na urejanje EUP HR 94: 
 

29. člen (koncept razvoja centralnih naselij) 
 

(4) ...Industrijske dejavnosti v središčnem delu Hrastnika se dolgoročno postopoma 
prestrukturirajo in uskladijo glede namembnosti z območjem, kjer postopoma nad proizvodnimi 
prevladajo centralne dejavnosti skladno s potrebami in možnostmi. Smiselna je celovita prenova 
teh območij, vendar se glede na pričakovano postopnost ta lahko izvaja tudi v več korakih kot 
delna prenova. Zaradi pomembnosti socialno ekonomskega vidika se proizvodne dejavnosti tam 
ohranjajo in razvijajo dokler se ne vzpostavijo ustrezni pogoji oziroma razlogi za 
prestrukturiranje (selitev ali ukinitev proizvodnje, zamenjava programa ipd.). 

 
 

37. člen (usmeritve za pripravo OPPN)  
 

Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena  
(3) Predvideno območje OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi izraženega 
interesa, to je znanega investitorja, pobude lastnikov več kot polovice površine zemljišč na 
območju predlaganega OPPN ali občine. To je mogoče, v kolikor spremenjeni oziroma novi 
OPPN ni v nasprotju s tem aktom. Odločitev o spremembi območja urejanja z OPPN oziroma 
izdelavi novega glede na OPN, na podlagi utemeljene ocene iz predhodno izdelanih dopolnilnih 
strokovnih podlag, sprejme Občinski svet Občine Hrastnik. Pri spremembah in dopolnitvah 
prostorskih izvedbenih načrtov, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo tega odloka, njihova 
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veljavnost pa se z OPN ohranja, se lahko obstoječe ureditve in dejavnosti ohranjajo. Za 
kmetijska zemljišča, vključena v območje OPPN veljajo določbe 64. člena odloka.  

 
 

43. člen (varovanje mineralnih surovin) 
 

Varovanje območja rudniškega prostora  
(1) Za gradnjo objektov in opravljanje dejavnosti dovoljenih z veljavno rudarsko zakonodajo v 
mejah rudniškega prostora oziroma območja podzemnega in nadzemnega rudarjenja je 
potrebno pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.  
(2) Območje pridobivalnega prostora RTH d.o.o. se upošteva kot območje z omejitvami v rabi 
prostora, na podlagi Kategorizacije pridobivalnega prostora obrata Hrastnik (projekt št. 2693, 
april 2004 in Odmik št. 1 od RP, junij 2006) je območje določeno s štirimi conami:  
1. Cona: rušno območje, kjer bodo kumulativni posedki presegli 100 mm. Posedki bi na objekte 
vplivali v takšni meri, da bi lahko poleg razpok in nevarnosti za bivanje ter delo v takšnem 
objektu, prišlo celo do njihove porušitve. Gradnja objektov ni dovoljena.  
2. Cona: vplivno območje, kjer bodo kumulativni posedki znašali med 10 in 100 mm. Tolikšni 
posedki lahko povzročijo poškodbe na objektih. Gradnja objektov je dopustna pod pogoji s 
soglasjem RTH d.o.o.  
2.a Cona: mejno območje okoli vplivnega območja s posedki do 20 mm, kjer je za vsak poseg 
potrebno pridobiti pogoje in soglasje RTH d.o.o.  
3. Cona: Ostalo območje – to je celotno ostalo območje pridobivalnega prostora izven 
varnostnega stebra in ogroženih območij, kjer je možna gradnja objektov na osnovi izjave 
investitorja, da se odpove pravici do odškodnine za škodo, v kolikor bi le – ta nastala. Kot 
podlaga za gradnjo objektov se upošteva projekt št. 2693 (2004) z odmikom št. 1 (2006), ki 
predstavlja soglasje RTH k gradnji v tej coni, vendar le ob izjavi investitorja o tem, da se 
odpove pravici do odškodnine za škodo, ki bi morebiti nastala kot posledica rudarjenja.  
Cona: območje znotraj varnostnih stebrov, ki je določeno z odločbami, navedenimi v točki 1 
projekta Kategorizacija pridobivalnega prostora obrata Hrastnik. Cona je varovana z varnostnimi 
stebri v katere rudnik ne bo posegal z vplivnim in rušnim območjem, zato RTH nima posebnih 
zahtev.  
 
3.2 SKLEP O POSTOPKU PRIPRAVE OPPN 
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3.3 PRIKAZ STANJA PROSTORA 

 v priloženi mapi 
 
3.4 SMERNICE IN MNENJA 

 
vloga za smernice 1-19 poslana:  29. 3. 2018 
rok 30 dni: 30. 4. 2018 
 
 
zap. 
št. NUP št. dopisa prejeto URBI sklep 

1 MKGP 
Sektor za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo 
Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana 

18-75-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
3401-15/2006/21 z dne 
3.5.2018 

 
NI SMERNIC: ne posega v 
področje gozdarstva 
NI POTREBNO MNENJE 

2 DIREKCIJA RS ZA VODE 
Sektor območja srednje Save 
Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana 

18-76-1717 4.4.2018 (e-povratnica) 
35020-99/2018-4 z dne 
17.4.2018 

 
SMERNICE 

3 MINISTRSTVO ZA KULTURO 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana 

18-77-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
35012-84/2018/5 z dne 
26.4.2018 

 
SMERNICE. 
ustreznejša je var. 1 

ZVKDS, OE LJ 
Tržaška c. 4, 1000 Ljubljana  

  

4 DRSI 
Tržaška 19, Ljubljana 

18-78-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
37167-852/2018-2 (1502) 
z dne 9.4.2018 
 

 
SMERNICE 

5 Ministrstvo za infrastrukturo, Služba 
za trajnostno mobilnost in prometno 
politiko, Langusova ulica 4, Ljubljana 

18-79-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
4.4.2018 (email) 

 
MZI_mobilnost ne izdaja smernic 
k OPPN  

6 Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo - rudarstvo 
Langusova ulica 4, Ljubljana 

18-80-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
350-59/2018-2 
Z dne 10.04.2018 

 
NI SMERNIC  
 

7 Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo - energetika 
Langusova ulica 4, Ljubljana 

18-81-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
350-139/2017/169 z dne 
5.4.2018 

 
SMERNICE 

8 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, 
URSZR 
Vojkova 61, Ljubljana 

18-82-1717 350-106/2018-2-DGZR z 
dne 6.4.2018 

SMERNICE: upoštevati varstvo 
pred naravnimi idr. nesrečami in 
varstvo pred požarom 

9 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, 
Direktorat za logistiko 
Vojkova 61, Ljubljana 

18-83-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
350-59/2018-2 z dne 
10.04.2018 

 
NI SMERNIC 

10.1 OBČINA HRASTNIK 
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik 

18-84-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
3505-6/2017 z dne 
26.4.2018 

 
SMERNICE 

10.2 Javna razsvetljava d.d. 
Litijska c. 263, 1000 Ljubljana 

 1232/18 z dne 17.4.2018 SMERNICE (po pooblastilu 
Občine za področje urejanja in 
vzdrževanja jav. razsvetljave) 

11 Komunalno Stanovanjsko Podjetje 
KSP Hrastnik d.d. 
Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik 

18-85-1717   

12 Elstik d.o.o. 
Novi dom 4, 1430 Hrastnik 

18-86-1717 0105/18/MG z dne 
4.5.2018 

SMERNICE: priloga dwg (potek 
obst. KKS vodov) 

13 Telekom Slovenije d.d. 
Center za dostopovna omrežja Celje 

18-87-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
1761-0112201803290382 
z dne 22.5.2018 

27.člen Smernice 
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14 Plinovodi d.o.o. 
Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 
3720, Ljubljana 

18-88-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
S18-166/P-MZ/RKP z dne 
16.04.2018 

 
SMERNICE 

15 PETROL ENERGETIKA d.o.o. 
PE Hrastnik 
Ulica prvoborcev 5A, 1430 Hrastnik 

18-89-1717 29.3.2018 (e-povratnica)
PEH-0312/BP, z dne 
10.4.2018

  
SMERNICE 

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

18-90-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 
1802 z dne 25.04.2018 

 
SMERNICE 

17 ELES d.o.o. 
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana 

18-91-1717 3.4.2018 (e-povratnica) 
S18-049/594/rk z dne 
4.4.2018 

 
NI SMERNIC  

 
 
CPVO - CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 
18 MOP, Sektor za CPVO 

Dunajska c. 47, Ljubljana 
18-92-1717 29.3.2018 (e-povratnica) 

35409-151/2018/5 z dne 
9.5.2018 

 
CPVO ni treba izvesti 

19 Ministrstvo za zdravje, Direktorat za 
javno zdravje Štefanova ul. 5, 
Ljubljana 

18-93-1717 29.3.2018 (e-povratnica)  
  

 
 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za presoje vplivov na okolje, je izdalo odločbo št.: 
35409-151/2018/5 z dne 9.5.2018 v kateri določa, da za OPPN HR 94 ni treba izvesti postopka 
celovite presoje vplivov na okolje. 































file:///S|/...-3/1-obcine/9-Zasavje/Hrastnik/OPPN%20HR%2094/08_prejete%20smernice/05-MZI_mobilnost_email_ni%20smernic-20180404.txt[17.8.2018 14:55:28]

Subject:
OPPN Hrastnik
From:
Polona.Demsar-Mitrovic@gov.si
Date:
4.4.2018 15:22
To:
judita.thaler@urbi.si

Spoštovani,

dne 29. 3. 2018 smo prejeli vašo vlogo za izdajo smernic k osnutku OPPN HR 94 - MZI (mobilnost).
Sporoèamo vam, da MZI, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko pripravlja smernice in mnenja za 
OPNje, ne pa tudi za OPPNje.
Predlagamo vam, da smiselno uporabite vsebine splošnih smernic za OPNje za podroèje trajnostne mobilnosti, 
objavljene na spletni strani MOP.

Lep pozdrav, Polona

mag. Polona Demšar Mitroviè
Ministrstvo za infrastrukturo - Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Ministry of Infrastructure - Sustainable Mobility and Transport Policy Service
Langusova 4, SI-1535 Ljubljana, tel.: 00 386 1 478 8248
http://www.mzi.gov.si/
http://www.tedenmobilnosti.si/2017/















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: 350-106/2018-2 - DGZR
Datum: 06. 04. 2018

Na podlagi vloge Urbi, d. o. o., Trnovski pristan 2, Ljubljana, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik (v nadaljevanju vlagatelj), št. 18-82-1717 z dne 29. 3. 
2018, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 58. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 
61/17-ZUreP-2) 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 OPPN za območje HR 94

Vlagatelj je z vlogo, št. 18-82-1717 z dne 29. 3. 2018, ki smo jo prejeli 29. 3. 2018, 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 OPPN za območje HR 94. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil osnutek 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili 56. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-
ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-
odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in 11. člena 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 prikazane in opisane rešitve 
in ukrepi za izvajanje dejavnosti obrambe ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
ogroženih območjih ter ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti.

Pri pripravi OPPN za območje HR 94 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.



Pri pripravi OPPN za območje HR 94 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 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;

- izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne 
objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne 
objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni 
objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi 
in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17-GZ)).

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka II sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Urbi, d. o. o., Trnovski pristan 2, Ljubljana (info@urbi.si, katarinad@urbi.si).











































REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 7400
F: 01 478 7425
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si



Številka: 35409-151/2018/5
Datum: 9. 5. 2018

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12- ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-
ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 30/16), 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07-ZPNačrt, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZPNačrt-A, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek 
ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C in 57/12), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14) in 145. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 
82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje 
njihovih vplivov na okolje, za Občinski podrobni prostorski načrt za območje HR 94, Občini 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ki ga zastopa Urbi d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 
Ljubljana, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HR 94
ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

2. V postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja
HR 94 ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana 
območja narave.

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec plana, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ki ga zastopa Urbi 
d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, je na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem 
besedilu ministrstvo), podal vlogo št. 18-92-1717 z dne 29. 3. 2018, prejeto dne 29. 3. 2018, za
odločitev o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje za Občinski podrobni 
prostorski načrt za območje HR 94 (v nadaljnjem besedilu OPPN).

Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje HR 94 - osnutek, (Spekter projekt d.o.o. in Urbi 
d.o.o., marec 2018);
- Pooblastilo št. 3505-6/2017 z dne 12. 12. 2017.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 
66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 92/13, 56/15 in
30/16; v nadaljnjem besedilu ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali 
drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno 
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive na 
okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in 
kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na 
okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja 



vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, če je zanj zahtevana presoja 
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem odstavku 40. člena določa, da 
se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministrstvo oceni, da bi 
njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. 

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15; v nadaljevanju: Uredba).

Z OPPN se spreminja Ureditveni načrt za območje C2-C4 industrijska cona RRP Hrastnik in 
KOP Hrastnik. Območje je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Hrastnik namenjeno 
centralnim dejavnostim in obsega več zemljiških parcel v skupni izmeri približno 2,9 ha v k.o. 
Hrastnik mesto in k.o. Dol pri Hrastniku. Z OPPN se načrtuje preureditev območja rudnika za 
nove dejavnosti in uporabnike, rekonstrukcija obstoječih objektov za nove namene, odstranitev 
obstoječih dotrajanih in nevarnih objektov, v manjšem delu pa tudi novogradnja. Preuredi in 
prenovi se objekte kulturne dediščine ter objekte in območja za interpretacijo rudarstva. Na 
območju se uredi prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura. 
Na podlagi podatkov iz prejetega gradiva ministrstvo ocenjuje, da za OPPN ni treba izvesti 
presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1.

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-
ZDru-1 in 46/14; v nadaljnjem besedilu ZON), se celovita presoja vplivov na okolje izvede za 
plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali 
potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani.

Iz gradiva je razvidno, da OPPN ne sega v varovana in zavarovana območja narave. Ministrstvo
zato ocenjuje, da zanj ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 
na varovana območja, kot to določa 101. člen ZON.

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami 
tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja 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; v 
nadaljnjem besedilu Uredba o merilih). Ministrstvo je v postopku skladno s 3. členom Uredbe o 
merilih zaprosilo za mnenje Ministrstvo za kulturo in Direkcijo RS za vode (v nadaljnjem 
besedilu DRSV).

DRSV je v postopku posredoval mnenje št. 35021-35/2018-2 z dne 20. 4. 2018, prejeto 23. 4. 
2018. V mnenju ugotavlja, da je na območju OPPN vodotok, ki je bil v preteklosti urejen in 
prekrit, tudi z objekti na vodnem in priobalnem zemljišču. Po razpoložljivih podatkih leži manjši 
del OPPN v razredu majhne poplavne nevarnosti, večji del pa v razredu preostale poplavne 
nevarnosti. OPPN ne leži na vodovarstvenem območju, po opozorilni karti erozije pa leži na 
območju običajnih erozijskih ukrepov. Obstoječa gosta pozidava ne dovoljuje večjih novih 
posegov, ki bi bistveno vplivali na vode. S sanacijo komunalne infrastrukture je pričakovati 
pozitivne vplive plana na vode. DRSV zato meni, da izvedba OPPN, ob upoštevanju pogojev iz 
smernic s področja upravljanja z vodami, ne bo imela bistvenega vpliva na vode in vodni režim.

Ministrstvo za kulturo je posredovalo mnenje št. 35012-84/2018/6 z dne 26. 4. 2018, prejeto dne 
4. 5. 2018, v katerem ugotavlja, da OPPN zadeva dve enoti registrirane kulturne dediščine in 
sicer: memorialno dediščino Hrastnik – Rudniški kompresor (EŠD 8123) in stavbno dediščino 
Hrastnik – Jašek Hrastnik (28347). Ker nove ureditve v enoti dediščine ne posegajo (z izjemo 



parkirišča oziroma stavne ob jašku), Ministrstvo za kulturo ocenjuje, da izvedba plana ne bo 
pomembno vplivala na kulturno dediščino. Skladno z navedenim izvedba celovite presoje 
vplivov na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične kulturne dediščine, ni potrebna, 
Ministrstvo za kulturo pa bo njeno varstvo zagotovilo z mnenji in smernicami v postopku 
prostorskega načrtovanja.

Ministrstvo je po pregledu prejetega gradiva in mnenj, na podlagi meril iz drugega odstavka  2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnosti plana, značilnosti vplivov ter pomen in 
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da:
- se na območju OPPN načrtuje prenova območja rudnika v območje, namenjeno pretežno 

poslovnim, trgovskim, gostinskim, storitvenim, upravnim, kulturnim in obrtnim dejavnostim,
ter ureditev pripadajoče prometne in druge gospodarske javne infrastrukture;

- z OPPN se ne načrtuje sprememb namenske rabe prostora;
- OPPN ne zadeva krajine s priznanim varstvenim statusom, ne sega na območja naravnih 

vrednot in biodiverzitete, ne sega na vodovarstvena območja, z njim se tudi ne načrtuje 
novih posegov in dejavnosti, ki bi lahko imele pomemben vpliv na okolje in zdravje ljudi;

- OPPN zadeva dve območji kulturne dediščine in sega pretežno v območje razreda preostale 
poplavne nevarnosti, vendar na ta območja ne bo pomembno vplival, kar je razvidno tudi iz 
prejetih mnenj Ministrstva za kulturo in DRSV.

Upoštevajoč merila iz 2. člena Uredbe o merilih in mnenja iz 3. člena te uredbe je ministrstvo 
ocenilo, da OPPN ne bo pomembno vplival na okolje in zanj ni treba izvesti celovite presoje 
vplivov na okolje po določilu tretjega odstavka 40 člena ZVO-1.

Ministrstvo je na podlagi prejete dokumentacije in mnenj ugotovilo, da skladno s 40. členom
ZVO-1 za OPPN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, zato je odločilo kot izhaja iz 
izreka.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in 
sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno pri navedenem 
sodišču.

Postopek vodila:

Mojca Lenardič
Podsekretarka

mag. Tanja Bolte
          Generalna direktorica 
           Direktorata za okolje

Vročiti (elektronsko):
- Urbi d.o. o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana, info@urbi.si

V vednost (elektronsko):
- Občina Hrastnik, obcina.hrastnik@hrastnik.si
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
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3.5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPPN 

3.5.1 Kaj je občinski podrobni prostorski načrt 

Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN je prostorski izvedbeni akt občine, s katerim se 
podrobneje načrtujejo prostorske ureditve.  
OPPN je prostorski izvedbeni akt in pravna podlaga za pripravo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
3.5.2 Proces priprave in sprejema OPPN 

Postopek priprave OPPN HR 94 se je pričel s sklepom župana št. 3505-6/2017 z dne 26.7.2017.   
 
Osnutek OPPN HR94 se je izdeloval od avgusta 2017 do februarja 2018.  
Na osnutek OPPN so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora ter maja 2018 odločba 
MOP, da postopek CPVO ni potreben. 
 
Nadaljnje aktivnosti v procesu priprave in sprejema OPPN so: 

 razgrnitev in javna obravnava OPPN 
 prva obravnava na OS Občine Hrastnik 
 sprejetje stališč do pripomb javnosti iz razgrnitve 
 izdelava predloga OPPN  
 pridobitev mnenj k predlogu OPPN 
 druga obravnavi na OS Občine Hrastnik in sprejem OPPN z odlokom 

 
 
3.5.3 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta 

Za OPPN so bile izdelane in uporabljene naslednje strokovne podlage: 
1. Prikaz stanja prostora za OPPN HR04, URBI d.o.o., Ljubljana, 2017 
2. Strokovne podlage za OPPN HR04, URBI d.o.o., Ljubljana, 2017-18 
3. Geodetski posnetek obravnavanega območja, RTH   

 
 
3.5.4 0pis prostorske ureditve, ki se načrtuje s podrobnim načrtom 

Območje OPPN HR 94 je v središču Hrastnika.  
Rudnik Trbovlje - Hrastnik je v procesu zapiranja. Na območju rudnika v Hrastniku se izvajajo 
zapiralna in sanacijska dela rudnika. V nekaterih delih objektov so že novi lastniki, kjer se 
izvajajo nove dejavnosti. 
 
Na območju nekdanjega rudnika je načrtovana odstranitev nekaterih pomožnih in 
nefunkcionalnih rudniških objektov, preureditev obstoječih objektov za nove dejavnosti, 
prenova, rekonstrukcija in prezentacija nekaterih objektov in površin z značajem dediščine, 
ureditev javnih oz. javno dostopnih prometnih površin ter gradnja gospodarske javne 
infrastrukture. 
 
Za obravnavano območje velja prostorski izvedbeni akt Ureditveni načrt C2-C4 industrijska cona 
RRP Hrastnik in KOP Hrastnik in njegove spremembe in dopolnitve (Uradni vestnik Zasavja, št. 
8/88, 7/93, 11/06, 13/07), ki ga je potrebno spremeniti. Veljavni UN ureja prostor delujočega 
rudnika in ni bil spremenjen od leta 2007. UN ne vključuje spremenjenih razmer, zapiranja in 
opustitve dejavnosti rudnika in posledično tudi ne preoblikovanja območja in rudniških stavb za 
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nove namene. 
 
Nadaljnje urejanje območja rudnika naj bi se izvajalo z OPPN za EUP HR 94 
 
Cilji OPPN so: 

 preoblikovanje območja rudnika Hrastnik; 
 varovanje in skrb za rudniške podzemne objekte v zapiranju, 
 uporaba obstoječih objektov in rudniškega prostora, 
 ohranjanje rudniške industrijske dediščine in objektov ; 
 varovanje okolja; 

 
Javni razvojni interesi na območju OPPN so: 

 razvoj dejavnosti v območju primernih za center mesta, 
 povezovanje območja z mestom Hrastnik, 
 ohranjanje prostorov in povezav med objekti, 
 prenove, rekonstrukcije, nadomestne gradnje,  
 obnova fasad objektov  
 določitev možnosti nadzidav in prizidav, 
 določitev možnih pomožnih objektov in oblikovanja le-teh, 
 ureditev in opremljanje javnih površin, 
 urejanje in dopolnjevanje gospodarske javne infrastrukture. 
 določitev in ureditev parkirnih mest, 
 določitev lokacij in oblike objektov za oglaševanje na javnih površinah ter na zasebnih 

objektih za lastne potrebe, 
 določitev lokacij in oblikovanje ekoloških otokov, 

 
Z OPPN HR94 se načrtuje oz. določa pogoje za: 

 ureditev skupnih prometnih površin  
 gradnjo posamičnih objektov (dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, odstranitve, 

nadomestitve in novogradnje) 
 določitev oblikovalskih pogojev za urbanizem in arhitekturo obstoječih in načrtovanih 

objektov; 
 gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture 
 določitev lokacijskih in oblikovalskih pogojev za ograje, urbano opremo, oglaševanje na 

javnih in zasebnih površinah, eko otokov. 
 
 
3.5.5 Umestitev načrtovane ureditve v prostor 

Območje OPPN HR 94 obsega pretežno pozidan prostor. OPPN ureja obstoječe objekte in 
zunanje funkcionalne površine obstoječih objektov rudnika. 
 
Nove ureditve obsegajo ureditve nujnih skupnih površin, infrastrukture in funkcionalnih zemljišč 
obstoječih objektov. 
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oznake objektov in lokacij 
 
A - poslovni in proizvodni objekt 
B - poslovni in proizvodni objekt 
C - vhodni objekt 
D - jašek 2 
E - vpadnik Barbara 
F - avtomehanična delavnica 
G - bunker 
H - podzemni rezervoarji 
J - jašek 1 
K - podzemno skladišče 
L - toplarna 
M - strojnica jaška 1 
N - stara TP 
O - elektro-energetski objekt 
P - kompresorska postaja 
R - hladilni stolp 
S - lokacija možnih novih objektov 
T - lokacija možnih novih objektov 
 

Slika 3: Oznake objektov v območju OPPN. 
 

 Stanovanjski bloki S od območja.  Stanovanjski bloki Z od območja. 

 Stanovanjski bloki J od območja.  Deponija na vzhodnem delu območja. 
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3.5.6 Rešitve načrtovanih objektov in površin 

OPPN določa rešitve za: 
 prenovo objektov, 
 ureditev prometnih površin; 
 komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo; 

 
objekt A proizvodno poslovni objekt  Trg Franca Kozarja 10, 11 

  
zahodna fasada ob ulici   južna fasada na nivoju 275,20 m 
 
objekt B proizvodno poslovni objekt  Trg Franca Kozarja 9a, 9b 

  
zahodna fasada ob ulici      vzhodna fasada na nivoju 282 m 
 
objekt C vhodni objekt 2   Ulica prvoborcev 1a 
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objekt D jašek 2  

  
 
objekt E vpadnik Barbara 

  
 
objekt F avtomehanična delavnica Naselje Aleša Kaple 9 

  
 
objekt G bunker 
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objekt H vhodi v podzemne rezervoarje 

  
 

objekt J jašek 1 

  
 

objekt K podzemna skladišča toplarne 

 
 

objekt L toplarna Ulica prvoborcev 5 
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objekt M strojnica jaška 1 

  
 
objekt N stara TP 

 
 
objekt O TP 

  
 
objekt P kompresorska postaja 
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objekt R bazen s cisterno in hladilni stolp 

  
 
lokacija S 
prostorski potencial: nezazidano stavbno zemljišče, UN za C2-C4 določa na tej lokaciji 
novogradnjo dvoranskega objekta (hale) za proizvodne dejavnosti 
OPPN načrtuje v variantah območje S, da se lahko zgradi objekt za storitvene dejavnosti ali 
ostane površina prosta za urejanje mirujočega prometa. 
 
3.5.7 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro 

3.5.7.1 OBSTOJEČE PROMETNE POVRŠINE 

Območje OPPN v času delovanja rudnika ni bilo javno dostopno, razen dostopov/dovozov do 
posameznih objektov (npr. toplarna, bunker). Notranje prometno omrežje so obsegale površine, 
ki so služile internemu prometu, manipulaciji in za deponije. Vozne površine so se prepletale z 
manipulativnimi površinami in deponijami, saj je bil promet organiziran za interne potrebe.  
 
Območje rudnika se je priključevalo na javno prometno omrežje na več mestih:  
1. na jugu območja urejanja (pri bunkerju) na cesto Naselje Aleša Kaple 
2. na severu območja urejanja (pri vstopnem objektu 2) na Ulico prvoborcev 
Na severnem delu območja (pri vstopnem objektu 2) so parkirišča v lasti RTH, ki so javno 
dostopna.  
 
Interne prometne in manipulativne površine potekajo v smeri sever jug v dveh koridorjih, ki sta 
zaradi nagnjenosti terena na različnih višinah: 

 prvi koridor, ki poteka vzhodno od vstopnega objekta 2, poslovno proizvodnega 
objekta in bunkerja na nivojih od 285 m (na severu), 282m, 283 m pri bunkerju, 277 
m (na jugu na cesti Naselje Aleša Kaple 9, 

 drugi koridor, ki poteka zahodno od TP in strojnice jaška 1 in toplarne na nivojih 287 
m (na severu), 288 m, 286 m in 283 m pri bunkerju, kjer se priključuje na koridor 1. 

V območju ni obstoječih kolesarskih stez. 
V območju rudnika ni obstoječih samostojnih peš poti. 
 
Na obravnavanem območju so urejena parkirišča rudnika, ki so trenutno javno dostopna: 

1. parkirišče na zah. strani vstopnega objekta 2: 17 PM 
2. parkirišče na severni strani vstopnega objekta 2: 60 PM  

 
Na severni strani Ulice prvoborcev (zunaj območja OPPN) je še 20 PM, ki so v lasti RHT in 
funkcionalno pripadajo dejavnostim v območju OPPN. 
Parkirišča pred trgovinami (na JZ delu območja urejanja), ki so javno dostopna, niso v območju 
urejanja z OPPN, namenjena pa so tržnici in drugim dejavnostim v pritličju poslovno 
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proizvodnega objekta. 
 
Pred vhodom v poslovno proizvodni objekt Trg Aleša Kaple 9 so 3 PM, ki so označena na 
prekritem delu vodotoka Boben. 
 
Skupno je torej trenutno 100 PM, ki pripadajo območju rudnika. 
 
3.5.7.2 NAČRTOVANE PROMETNE POVRŠINE 

S prestrukturiranjem rudnika se preureja tudi prometno omrežje in prometni režim.  
Načrtuje se preureditev obstoječih prometnih in manipulativnih površin v javno dostopne 
prometne povezave, ki zagotavljajo tudi intervencijski promet.  
V OPPN so določene skupne površine za odvijanje prometa vseh novih uporabnikov, za 
vzdrževanje in za intervencijo. Vozne površine je treba ločiti od manipulativnih in skladiščnih 
površin. Poleg tega je treba za nove uporabnike zagotoviti tudi parkirne površine. 
Z OPPN se v območju urejanja določa koridor za zagotavljanje javne dostopnosti in intervencije 
v širini 6 m (intervencijski koridor). Koridor povezuje severne in južne vstopne točke napajanja 
območja. Koridorji javne dostopnosti so prikazani grafično. 
Med objekti rudnika, ki se prenavljajo kot kulturna dediščina ali za interpretacijo rudarstva se 
vzpostavijo peš povezave, kot ločene peš poti ali v ločenem tlaku na prometnih/manipulativnih 
površinah. 
 
3.5.7.3 OBSTOJEČA KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

Območje OPPN HR 94 je komunalno opremljeno, vendar je infrastruktura izvedena za potrebe 
enega uporabnika, to je Rudnika Trbovlje Hrastnik. 
Ker je rudnik v zapiranju in v prestrukturiranju za nove uporabnike, je treba vso infrastrukturo 
preurediti za nove potrebe, to je za nove dejavnosti in večje število različnih uporabnikov.  
Inštalacije v objektih so izvedene prav tako za potrebe enega uporabnika. S prestrukturiranjem 
bo v objektih potrebno urediti nove inštalacije za nove uporabnike.  
 
3.5.7.4 NAČRTOVANA KOMUNALNA IN ENERGETSKA INFRASTRUKTURA 

VODOVODNO OMREŽJE 
Obstoječe vodovodno omrežje se lahko razširi za nove uporabnike. Novi priključki so na 
primarni vodovod dopustni v obstoječih jaških na ulici Trg Franca Kozarja. 
 
ODVAJANJE FEKALNIH VOD 
V območju OPPN je izvedeno kanalizacijsko omrežje.  
Obstoječe objekte se priključi na javno kanalizacijsko omrežje.  
Na novo oz. preurejeno javno kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi novi uporabniki 
obstoječih objektov in vsi novi objekti.  
 
ODVAJANJE METEORNIH VOD 
Odvajanje padavinske vode z asfaltiranih in z drugimi materiali utrjenih površin je načrtovano 
preko lovilcev olj v meteorno kanalizacijo. 
Padavinske vode  s streh objektov se odvajajo v potok Boben.  
 
ELEKTRO OMREŽJE 
Obstoječe elektro omrežje je rudniško, z lastnim 35kV daljnovodom in TP in je služilo izključno 
delovanju rudnika. 
Načrtovana je gradnja dveh novih transformatorskih postaj. Z OPPN sedoločata lokaciji novih TP 
in trase podzemnih elektro vodov za napajanje novih dejavnosti in novih objektov. Novi vodi se 
izvedejo s podzemnimi kabli. 
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Novi priključki za poslovni del poslovno-proizvodnega objekta (A in B) se izvedejo pri vsakem od 
obstoječih stopnišč. 
Obstoječe elektro napeljave v objektih je treba po izvedbi novih priključkov izvesti na novo, 
staro napeljavo pa odstraniti. 
Po izvedbi novih TP in novega omrežja se obstoječa TP odstrani, objekt O se odstrani. Stara TP 
(objekt N) se preuredi oz. rekonstruira za nove namene - interpretacija rudniške tehnologije.  
Odstrani se tudi nadzemni SN vod, ki poteka do TP iz zahodne strani doline.  
 
PLINOVODNO OMREŽJE 
Na obravnavanem območju je obstoječ zemeljski plinovod do energetskega objekta Petrol 
Energetika.  
OPPN ne načrtuje opremljanja območja s plinovodom. 
 
TOPLOVODNO OMREŽJE  
V območju HR 94 je obstoječa toplarna (upravljalec: Petrol Energetika d.o.o., Ulica prvoborcev 
5a, Hrastnik), ki napaja toplovod za ogrevanje objektov v območju rudnika in stanovanjskih 
objektov v okolici. Toplovod poteka pod nivojem terena. 
Objekti, ki še niso priključeni na toplovod se lahko priključijo na toplovodno omrežje. 
 
ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
V območju OPPN je obstoječe telekomunikacijsko omrežje. 
Načrtovano je novo telekomunikacijsko omrežje, ki bo omogočalo priključevanje novih 
uporabnikov. 
Trase so določene v grafičnem prikazu. Novi vodi se izvedejo v podzemnih kablih. 
Novi priključki za poslovni del poslovno-proizvodnega objekta se izvedejo pri vsakem od 
obstoječih stopnišč. 
Obstoječe telekomunikacijsko omrežje in napeljave v objektih je treba po izvedbi novih 
priključkov izvesti na novo, staro napeljavo pa odstraniti. 
 
3.5.8 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine 

V območju EUP HR 94 je: 
 memorialna dediščina, Rudniški kompresor, ev.št. 8123; 
 profana stavbna dediščina, Jašek Hrastnik, ev. št. 28347. 

 
3.5.9 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje 

narave 

V območju urejanja z OPPN ni območij varstva narave. 
 
3.5.10 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 

Koridorji (ceste, poti) in odprte manipulativne površine služijo tudi za potrebe obrambe, za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvom pred požarom.  
Za intervencijski promet in intervencijske dostope do objektov se načrtovane prometne 
površine. 
 
3.5.11 Etapnost izvedbe prostorske ureditve 

OPPN se lahko izvaja postopoma. Prometne ureditve se izvajajo po zaključenih območjih oz. 
odsekih, glede na tehnično izvedljivost in razpoložljiva finančna sredstva. S prometnimi 
ureditvami se sočasno izvajajo tudi komunalne energetske in telekomunikacijske ureditve. 
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3.6 POVZETEK ZA JAVNOST 



 

A) POSTOPEK IZDELAVE IN SPREJEMA

OPPN za območje HR 94

B) OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV
Območje OPPN HR 94 je v središču Hrastnika. 
Rudnik Trbovlje - Hrastnik je v procesu zapiranja. Na območju rudnika 
v Hrastniku se izvajajo zapiralna in sanacijska dela rudnika. V nekaterih 
delih objektov so že novi lastniki, kjer se izvajajo nove dejavnosti.
Na območju nekdanjega rudnika je načrtovana odstranitev nekaterih 
pomožnih in nefunkcionalnih rudniških objektov, preureditev obstoječih 
objektov za nove dejavnosti, prenova, rekonstrukcija in prezentacija 
nekaterih objektov in površin z značajem dediščine, ureditev javnih 
oz. javno dostopnih prometnih površin ter gradnja gospodarske javne 
infrastrukture.
Za obravnavano območje velja prostorski izvedbeni akt Ureditveni 
načrt C2-C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik in njegove 
spremembe in dopolnitve (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/88, 7/93, 11/06, 
13/07), ki ga je potrebno spremeniti. Veljavni UN ureja prostor delujočega 
rudnika in ni bil spremenjen od leta 2007. UN ne vključuje spremenjenih 
razmer, zapiranja in opustitve dejavnosti rudnika in posledično tudi ne 
preoblikovanja območja in rudniških stavb za nove namene.
Nadaljnje urejanje območja rudnika naj bi se izvajalo z OPPN za EUP HR 94.

Cilji OPPN so:
 � preoblikovanje območja rudnika Hrastnik
 � varovanje in skrb za rudniške podzemne objekte v zapiranju
 � uporaba obstoječih objektov in rudniškega prostora
 � ohranjanje rudniške industrijske dediščine in objektov
 � varovanje okolja

Z OPPN HR94 se načrtuje oz. določa pogoje za:
 � ureditev skupnih prometnih površin 
 � gradnjo posamičnih objektov (dozidave, nadzidave, rekonstrukcije, 

odstranitve, nadomestitve in novogradnje)
 � določitev oblikovalskih pogojev za urbanizem in arhitekturo 

obstoječih in načrtovanih objektov
 � gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
 � določitev lokacijskih in oblikovalskih pogojev za ograje, urbano 

opremo, oglaševanje na javnih in zasebnih površinah, eko otokov

C) NAMEN JAVNE RAZGRNITVE
Javno je razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta 
za območje HR 94 - Spremembe in dopolnitve UN C2-C4 industrijska 
cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik.
Namen javne razgrnitve je seznanitev javnosti s predlaganimi rešitvami 
prostorskega urejanja in načrtovanih ureditev v OPPN za območje HR 94.  
Dopolnjeni osnutek OPPN za območje HR 94 je javno razgrnjen od 23. 
avgusta do vključno 22. septembra 2018 v sejni sobi (drugo nadstropje) 
upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem 
času občinske uprave ter v svetovnem spletu na spletni strani Občine 
Hrastnik (http://hrastnik.si). 
Javna obravnava bo dne 5.09.2018, ob 16.00 uri v sejni sobi upravne 
stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

V okviru javne razgrnitve lahko zainteresirani podajo pripombe in 
predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predloge se lahko poda pisno v v knjigo pripomb in 
predlogov na mestu javne razgrnitve, pisno po pošti na naslov: Občina 
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1340 Hrastnik ali na elektronski naslov:  
obcina.hrastnik@hrastnik.si. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče 
zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Hrastnik bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani Občine Hrastnik 
(http://hrastnik.si).

Naročnik in pripravljavec:
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje

Pripravljalec:
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik

Izdelovalec:
Spekter projekt d.o.o., Trg revolucije 7, Trbovlje 

Podizvajalec:
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana

JAVNA RAZGRNITEV  
OBČINSKEGA PODROBNEJŠEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN)  

ZA OBMOČJE HR 94

(dopolnjeni osnutek)

POVZETEK ZA JAVNOST

Avgust 2018
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