
A. POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
 

B. PREDMET IN NAMEN POBUDE ZA SPREMEMBE IN 
DOPOLNITVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  
 

Predmet pobude za državno prostorsko načrtovanje (v 
nadaljevanju: Pobuda) so spremembe in dopolnitve 
Državnega prostorskega načrta za cesto G2–108 
Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske 
Toplice–Zidani Most–Radeče (Uradni list RS, št. 76/12) (v 
nadaljevanju DPN). 
 
V fazi izvedbe parcelacije in projektiranja PGD in PZI so 
bila na desetih lokacijah ugotovljena odstopanja od 
Uredbe o DPN, zato se spreminjajo območje DPN in 
nekatere tehnične rešitve objektov in trase.  
 
S temi spremembami in dopolnitvami DPN (v nadaljevanju 
SD DPN) se osnovni cilji in koncept načrtovanih 
prostorskih ureditev ne spreminjajo in ostajajo enaki kot v 
sprejetem DPN. Osnovni cilj načrtovane ureditve je 
izboljšanje prometne povezave od Hrastnika do Zidanega 
Mostu, saj obstoječa cesta G2-108 na odseku 1186 
zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov 
ceste, preozkega vozišča, prenizkih in preozkih podvozov 
ter nivojskih križanj z železnico predstavlja ozko grlo in ne 
zagotavlja nemotenega in varnega prometa. 
 
Spremembe in dopolnitve posegajo na območje občin 
Hrastnik, Laško in Radeče. 
 
Na osnovi Pobude bodo pridobljene konkretne smernice 
in podatki državnih nosilcev urejanja prostora (v 
nadaljevanju: NUP) iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo 
na prostorsko ureditev, in niso bili upoštevani pri pripravi 
Pobude. NUP, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na 
okolje oziroma presoji sprejemljivosti, skupaj s 
konkretnimi smernicami podajo tudi mnenje, ali je treba 
izvesti celovito presojo vplivov na okolje oziroma presojo 
sprejemljivosti ter predlagajo obseg in natančnost 
informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo. 
 
Lokalni NUP podajo konkretne smernice s področij 
izvajanja lokalnih javnih služb ter usmeritve glede 
uresničevanja interesov na območju pobude s področij 
izvedenih in načrtovanih prostorskih ureditev lokalnega 
pomena. Lokalni NUP podajo tudi vse podatke iz svoje 
pristojnosti, ki so pomembni za nadaljnje državno 
prostorsko načrtovanje in niso bili upoštevani pri pripravi 
Pobude. 
 
Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na 
javno razgrnjeno Pobudo in se jo vključuje v skladu z 
načrtom sodelovanja javnosti. 
 
Smernice, pridobljeni podatki ter predlogi in pripombe 
javnosti bodo analizirani (v nadaljevanju: analiza smernic).  
 
Namen pobude in analize smernic je pripraviti osnovo za 
odločitev o nadaljevanju postopka prostorskega 
načrtovanja. Če vsebin ali obveznosti iz analize smernic 
med posameznimi NUP ne bo  mogoče uskladiti, 
pripravljavec ali pobudnik predložita odprta vprašanja v 
obravnavo in potrditev Komisiji za prostorski razvoj pred 
pripravo sklepa o izvedbi državnega prostorskega 
načrtovanja. 
 

Na osnovi analize smernic bodo izoblikovane usmeritve za 
nadaljnje načrtovanje, pripravljavec pa bo pripravil 
osnutek sklepa o izvedbi sprememb in dopolnitev 
državnega prostorskega načrtovanja. Sklep o izvedbi 
sprejme Vlada RS. 
 
 
 
C. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV  
 
Prostorske ureditve na območju SD DPN se spreminjajo 
zaradi: 

− optimizacije poteka mostu 5–01 čez Savo (pri 

Steklarni Hrastnik) se je spremenila zasnova samega 

mostu, 

− vključitve Upravne stavbe TKI v območje urejanja z 

DPN (stavba se posledično ruši), 

− načrtovane izvedbe nadvoza 4–02 Krnice se z 

opornim zidom deloma posega izven območja DPN, 

− umestitve pasu za leve zavijalce se spremeni rešitev 

nadvoza 4–01 v Šavni Peči, 

− ugotovljene nenatančnosti zemljiškokatastrskega 

prikaza, ki ne prikazuje pravilnega položaja nekaterih 

parcel v k.o. Šavna Peč in Širje se deloma posega izven 

območja DPN, 

− premika in optimizacije nadvoza 4–03 Suhadol in 

umestitve avtobusne postaje, 

− deviacije lokalne ceste in ureditve kolesarske poti ter 

ukinitve priključka Wetz- vzhod na glavno cesto G2–

108, priključek Wetz se priključuje na lokalno cesto, 

priključek Wetz-zahod na glavno cesto G2 ostane , 

− lokacije temeljev zidu v križišču 2–15 Zidani Most 

izven območja urejanja z DPN, 

− optimizacije nadvoza 4–04 Majland, ki  delno posega 

izven območja urejanja z DPN, 

− umestitve pasu za leve zavijalce se spremeni rešitev 

mostu 5-04 čez Savinjo. 

 

Pobudnik: RS, Ministrstvo za 

infrastrukturo,  DzKP 

Pripravljavec: RS, Ministrstvo za okolje in 

prostor, DPGS 

Investitor: RS, Ministrstvo za 

infrastrukturo, DRSI 

Izdelovalec: LUZ d.d., Ljubljana 
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