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Na podlagi 57. člena in v povezavi s četrtim oziroma 
sedmim odstavkom 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (zPnačrt, uradni list RS, št. 33/07)  ter 29. 
in 37.  člena Statuta občine Trbovlje (PB, uradni vestnik 
zasavja, št. 28/2007) je župan Občine Trbovlje sprejel

S K L E P 

o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja PE 6/1 

Prusnik

1. člen 
(splošno)

1. S tem sklepom določa župan Občine Trbovlje začetek 
in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za del območja PE 6/1 Prusnik (v nadaljnjem 
besedilu OPPN).

2. Priprava OPPN je nadaljevanje postopka priprave 
Občinskega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu 
OLN), ki ga je Občina Trbovlje vodila na podlagi zakona 
o urejanju prostora (v nadaljnjem besedilu zureP-1).

3. Pravna podlaga za pripravo OPPN so zakon o 
prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu zPNačrt) 
in podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni skladno z 
določili tega zakona.

2. člen 
(ocena stanja priprave prostorskega akta - OLN)

1. Občina Trbovlje je do sprejetja tega sklepa vodila 
postopek priprave OLN na podlagi zureP-1 in 
podzakonskih predpisov k temu zakonu. zaključene so 
naslednje faze dela oziroma uradna dejanja:

• objavljen program priprave,

• izvedena prva prostorska konferenca,

• pridobljene smernice in izdelana analiza smernic,

• pripravljene strokovne podlage za OLN.

2. Predlog OLN še ni bil javno razgrnjen, zato se po 
uveljavitvi zPNačrt nadaljuje postopek priprave novega 
prostorskega akta OPPN na podlagi določil tega 
zakona.

3. člen 
(vsebina in oblika OPPN)

1. Nadaljnji postopek priprave prostorskega akta OLN 
bo potekal kot priprava dokumenta OPPN.

2. OPPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v 
digitalni in analogni obliki.

4. člen 
(način pridobitve strokovnih podlag)

1. Pri pripravi OPPN se upoštevajo strokovne podlage, 
izdelane v postopku priprave OLN.

2. Pri izdelavi strokovnih podlag so upoštevane smernice 
in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki so 
bile pridobljene v postopku priprave OLN.

5. člen 
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

1. V postopku priprave OLN je ministrstvo za okolje 
in prostor dne 23.6.2005 izdalo odločbo št. 354-09-
181/2005-IL, da je v postopku priprave in sprejemanja 
teh aktov potrebna izvedba celovite presoje vplivov na 
okolje (CPVO).

2. Okoljsko poročilo je v fazi priprave.

6. člen 
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

1. Nosilci urejanja prostora so:

• zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE 
Celje, glavni trg 1, Celje 

• zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova 6, 
Celje 

• ministrstvo za okolje in prostor RS, dunajska 48, 
Ljubljana

• ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS 
za okolje, Izpostava Ljubljana, Slovenčeva 95, 
Ljubljana, 

• ministrstvo za promet in zveze, direkcija Republike 
Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana

• zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 2, 
Ljubljana 

• ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in 
reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in 
druge tehnične ukrepe, Vojkova 61, Ljubljana

• Elektro Slovenija, Hajdrihova ulica 2, Ljubljana

• Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana

• Elektro Ljubljana, PE Elektro Trbovlje, gimnazijska 
25, Trbovlje,
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• Telekom Slovenije, PE Celje, Lava1, Celje 

• JP Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11, 
Trbovlje

• KOP JKP zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 57, 
zagorje

• Občina zagorje, Oddelek za gospodarske javne 
službe, Cesta 9. avgusta 5, zagorje ob Savi

2. Smernice nosilcev urejanja prostora so že pridobljene 
v postopku priprave OLN. 

3. Občina za dopolnjeni osnutek OPPN zagotovi 
okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
OPPN pošlje ministrstvu pristojnem za varstvo okolja. 
ministrstvo na podlagi posredovanega gradiva poda 
mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za izvedbo 
javne razgrnitve in obravnave.

4. V točki 1 tega člena navedeni nosilci urejanja prostora 
podajo mnenje k predlogu OPPN. Če se v postopku 
priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja 
tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno 
vključi v postopek.

5. po izvedeni javni razgrnitvi in obravnavi se usklajen 
predlog OPPN in okoljsko poročilo ponovno pošlje 
ministrstvu pristojnem za varstvo okolja, sektor CPVO da 
odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN .

7. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN)

1. V postopku priprave OLN so že izvedeni naslednji 
postopki oziroma izdelana gradiva, ki se upoštevajo pri 
pripravi OPPN:

• pridobitev in analiza smernic,

• izdelava strokovnih podlag.

• za nadaljnji potek priprave OPPN se upošteva 
postopek priprave, določen v zPNačrt (98. člen). 
upoštevajo se tudi pojasnila in priporočila mOP št. 
0071-44-2006 z dne 10. 4.2007 (v nadaljnjem 
besedilu priporočila mOP).

2. Priprava OPPN vsebuje naslednje faze in roke 
izdelave le-teh:

• osnutek OPPN: 14 dni po objavi tega sklepa

• posredovanje predloga OPPN in okoljskega poročila 
mOP-u v izdajo menja o ustreznosti okoljskega 
poročila.

• javna razgrnitev se prične 7 dni po javnem naznanilu in 
traja 30 dni

• v času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava

• preučitev pripomb iz javne razgrnitve in javne 
obravnave: 14 dni po zaključku javne razgrnitve

• potrditev stališč na OS in seznanitev javnosti: 10 dni 
po pripravi stališč do pripomb na 1. seji OS, ki sledi 
javni razgrnitvi

• predlog: 30 dni po potrditvi stališč do pripomb

• dostava predloga na mOP: 5 dni po pripravi predloga

• mOP pridobi mnenja: 28 dni po prejemu predloga

• sklep mOP o potrditvi predloga: 75 dni po prejemu 
predloga

• sprejem odloka o predlogu: 14 dni po prejemu sklepa 
mOP na 1. seji OS, ki sledi prejemu vseh mnenj in 
sklepa mOP 

3. Rok priprave dopolnjenega osnutka OPPN se 
podaljšuje skladno z rokom izdelave okoljskega 
poročila.

8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Izdelavo OPPN financira TuŠ nepremičnine, upravljanje 
nepremičnin d.o.o., Resljeva ulica 16, 3000 Celje.

9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa)

1. Ta sklep se objavi v uradnem vestniku zasavja in v 
svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

2. Občina Trbovlje pošlje sklep ministrstvu za okolje in 
prostor.

Številka : 3505 – 2 / 2006   
datum: 28.11.2008

Župan 
Občine Trbovlje

Bogdan BAROVIČ
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založili občini Hrastnik in Trbovlje
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