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Na podlagi 57. in 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju 
zpNačrt) ter na podlagi 31. člena Statuta Občine 
Hrastnik (uradni vestnik zasavja, št. 28/06 - čistopis) je 
župan Občine Hrastnik  dne 25. 07. 2008 sprejel 

S K L E P 

o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta za območje centra v Hrastniku 

»OB BOBNU« 

1. člen

Splošno

S tem sklepom določa župan Občine Hrastnik začetek  
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za 
območje centra v Hrastniku »OB BOBNu« (v nadaljevanju 
zN).

pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je 
zakon o prostorskem načrtovanju  in pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.

2. člen

Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev zN

Obravnavano območje se ureja z odlokom o zazidalnem 
načrtu za območje centra v Hrastniku  »OB BOBNu« 
(uradni vestni zasavja, št. 3/95). Veljavni prostorski akt 
deli območje urejanja na 4 prostorsko in funkcionalno 
zaključena zazidalna območja. Spremembe in dopolnitve 
zN so predvidene v zazidalnem območju A vključno z 
rekonstrukcijo regionalne ceste I. reda št. 221 Trojane – 
Izlake – Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta. 

z veljavnim zN je:

- na zazidalnem območju A predviden poslovni center,

- predvidena prestavitev regionalne ceste ne odseku v 
dolžini 240 m vzhodno od območja A. 

S spremembami in dopolnitvami zN se: 

- na zazidalnem območju A predvidi supermarket Tuš s 
pripadajočo infrastrukturo,

- predvidi rekonstrukcija regionalne ceste ne odseku v 
dolžini cca 200 m vzhodno od območja A.

Na ostalem območju zN se predvidi manjše spremembe, 
ki se nanašajo na urbanistično oblikovanje območja 
in arhitektonsko oblikovanje objektov, tolerance ter 
uskladitev z veljavno zakonodajo.

3. člen

Območje

Območje sprememb in dopolnitev zN obravnava 
okvirno zazidalno območje A in območje rekonstrukcije 
regionalne ceste vzhodno od območja A. Območje 
obsega cca 7000 m2. manjše spremembe in uskladitve 
z veljavno zakonodajo se nanašajo na celotno območje 
zN. Območje sprememb in dopolnitev zN se v fazi 
izdelave lahko spremeni.

4. člen 

Način pridobitve strokovnih rešitev 

geodetske podlage za izdelavo sprememb in dopolnitev 
zN v analogni in digitalni obliki priskrbi pobudnik 
sprememb in dopolnitev.

Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi obstoječe 
veljavne prostorske dokumentacije Občine Hrastnik, 
smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, strokovnih 
podlag za katere se bo v postopku priprave izkazalo, da 
so potrebne in veljavne zakonodaje.

5. člen

Roki za pripravo 

postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
zN bo potekal po naslednjih fazah:

– izdelava osnutka in pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora (70 dni),

– izdelava dopolnjenega osnutka (30 dni) in okoljskega 
poročila, v kolikor bo potrebno (30 dni)

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka (37 dni), 

– preučitev pripomb in predlogov javnosti in zavzetje 
stališč do njih ter prva obravnava na občinskem svetu 
(30 dni po javni razgrnitvi),

– izdelava predloga na podlagi zavzetih stališč do 
pripomb in predlogov javnosti (15 dni po zavzetju 
stališč),

– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (60 dni),

– izdelava usklajenega predloga (15 dni po pridobitvi 
mnenj),
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– posredovanje usklajenega predloga občinskemu 
svetu v drugo obravnavo in sprejem (30 dni po prejetju 
usklajenega predloga),

– objava tekstualnega dela odloka v uradnem glasilu.

6. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovanje prostorske ureditve 

Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in 
strokovne podlage ter podajo mnenja so:

- ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, dunajska 
c. 48, 1000 ljubljana (mnenje o izvedbi cpVO);

- ministrstvo za promet, direkcija RS za ceste, Sektor 
za upravljanje, Območje ljubljana, Tržaška cesta 19, 
1000 ljubljana;

- mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 
2, 6000 Koper (pE Žalec, ulica Ivanke uranjek 1, 
3310 Žalec); 

- ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Sektor za vodno območje donave, Oddelek območja 
srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 ljubljana;

- ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, Oddelek za prostorske, 
urbanistične in druge tehnične ukrepe, 1000 
ljubljana;

- geoplin plinovodi d.o.o., cesta ljubljanske brigade 
11, 1001 ljubljana;

- ElEKTRO ljubljana, d.d., dE Elektro Trbovlje, 
gimnazijska 25, 1420 Trbovlje; 

- TElEKOm Slovenije d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, center za vzdrževanje omrežja celje, lava 
1, 3000 celje

- KSp HRASTNIK, d.d., cesta 3. julija 7, 1430 
Hrastnik;

- ElSTIK d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik;

- Občina Hrastnik, pot V. pavliča 5, 1430 Hrastnik; 

- Toplarna Hrastnik d.o.o., ulica prvoborcev 5a, 1430 
Hrastnik;

- RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik,d.o.o., Trg revolucije 
12, 1420 Trbovlje;

V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, 
če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo 
ali so odgovorni za posamezno področje.

Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom 
zpNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu 
aktu v 30 dneh od prejema vloge.

7. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 

Izdelavo sprememb in dopolnitev zN financira  pobudnik, 
ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje 
zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti 
investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med 
Občino Hrastnik in pobudnikom. 

8. člen

začetek veljavnosti sklepa

Ta sklep se objavi v uradnem vestniku zasavja in začne 
veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Občine Hrastnik in v vednost posreduje 
ministrstvu za okolje in prostor.

Številka: 3505-4/2008
Hrastnik, 25. 07. 2008

Župan 
Občine Hrastnik

miran jERIČ
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založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: Sinet d.o.o.,Hrastnik, tel. 03 56 54 090, e-pošta: tiskarna@sinet.si


