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Na podlagi tretjega odstavka 86. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je
Vlada Republike Slovenije na 87. dopisni seji dne 7. 11. 2019 pod točko 14 sprejela naslednji

SKLEP
o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja o spremembah in dopolnitvah Državnega
prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

I.

Vrsta postopka državnega prostorskega načrtovanja

Državno prostorsko načrtovanje za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se v skladu s tem sklepom izvede kot spremembe in
dopolnitve Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in
deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Uradni list RS, št. 76/12) na podlagi
84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu:
Zakon o urejanju prostora).
Sklep je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski
promet (št. 2645-67/2005/154-02111217, z dne 25. 1. 2019), ki jo je izdelal LUZ d. d., Ljubljana
(št. naloge 8415, november 2018) in analize smernic, ki jo je izdelal LUZ d. d., Ljubljana (št.
naloge 8415, julij 2019).

II.

Cilj načrtovane prostorske ureditve

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.

III.

Opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi ter okvirno območje
in občine, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občin Hrastnik, Laško in Radeče in obsega:
−
optimizacijo poteka mostu 5–01 čez Savo (pri Steklarni Hrastnik), ker se je spremenila
zasnova samega mostu,
−
vključitev Upravne stavbe Tovarne kemičnih izdelkov d. d. Hrastnik v območje urejanja
z DPN (stavba se posledično ruši),
−
načrtovanje izvedbe nadvoza 4–02 Krnice, ker se z opornim zidom deloma posega
izven območja DPN,
−
umestitev pasu za leve zavijalce in spremenjeno rešitev nadvoza 4–01 v Šavni Peči,

−

−
−

−
−
−

IV.

ugotovljene nenatančnosti zemljiškokatastrskega prikaza, ki ne prikazuje pravilnega
položaja nekaterih parcel v k. o. Šavna Peč in Širje ter delnega posega izven območja
DPN,
premik in optimizacijo nadvoza 4–03 Suhadol in umestitev avtobusne postaje,
deviacijo lokalne ceste in ureditev kolesarske poti ter ukinitev priključka Wetz-vzhod na
glavno cesto G2–108; priključek Wetz se priključuje na lokalno cesto, priključek Wetzzahod na glavno cesto G2-108 ostane,
lokacijo temeljev zidu v križišču 2-15 Zidani Most, ki je izven območja urejanja z DPN,
optimizacijo nadvoza 4–04 Majland, ki delno posega izven območja urejanja z DPN,
umestitev pasu za leve zavijalce in spremenjeno rešitev mostu 5-04 čez Savinjo.

Odločitev o načrtovanju v variantah z obrazložitvijo ter opis izvedljivih variant, ki se
preverijo v študiji variant

Strokovna rešitev načrtovane prostorske ureditve se pridobi z utemeljitvijo rešitve.
Pri pripravi projektne dokumentacije je zaradi spremenjenih rešitev ter optimizacije osi in nivelete
ceste prišlo do spremenjenega posega, ki deloma posega izven območja DPN. Na navedenem
območju je zaradi odstopanj od sprejetega državnega akta in omejitev v prostoru smiselna ena
varianta načrtovane prostorske ureditve. V študiji variant se ta ovrednoti s prostorsko–
družbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter oceni z vidika
sprejemljivosti v lokalnem okolju, ter se rešitev utemelji na podlagi vrednotenja variante.

V.

Odločitev o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje oziroma presoje
sprejemljivosti ter obrazložitev razlogov, če presoja ni potrebna

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 11. 6. 2019 izdalo delno odločbo št. 35409-34/2019-15, v
kateri je določeno, da je v postopku izvedbe državnega prostorskega načrtovanja treba izvesti
postopek celovite presoje vpliv na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovani območji
narave.

VI.

Udeleženci postopka sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta

1.

Pobudnik je Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova
ulica 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pobudnik);

2.

Investitor je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
Tržaška cesta 19, Ljubljana;

3.

Državni nosilci urejanja prostora so:
–
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
–
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in
lovstvo;
–
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo;
–
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za področja varstva okolja);
–
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za področje ohranjanja
narave);
–
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za področje prilagajanja
podnebnim spremembam);
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije;
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode;
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet (za področji cestne in
železniške infrastrukture);
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno
politiko;
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet (za področji
letalske in pomorske infrastrukture);
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področji energetike in
rudarstva);
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje;
Ministrstvo za notranje zadeve, Sekretariat, Urad za logistiko (področje policije).

4.

Lokalni nosilci urejanja prostora so:
–
Občina Hrastnik,
–
Občina Laško,
–
Občina Radeče.

VII.

Podatki in strokovne podlage za nadaljnje državno prostorsko načrtovanje

1.

Faza študije variant:
–
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
–
študija variant z utemeljitvijo rešitve,
–
okoljsko poročilo z dodatkom o presoji sprejemljivosti na varovana območja,
–
hidrološko hidravlična študija,
–
morebitne druge strokovne podlage.

2.

Faza priprave predloga državnega prostorskega načrta:
–
geodetski načrt,
–
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
–
hidrološko-hidravlična analiza in karte poplavne in erozijske nevarnosti ter karte razredov
erozijske in poplavne nevarnosti,
–
okoljsko poročilo z dodatkom o presoji sprejemljivosti na varovana območja,
–
državni prostorski načrt,
–
spremembe in dopolnitve oziroma prečiščeno besedilo in grafični del državnega
prostorskega načrta, če bodo rešitve teh sprememb in dopolnitev državnega
prostorskega načrta posegle v drug državni prostorski načrt,
–
morebitne druge strokovne podlage.

VIII.

Obveznosti udeležencev glede zagotavljanja podatkov, strokovnih podlag in izvedbe
postopka državnega prostorskega načrtovanja ter s tem povezane roke in
financiranje

1.

Pobudnik:
–
sodeluje pri objavah javnih naznanil v posameznih fazah priprave državnega
prostorskega načrta;
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–
–

udeležuje se vseh sestankov, javnih obravnav, razprav in drugih dogodkov v
postopku priprave državnega prostorskega načrta;
sodeluje pri pripravi vseh gradiv, potrebnih za izdelavo državnega prostorskega
načrta.

2.

Pripravljavec:
–
zagotavlja preglede dokumentacije (študije variant/predinvesticijska zasnova in
predloga državnega prostorskega načrta) ter drugih dokumentov;
–
uskladi projektne naloge za pripravo te dokumentacije z investitorjem in sodeluje pri
pripravi gradiv, potrebnih za izdelavo državnega prostorskega načrta;
–
organizira in vodi javne obravnave v skladu z zakonom, ki ureja umeščanje v
prostor;
–
skrbi za javne objave ključnih faz državnega prostorskega načrta.

3.

Investitor:
–
pripravi projektne naloge za dokumentacijo v postopku priprave državnega
prostorskega načrta in jih pred izvedbo razpisov uskladi s pripravljavcem;
–
izbere izdelovalca te dokumentacije in vseh strokovnih podlag;
–
naroči in plača dokumentacijo v postopku priprave državnega prostorskega načrta iz
točke VII.;
–
naroči in plača morebitne druge strokovne podlage, če se v postopku priprave
državnega prostorskega načrtovanja izkaže, da je njihova izdelava potrebna in
utemeljena;
–
sodeluje pri pripravi dokumentacije ter gradiv v postopku priprave državnega
prostorskega načrtovanja;
–
sodeluje pri pripravi državnega prostorskega načrtovanja;
–
udeležuje se vseh sestankov, javnih obravnav, razprav in drugih dogodkov v postopku
priprave državnega prostorskega načrtovanja, skupaj z izdelovalci dokumentacije, ki jo
naroča;
–
sodeluje pri pripravi dokumentacije ter gradiv za Vlado Republike Slovenije.

IX.

Aktivnosti v zvezi s sodelovanjem javnosti

Izvedejo se samo aktivnosti, ki jih določa Zakon o urejanju prostora.

mag. Barbara Peternelj
namestnica generalnega sekretarja
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