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PRILOGA 3: POROČILO O VKLJUČEVANJU JAVNOSTI IN
SPREJEMLJIVOSTI PROSTORSKE UREDITVE V LOKALNEM OKOLJU
UVODNA OBRAZLOŽITEV
Poročilo o vključevanju javnosti in sprejemljivosti v lokalnem okolju vsebuje povzetek kronologije
vključevanja javnosti v dosedanjih aktivnostih umeščanja v prostor ter povzetek smernic občin Laško
in Radeče ter predloga javnosti (lastnik objekta Šavna Peč 18 in KS Podkraj), ki so jih posredovali v
postopku izdelave predmetne študije variant (utemeljitev rešitve) / predinvesticijske zasnove (v
nadaljevanju ŠV(UR)/PIZ).
Po pridobljenih konkretnih smernicah pristojnih nosilcev urejanja prostora, občin ter pripomb in
predlogov javnosti se je za nove rešitve prostorskih ureditev izdelalo oziroma dopolnilo vse
potrebne strokovne podlage, vključno z dopolnitvijo okoljskega poročila, na podlagi katerih je
pripravljena predmetna ŠV(UR)/PIZ. V sklopu gradiva ŠV(UR)/PIZ, ki bo razgrnjen, je pripravljen tudi
predlog SD DPN.
Po izvedeni javni razgrnitvi ŠV(UR)/PIZ bo poročilo dopolnjeno s podatki o odzivih javnosti.

POVZETEK KRONOLOGIJE DOSEDANJIH AKTIVNOSTIH UMEŠČANJA V PROSTOR
PROSTORSKA KONFERENCA, 30. MAJA 2005
Prostorska konferenca je bila izvedena z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila,
usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter
organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Sklenjeno je bilo, da bo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, skupaj s pobudnikom
in investitorjem proučil vsa priporočila in usmeritve, podane na prostorski konferenci. Priporočila in
usmeritve so bila smiselno upoštevana v nadaljevanju postopka priprave študije variant oz.
državnega prostorskega načrta.
JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA RAZPRAVA, MAREC 2011
Javna razgrnitev je potekala od 1. marca 2011 do 31. marca 2011 na naslednjih lokacijah:
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
 Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
 Občine Hrastnik,
 Občine Radeče,
 Občina Laško.
V sklopu javne razgrnitve so bile organizirane javne razprave in sicer:
 15. 3. 2011, v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik ter
 17. 3. 2011, v prostorih Doma svobode v Zidanem Mostu.
JAVNA RAZGRNITEV S SPREMEMBAMI, JUNIJ/JULIJ 2011
Glede na stališča do pripomb so se nekatere rešitve načrtovane ceste spremenile. Spremembe so
bile predstavljene v dokumentaciji z naslovom »Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik
– Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče, gradivo za javno
seznanitev s spremenjenimi rešitvami«.
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Dokumentacija je bila dostopna na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za
prostor, na Ministrstvu za promet, Direktoratu za ceste, v prostorih Občine Hrastnik, v prostorih
Občine Radeče ter v prostorih Občine Laško.
Izvedeni sta bili dve javni seznanitvi s spremembami, ki so potekale 21. 6. 2011, v Domu Svobode v
Zidanem Mostu in v Podjetniškem inkubatorju regionalnega centra Hrastnik.
Na podlagi stikov z lokalnimi skupnostmi je bilo ugotovljeno, da se s predlogom DPN strinjajo,
predvsem pa si želijo čim hitrejšo izvedbo rešitev prometne problematike, ki ju povzročata obstoječi
glavni cesti G2-108 in G1-5. Vse pripombe so bile preučene in smiselno upoštevane v DPN.
SPREJETJE DPN, SEPTEMBER/OKTOBER 2012
DPN je Vlada RS, na svoji redni seji, sprejela 27. septembra 2012. V veljavo pa je stopil 15 dan po
objavi v Uradnem listu in to je 22. oktobra 2012.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DPN, 2015/2016
Decembra 2012 se je, glede na sprejeti DPN, spremenila mikrolokacija jezovne zgradbe HE Suhadol,
kar je narekovalo spremembo nekaterih ključnih elementov ureditve glavne ceste in spremljajočih
ureditev na območju stacionaž od km 3,8+90 do 4,8+00 glede na ureditve v sprejetem DPN. Zato
je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2015 in 2016 pristopil k
pripravi in uskladitvi projektne naloge št. 347-07-206/01 za izdelavo projektne dokumentacije
PGD in PZI za cesto G2 - 108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1 - 5 Rimske Toplice–Zidani
Most–Radeče in v letu 2016 izvedla javni razpis za izbor izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije PGD in PZI.
V fazi izvedbe parcelacije in projektiranja PGD in PZI, so bila ugotovljena odstopanja od Uredbe o
DPN in sicer, prvotno, na desetih lokacijah. Na podlagi stališča Ministrstva za okolje in prostor,
Direktorata za prostor, graditev in stanovanja (v nadaljevanju MOP, DzPGS), da je prostorski akt
možno sanirati s klasičnimi spremembami in dopolnitvami, kar predstavlja ponovljen celoten
postopek priprave DPN, je bila v skladu s 84. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17;
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) izdelana Pobuda za spremembe in dopolnitve Državnega
prostorskega načrta za cesto G2–108 Hrastnik– Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–
Zidani Most–Radeče. (v nadaljevanju Pobuda).
POBUDA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DPN, NOVEMBER 2018 / MAREC 2019
Pobuda je bila izdelana v novembru 2018 in januarja 2019, s strani Ministrstva za infrastrukturo,
predana na MOP, DzPGS. MOP, DzPGS je v februarju 2019 objavilo javno naznanilo s katerim je
obvestil javnost o objavi Pobude.
Pobuda je bila javno objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh MOP, DzPGS in sicer v času
od 19. februarja 2019 do 28. marca 2019. Javnost je imela možnost podati pripombe in predloge
v času objave pobude.
Na osnovi Pobude za državno prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju Pobuda) so bile 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, so, skupaj s
konkretnimi smernicami podali mnenje, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
vključno s presojo sprejemljivosti na varovani območji narave: Kum SI3000181 in Posavsko hribovje
SI5000026 (v nadaljevanju OP).
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Na podlagi konkretnih smernic, pripomb in predlogov javnosti se je izdelala Analiza smernic (julij
2019). Na podlagi analize smernic, so se ustrezno dopolnile strokovne podlage in OP ter Študija
Variant (v nadaljevanju ŠV 2021), s katero bo javnost seznanjena v okviru javne razgrnitve.
SKLEP O IZVEDBI SD DPN, NOVEMBER 2019
Na osnovi Analize smernic in Pobude se je pripravil Sklep o izvedbi sprememb in dopolnitev
državnega prostorskega načrta za cesto G2–108 Hrastnik– Zidani Most in deviacijo ceste G1-5
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče. Sklep je Vlada RS sprejela 7. novembra 2019 na svoji 87.
dopisni seji.
ŠTUDIJA VARIANT IN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DPN, SEPTEMBER 2019/JUNIJ 2021

V septembru 2019 se je pričela izdelava ŠV in SD DPN.
Za veljavni DPN se je v letu 2008 izvedla tudi Študija variant s predlogom najustreznejše variante
ceste G2 - 108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1 - 5, Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče,
ki ga je izdelal PaProstor d.o.o., Ljubljana (št. projekta 1275/06; 2006-2008 (v nadaljevanju ŠV 2008).
V ŠV 2008 se je načrtovana trasa (iz sprejetega DPN) tudi ocenila kot trasa, ki ustrezno zagotavlja
doseganje skupnih ciljev in ciljev s prostorskega, varstvenega in funkcionalnega vidika.
Ker se ŠV 2021 izdeluje kot utemeljitev le ene izvedljive variante in ker so bila vrednotenja po
posameznih vidikih ter umestitev v prostor izvedena v okviru ŠV 2008 in veljavnega DPN, je v ŠV
2021 vsebina in oblika ŠV smiselno prilagojena namenu naloge.
JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA SEZNANITEV ŠV, JUNIJ/JULIJ 2021
V juniju 2021 se javno razgrinja ŠV 2021. Kot priloga ŠV se javno razgrinja tudi SD DPN.
Javna razgrnitev poteka od 21. junija 2021 do 23. julija 2021 na naslednjih lokacijah:
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,
 Občine Hrastnik,
 Občine Radeče,
 Občina Laško.
Javni obravnavi bosta potekali v:
 ponedeljek, 21. 6. 2021 s pričetkom ob 17.00, v prostorih Doma svobode v Zidanem Mostu,
 ponedeljek, 21. 6. 2021 s pričetkom ob 19.00 v prostorih Podjetniškega inkubatorja RRC
Hrastnik, Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik.

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V TEM POSTOPKU ŠV(UR)/PIZ IN SD DPN
V tem postopku izdelave ŠV(UR)/PIZ in SD DPN je bila javnost posredno vključena v fazi Pobude.
Ponovno bo vključena v fazi javne razgrnitve in javne razprave ŠV(UR)/PIZ (SD DPN kot priloga ŠV).
V fazi Pobude se je s strani javnosti pridobilo smernice in pripombe, ki se jih je analiziralo v Analizi
smernic (priloga SD DPN) in smiselno upoštevalo v gradivu, ki se javno razgrinja.
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