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B. PRIPRAVA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA  
 
Glede na utemeljene potrebe je minister za promet, z dopisom št. 2645-
48/2002/15-0031072, dne 13.12. 2004, podal pobudo za pričetek 
postopka priprave in sprejema državnega lokacijskega načrta za glavno 
cestno povezavo G2 108/1186 Hrastnik - Zidani Most ter deviacijo G1-5 
Rimske toplice - Zidani Most – Radeče (v nadaljevanju DLN). 
 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor je dne 30. maja 
2005, skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (U.r.l. RS, št. 
110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sklicalo prostorsko konferenco, 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. 
 

Na podlagi strateških izhodišč glede gradnje glavne cestne povezave G2-
108 ter gradnje deviacije G1-5 je minister za okolje in prostor sprejel 
Program priprave državnega lokacijskega načrta za cesto G2-108 
Hrastnik-Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-
Radeče (Uradni list RS, št.. 77/06). 
 

V skladu s programom priprave je bila, kot prva faza priprave DLN za 
glavno cestno povezavo G2 108/1186 Hrastnik - Zidani Most in deviacijo 
G1-5 Rimske toplice - Zidani Most – Radeče izdelana Študija variant s 
predlogom najustreznejše variante, ki jo je izdelal PA Prostor, d.o.o. (št. 
projekta 1275/06, december 2006). 
 

Z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07 in 70/08 – ZVO-1B in 108/09) se je postopek priprave DLN 
spremenil v postopek priprave državnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju DPN).  
 

V skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 354-09-182/2005, z 
dne 27.06. 2005, je bilo v postopku priprave DPN izdelano tudi Okoljsko 
poročilo. 
 

Z uveljavitvijo Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) se je postopek priprave DPN 
iz faze dopolnjenega osnutka DPN za javno razgrnitev spremenil v fazo 
osnutka DPN za javno razgrnitev. Z upoštevanjem zaključkov Študije 
variant so bile pripravljene strokovne podlage za DPN, in sam državni 
prostorski načrt. 
 
C. OPIS NAČRTOVANE UREDITVE  
 
Predmet tega DPN so prostorske ureditve, povezane z gradnjo glavne 
ceste G2-108 Hrastnik - Zidani Most in deviacije glavne ceste G1-5 
Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče s pripadajočimi ureditvami v 
skupni dolžini približno 9 km. Načrtovana ureditev poteka po območju 
občin Hrastnik, Laško in Radeče. S tem DPN se načrtujejo ureditve, ki so 
povezane z novogradnjo glavne ceste od Hrastnika do Zidanega Mosta, 
ki jo sestavljajo:  
- glavna cesta G2-108 Hrastnik - Zidani Most z vsemi spremljajočimi 
objekti in ureditvami, 
- deviacija glavne ceste G1-5 Rimske Toplice – Zidani Most – 
Radeče z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami, 
- novogradnje, prestavitve in zaščite obstoječe cestne, komunalne, 
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, 
- vodnogospodarske ureditve, 
- krajinske ureditve, 
- okoljevarstveni ukrepi in ureditve. 
 

Trasa G2-108 Hrastnik – Zidani Most se prične v obstoječem štirikrakem 
križišču pri Steklarni Hrastnik, kjer se slepi vzhodni krak postavi v funkcijo 
z izgradnjo obravnavane ceste. Iz križišča se trasa spusti do Save, ki jo 
prečka z mostom in nato poteka po levem bregu Save. Za mostom se 
trasa približa železniški progi na 15m. V nadaljevanju trasa obide čistilno 
napravo Hrastnik. Na tem mestu se izgradi priključek Krnice, ki se na 
drugi strani naveže na obstoječi podvoz pod železniško progo. Za 
priključkom Krnica se trasa v nasipu stisne med železnico in reko Savo. 
Ob naselju Krnice trasa sledi železniški progi, ki se rahlo oddalji od Save. 
V Šavni Peči se ukinja nivojski prehod, ki se nadomesti z novim 
priključkom Šavna Peč z izven-nivojskim prehodom čez železnico. Od 
načrtovane lokacije HE Suhadol do priključka Suhadol se cesta vije nad 
reko Savo in je na več mestih podprta s podpornimi zidovi. Kjer se močno 
približa železniški progi pa se z opornimi zidovi naslanja ob železnico. V 
km 4,2 + 50,00 je predviden priključek Suhadol. Do tega priključka 

projektirana trasa uporablja koridor obstoječe ceste. Za razliko obstoječe 
ceste, ki v tej točki preči železnico in se nadaljuje nad njo, se nova cesta 
nadaljuje po spodnjem robu železnice. Priključek Suhadol z navezavo na 
obstoječi podvoz pod železniško progo služi povezovanju obstoječe 
dostopne ceste do kraja Suhadol in projektirane na desni strani 
železniške proge. Obstoječi podvoz se ohrani v funkciji, ker se vanj 
naveže krak A priključka Suhadol. Cesta je v območju priključka Suhadol 
od železnice odmaknjena 34 m. Nato se ji zopet približa na razdaljo 10-
15 m in jo ohranja vse do točke, v bližini Kurje vasi, kjer ponovno prečka 
Savo. Na tem odseku se, v km 5,5 + 00,00 in 6,5 + 50,00, ukinja nivojski 
prehod čez železnico. Zaradi bližine Save je na tem odseku potreben 
podporni zid v dolžini 1102 m, ki je najdaljši zid na celotni trasi. V bližini 
Kurje vasi se cesta z mostom, dolžine 235m, odcepi od poteka ob 
železnici in prečka reko Savo. Ob desnem bregu Save je trasa večinoma 
v premi in podprta s podpornimi zidom dolžine 336 m. Ker na tem delu 
projektirana cesta prekine obstoječo lokalno cesto Hrastnik – Radeče je 
ob zaključku mostu predvidena navezava (priključek 2-4) obstoječe ceste 
na projektirano glavno cesto G2-108 za dostop do naselij na desnem 
bregu reke Save med Hrastnikom in Zidani Mostom. Dodaten priključek je 
predviden na območju tretjega prečenja Save (priključek 2-6) in služi za 
dostop po lokalni cesti do naselij na desnem bregu reke Save od 
Zidanega Mostu do Radeč. Na odseku med priključkoma je zagotovljen 
še uvoz na kmetijo Wetz, ki se kot nov priključek 2-5 naveže na 
projektirano cesto. Trasa še zadnjič premosti reko s 113m dolgim 
mostom, ki se priključi na deviacijo ceste G1-5.  
 

Trasa G1-5 Rimske Toplice – Zidani Most – Radeče se, na desnem 
bregu reke Savinje, začne z navezavo na odsek rekonstrukcije glavne 
ceste G1-5 Rimske Toplice – Zidani Most (PZI projekt, Ozzing d.o.o., št. 
642/06, november 2006). Trasa deviira, proti zahodu, in po cca. 50 m 
prečka reko Savinjo s 159,70 m dolgim novim mostom. Pred prečenjem 
reke je, v smeri železniške postaje, predviden priključek Apnenec za 
dostop do centra Zidanega Mostu. Po prečkanju reke se trasa nadaljuje 
po levem bregu Savinje, kjer je predviden priključek prekinjene lokalne 
ceste proti Obrežju pri Zidanem Mostu. V nadaljevanju se trasa spušča v 
dva rekonstruirana podvoza pod železniškima progama Ljubljana – 
Maribor in Ljubljana – Zagreb, nato pa se dvigne v križišče s projektirano 
cesto G2-108. Za križiščem se trasa naveže na rekonstrukcije glavne 
ceste G1-5 od Zidanega Mostu do Radeč (projekt IDZ, IBT Nizke gradnje 
Trbovlje d.o.o., št. 7895/302, november 2008).  
 
D. NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 
 
Javna razgrnitev in javna obravnava se organizirata z namenom 
seznanitve javnosti z osnutkom DPN, okoljskim poročilom in z drugimi 
strokovnimi podlagami (študija variant, strokovne podlage za načrtovane 
prostorske ureditve).  
 
Gradivo bo od 1. marca 2011 do 31. marca 2011 javno razgrnjeno na 
Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska cesta 
21, Ljubljana, na Ministrstvu za promet, Direktoratu za ceste, Langusova 
4, Ljubljana, v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, v 
prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče ter v prostorih 
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško. V tem času bo gradivo javno 
razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za okolje 
in prostor: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/ 
drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve/ in na spletnih straneh 
Ministrstva za promet. V času javne razgrnitve ter na javni obravnavi 
lahko javnost poda svoja mnenja in pripombe na razgrnjena gradiva. 
Pripombe in predlogi se lahko do 31. marca 2011 dajo pisno na mestih 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo 
na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, 
oziroma na elektronski naslov gp.mop@gov.si, ali na naslov Ministrstvo 
za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, Ljubljana oziroma na 
elektronski naslov gp.mzp@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« 
navedejo ključne besede »DPN glavne ceste Hrastnik – Zidani Most«. 
 

V času javne razgrnitve bosta potekali tudi dve javni obravnavi, in sicer:  
15. 3. 2011 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Občine Hrastnik, Pot Vitka 
Pavliča 5, Hrastnik ter 
17. 3. 2011 s pričetkom ob 17.00 v prostorih Doma svobode v Zidanem 
Mostu. 
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