
 
OPN Hrastnik, odlok, priloga 2: 

usmeritve za OPPN (127. člen)  

 
OPPN 3-01: Pokopališče Brnica 

– velikost območja OPPN: 4,72 ha 
– nova podrobna namenska raba: območja zelenih površin - površine pokopališča PNR ZK, CD; 

 

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje je del vstopnega ambienta naselja Brnica iz smeri Hrastnika (zahoda). V naravi košen 
travnik severno nad regionalno cesto Dol pri Hrastniku - Zagorje. Območje je na severni strani 
omejeno z gozdnimi površinami, na zahodni strani z območjem razpršene poselitve - izvorne 
domačije, na vzhodni , nasprotni strani regionalne ceste pa s stavbno strukturo naselja Brnica.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Urbanizacija območja oziroma vzpostavitev novih površin za potrebe pokopališča. 
 
c- Dejavnosti 
Vzpostavitev območja za potrebe pokopališča s spremljajočimi objekti. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Opredelitev območja pokopališča oziroma izgradnja novih grobnih polj ter ureditev pripadajočih 
odprtih površin -  ploščadi s primerno ambientalno hortikulturno ureditvijo javnega značaja in 
spremljajočimi objekti (mrliške vežice). Na zemljišču naj se uredijo tlakovane površine, preko 
katerih bo omogočen tako dostop kot povezava celotnega območja (površine za mirujoči promet 
– parkirišča). V območju grobnih polj naj so ob enotah za klasični pokop tudi spremljajoči objekti 
za žarne pokope. Tako oblikovanje objektov kot umestitev le teh v prostoru naj ohranja 
identiteto območja. Stavbna struktura. domačije naj se smiselno vsebinsko zapolni. V le tej naj 
se vzpostavijo spremljajoče dejavnost za potrebe osnovne dejavnosti (cvetličarna, deponija 
orodja in odpadlih sveč…). Na območju domačije naj se ohranja prostorski koncept - 
urbanistično tlorisna zasnova ter arhitekturne značilnosti izvornih stavb. Zunanja ureditev 
pokopališča naj upošteva vplivno območje domačije Brnica 35 in kapelice, zato naj bodo grobna 
polja v zadostnem odmiku od stavbne strukture domačije. Grobna polja in oporni zidovi naj 
sledijo obstoječim plastnicam. Predvidi naj se hortikulturna ureditev z zasaditvijo konceptualno 
strukturirane avtohtone vegetacije tako, bo ohranjen značilen krajinski vzorec ter značilni 
pogledi na območje obstoječe kapelice oziroma varovano domačijo. Območje naj bo navezano 
na vso osnovno gospodarsko infrastrukturo, ki je v naselju razpoložljiva. Pred izvedbo del naj se 
izvedejo predhodne arheološke raziskave z oceno arheološkega potenciala.  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj se obstoječe stanje do sprejetja OPNN ohranja. 
Obstoječa stavbna struktura domačije se lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili GE z 
oznako .od. v skladu s 50. členom OPN. Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojne 
ZVKD.  
 
Na območju OPPN se nahaja pridobivalni prostor mineralnih surovin  (za 2. cono in mejno 
območje med 2. in 3. cono ter za 3. cono) na katerem veljajo merila iz 43. člena odloka. 
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Pridobivanje in raziskovanje mineralnih surovin – rjavega premoga ima pred ureditvijo 
pokopališča prednost. V primeru, da se načrtuje oziroma aktivira podzemni pridobivalni prostor 
rjavega premoga za raziskovanje in pridobivanje rude, se s pripravo OPPN ne nadaljuje oziroma 
se preneha z vsemi aktivnostmi za načrtovanje in gradnjo pokopališča. 

 
 
OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok 

– velikost območja OPPN: 2,3 ha 
– nova podrobna namenska raba: območje za stanovanja – površine podeželskega naselja; PNR SK, CD, PC; 
 

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Zemljišče spada v vzhodni robni del zaselka Goveji Potok. Gre za zatravljeno, geomorfološko 
razgibano območje v jugo vzhodnem, zalednem delu zaselka. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija jugovzhodnega dela zaselka s prenovo stavbne strukture v obcestnem delu poti, ki vodi 
v zaledje ter aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč z opredelitvijo dopolnilne pozidave. OPPN 
je potreben zaradi opredelitve notranjega javnega prostora do vseh novo opredeljenih enot.  
 
c- Dejavnosti 
Bivanje, kmetijstvo (manjše gospodarske enote) združljive z merili intenzivnega podeželskega 
okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi vaškega merila.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Vzpostavitev novega območja površin za razvoj vasi. Gre za opredelitev površin podeželska 
naselja, v sklopu katerega je nujno tudi opredelitev novega javnega prostora ter hkrati tudi 
sanacija obstoječe mreže poti. Organizira naj se nova napajalna mreža poti po globini območja 
do vseh novih GE območja. Stavbna struktura naj bo drobnega merila, tipološko enovita, 
poenotena na enotnih gradbenih linijah, orientirana v smeri plastnic ter visoka največ do E2. 
Oblikovanje glavnih stavb naj izhaja iz merila tipa stavbe hiša na podeželju.  
 
V območju izvornega jedra naj bo nova pozidava umeščena na enotnih gradbenih linijah tako, 
da kvalitetno sooblikuje osrednjo os zaselka, ki naj se istočasno tudi revidira in tehnično sanira. 
Stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (naklon 450, enotno barvo kritine…) zastavljeno 
tako, da bo omogočala kvalitetno dopolnitev zaselka. Nova pozidava naj hkrati sooblikuje tudi 
kvalitetno mejo.  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Obstoječa gradbena enota se lahko do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .vo. Na 
nepozidanih stavbnih zemljiščih naj se obstoječe stanje do sprejetja OPNN ohranja. 
 

 
OPPN 6-02: Območje počitniških hiš Pod Lazami 

– velikost območja OPPN: 1,20_ha 
– nova podrobna namenska raba: območja stanovanj - površine počitniških hiš PNR SP 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
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Območje delno nepozidanih stavbnih zemljišč sredi pobočja Kovk, južno pod naseljem Turje, 
ujeto sredi strnjenih gozdnih površin. V naravi gre za manjšo gozdno jaso, ki je v skrajnem 
severnem in južnem delu pozidana s počitniškimi hišami drobnega merila. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija območja za potrebe počitniških hiš s pozidavo nepozidanih stavbnih zemljišč. OPPN je 
potreben zaradi opredelitve javnega prostora. Prostor naj bo namenjen individualnim stavbam 
za potrebe občasnega bivanja.  
 
c- Dejavnosti 
Občasno bivanje v individualnih počitniških hišah. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Območje naj se napaja preko rekonstruirane dostopne ceste iz katere naj se zasnuje napajalna 
mreža poti do novih GE. Vzpostavi naj se stavbna struktura drobnega merila, linearnih kubusov s 
poenoteno krajino streh (naklon , barva kritine). Krajinski sliki ustrezno naj se uredijo tudi 
zunanje površine GE. Območje naj se uredi tako, da se v večji meri ohranja naravno okolje. V 
robnem delu območja pozidave naj se ohranja obstoječa naravna zelena cezura gozdnih površin, 
posek le teh ni dovoljen. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Do sprejetja OPPN naj se zatečeno stanje ohranja. Na počitniških hišah v sklopu obstoječih 
gradbenih enot so do sprejetja OPPN dovoljena le vzdrževalna dela. Pri načrtovanju ureditev je 
potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe gospodarjenja ter 
omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. 

 
 
OPPN 6-04: Območje počitniških hiš Pustov hrib 

– velikost območja OPPN: 1,81 ha 
– nova podrobna namenska raba: območja stanovanj - površine počitniških hiš  PNR SP 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje pretežno nepozidanih stavbnih zemljišč, jasa sredi strnjenih gozdnih površin. V 
skrajnem južnem delu je območje pozidano s stavbno strukturo počitniških hiš drobnih kubusov. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija območja za potrebe počitniških hiš z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč.  
 
c- Dejavnosti 
Prostor naj bo namenjen individualnim stavbam za potrebe občasnega bivanja. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Območje naj se napaja preko rekonstruirane dostopne ceste iz katere naj se zasnuje napajalna 
mreža poti do novih GE. Vzpostavi naj se stavbna struktura drobnega merila s poenoteno krajino 
streh (višina stavb, barve kritine, naklon). Višinski gabarit naj ne presega E1+M. V čim večji 
meri naj se ohranjajo obstoječe naravne gozdne površine.  
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e- Druge usmeritve glede PIP 
Do sprejetja OPPN naj se obstoječa pozidava ohranja. Gradnja novih stavb ni dovoljena. Na 
obstoječih stavbah je v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje. Pri 
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za 
potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. 

 
 
OPPN 6-05: Območje počitniških hiš Vrh na Gorah 

– velikost območja OPPN: 1,89 ha 
– nova podrobna namenska raba: območja stanovanj - površine počitniških hiš PNR SP 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Gre za območje delno nepozidanih stavbnih zemljišč sredi strnjenih gozdnih površin. Kljub 
obstoječi pozidavi drobnega merila je v območje še vedno v precej zaraslem stanju s 
posameznimi manjšimi/ večjimi gručami srednje raslih avtohtonih iglavcev (smrekami).  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija območja za potrebe počitniških hiš z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč.  
 
c- Dejavnosti 
Prostor naj bo namenjen individualnim stavbam za potrebe občasnega bivanja. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Območje naj se napaja preko rekonstruirane dostopne ceste iz katere naj se zasnuje napajalna 
mreža poti do novih GE. Vzpostavi naj se stavbna struktura drobnega merila s poenoteno krajino 
streh, ki naj izhaja iz meril kvalitetnih stavb v območju. V čim večji meri naj se ohranja zaraslo 
stanje - gruče iglavcev, oziroma uredi tako, da se ohranjajo elementi naravnega okolja. Pri 
načrtovanju ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za 
potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Do sprejetja OPPN naj se ohrani obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na obstoječih 
stavbah je v sklopu obstoječih GE do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje. Območje  
urejanja se nahaja v EPO 12100 Zasavsko hribovje in OPNV – območje pričakovanih naravnih 
vrednot. Za območje se upoštevajo merila ohranjanja narave v tč. (23) oz. (24) iz 44. člena 
odloka. Rabo prostora in dejavnosti naj se načrtuje z upoštevanjem usmeritev za ohranjanje 
habitatnih tipov in habitatov vrst v ugodnem stanju. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim 
bližje obstoječim objektom in cesti kot zgostitev oz. zapolnitev obstoječe pozidave. Gradnja 
objektov in ureditev okolice mora zagotavljati ohranjanje osnovnih reliefnih oblik, zato naj se ne 
izvaja na strmejših površinah. Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato se 
večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ob objektih ne izvajajo. Ureditev površin naj se 
izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v 
okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni. Posamezna drevesa ali skupine dreves ter grmišča, 
naj se v čim večji meri ohranja in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se 
posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo 
avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst 
naj se ne vnaša. Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, daj je z ustreznimi tehničnimi 
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rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena. Odpadne vode iz 
novozgrajenih objektov naj se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. Območja 
urejanja naj se ne ograjuje. 

 
OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov  

– velikost območja OPPN: 6,63 ha 
– nova podrobna namenska raba: PNR SS, SB, CD, PC, ZD, ZP 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje je del maksimalne vzhodne meje naselbinskega telesa Hrastnika (Zgornjega 
Hrastnika). Nepozidano zemljišče vizualno ločeno od strnjene pozidave mesta z gozdno zaplato, 
je danes v kmetijski rabi oziroma v rabi vrtičkarstva. Gre za manjšo izravnavo v zahodnem delu 
lokalnega pobočja Starega hriba Hrastnika. Območje meji na strnjene gozdne površine po 
pobočju, le v severnem delu je prostor vizualno razmeroma odprt proti območju površin za 
vrtičkarstvo. V naravi so večji del območja vrtički, sredi uravnave je tudi manjši sklop stavbne 
strukture srednjega merila, gre za par enoetažnih stavb tipa gospodarska stavba manjših 
dimenzij, v katerih deluje storitvena dejavnost.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Urbanizacija vzhodnega dela naselja Hrastnik v območje s prevladujočimi posebnimi vsebinami - 
organizacijo doma za varstvo starejših občanov ter manjše območje za potrebe bivanja v 
severozahodnem delu območja. Glede na lego v prostoru mesta ima lokacija pomembno 
prednost predvsem glede iz vidika ambienta kot takega, saj leži v zaledju mesta z raznovrstnimi 
možnostmi navezav na kakovosten zunanji naravni prostor, ki je za previdne posebne vsebine 
pomemben faktor. Prostor naj bo namenjen območju stanovanj, primarno stanovanjskih površin 
za posebne namene v zelenem okolju z volumni, ki ne degradijo robnega naravnega prostora.  
 
c- Dejavnosti 
Oskrba prebivalcev s posebnimi nameni, starejših občanov s spremljajočimi programi ter 
vzpostavitev manjše stanovanjske soseske. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Območje naj se napaja iz severni strani preko rekonstruirane dostopne ceste. V osrednjem delu 
območja naj se vzpostavi pozidava za potrebe programa doma starejših občanov, s stavbno 
strukturo srednjega do večjega merila. Stavbni kubusi naj bodo orientirani v smeri plastnic, 
višinski gabarit naj ne presega E3 oziroma stavbni volumni naj zelenih cezur območja  
Dejavnosti primerno naj se uredijo tudi zunanje površine GE. V severnem delu območja naj se 
obstoječa pozidava zaključi z manjšim sklopom individualnih stanovanjih stavb. Zasnovana naj 
bo  napajalna mreža poti, ki bo omogočala dostop do vseh novih GE. Okoli območja pozidave 
naj se kot cezura vzpostavi območje zelenih površin, druge zelene površine, zasnovane v 
kvalitetni hortikulturno- parkovni ureditvi oblikovane tako, da mehčajo prehod proti odprtemu 
prostoru. Čim manj naj se posega v obstoječe gozdne površine na vzhodni strani – sečnja gozda 
ni dovoljena. V območju gozda naj se kakovosten naravni ambient dopolni s drobnimi 
kvalitetnimi ureditvami (urbano opremo, gozdnimi poti…), ki naj se primerno vzdržujejo. 
Vzpostavi naj se smiselna navezava z ostalimi zelenimi ter robnimi naravnimi površinami. 
Urejene zelene ureditve (poti…) naj služijo celotnemu naselju, ne samo v neposredni okolici 
živečim občanom kot lokalno pomembna prehodna območja v navezavi z športno - rekreativni 
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vsebinami robnega naravnega prostora (pohodništvo). Zagotovi naj se sočasna ureditev 
infrastrukturnih vodov, območje naj bo navezano na vso gospodarsko infrastrukturo, ki je v 
naselju razpoložljiva. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje na nepozidanih zemljiščih. Na obstoječi stavbni strukturi so dovoljena le 
vzdrževalna dela.  
 
Zaradi izjemno poudarjene ekološke in socialne vloge obravnavanega gozda in ohranjanja 
biotske raznovrstnosti, krčitev gozda ni dopustna. Ureditve morajo biti načrtovane tako, da se z 
njimi ne bo zmanjšala sposobnost ugodnega zagotavljanja funkcij in vlog gozda. Morebitne 
prostorske ureditve (sprehajalne poti, urbana oprema, ipd.), morajo biti v prostor umeščene 
tako, da gospodarjenje z gozdom ne bo ovirano. Vse obstoječe gozdne prometnice in dostopne 
poti, vključno s prostori za začasno skladiščenje lesa (parc. št. 1436/1), je potrebno ohraniti. Po 
njih mora biti zagotovljen neoviran prevoz in spravilo gozdnih sortimentov iz obravnavanih 
gozdnih zemljišč, kot tudi zalednih gozdnih zemljišč, ki jih prometnice odpirajo. V primeru 
ukinitev gozdnih prometnic in dostopnih poti do gozda, ki se uporabljajo za potrebe 
gospodarjenja, je potrebno le te nadomestiti z novimi. Ker gre za gozdove, ki jih poraščajo 
debeljaki iglavcev v katerih se intenzivno gospodari, mora biti infrastruktura na obravnavanem 
območju temu prilagojena. Zagotovljena mora biti možnost rednega izvajanja gojitvenih in 
varstveno – sanacijskih del (varstvo pred podlubniki, ipd.). 

 
 
OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Retje - Plesko 

– velikost območja OPPN: 70,57 ha 
– nova podrobna namenska raba: območja mineralnih surovin - površine nadzemnega pridobivalnega prostora PNR LN K, 

G, ZS, BT 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Večje območje lokalnega kopa zahodno od Hrastnika. Površje je v večji meri razgaljeno (odprti 
kop), delno gozd in travnik. Vkopane brežine in platoji so vidno izpostavljeni v prostoru. V 
jugovzhodnem delu območja je pozidava s stavbno strukturo srednjega merila za potrebe 
dejavnosti.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija kamnoloma za namen vizualne sanacije v krajini ter umestitev kamnoloma v prostoru. 
Kot ukrep sanacije se predvidi vzpostavitev naravnega stanja. Prostor naj se uredi tako, da se 
ob upoštevanju krajinskega vzorca v večji meri sanira naravno okolje – sanacija (pogozditev) 
gozdnega roba in uredi površje na način, da bo možna tudi izraba prostora za druge namene – 
razvoj rekreativnih vsebin iz meril in zmogljivosti prostora. 
 
c- Dejavnosti 
Pridobivanje mineralnih surovin – apnenca in laporja v skladu s projektom eksploatacije oziroma 
kasnejše sanacije območja ter umestitvijo dejavnosti za potrebe rekreacije.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
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S sanacijo naj se preoblikuje relief in urediti površinski pokrov z utrditvijo brežin ter 
rekonstrukcijo značilnih reliefnih oblik področja, ki naj se glede na krajinski vzorec strukturira z 
vegetacijo tako, da se doseže skladje s obstoječim terenom - pogozditev z avtohtonimi 
drevesnimi in podrastnimi vrstami. Ohranjajo naj se značilni pogledi na dominante (cerkev v 
Retju) in krajino. V saniranem prostoru naj se umestijo objekti, ki bodo služili potrebam 
rekreacije in turizma, in sicer naj se uredijo tematske poti (sprehajalne, jahalne, kolesarske), 
trim steze, plezalno steno v severnem delu območja, prostore za druženje »piknik« s kurišči ter 
ureditev površin za igrišče za golf s spremljajočima objektoma za potrebe shranjevanja orodja. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje. Obstoječe gradbene enote za potrebe predelave materiala naj se do sprejetja 
ureja v skladu z merili tipa GE .gs. 
 
Pri načrtovanju ureditev je potrebno zagotavljati neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč 
za potrebe gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Morebitno širjenje 
v gozd in gozdni prostor, tudi za namen gradnje spremljajočih objektov in ureditev (npr. 
dostopnih poti, …idr.), ni dopustno.  
 
Posegi na kmetijska in gozdna zemljišča 
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni le posegi in gradnje v skladu s 64. členom, na 
območju gozdnih zemljišč pa s 65. členom odloka o OPN,  
 

 
OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET - 1. faza 

– velikost območja OPPN:6,09 ha 
– nova podrobna namenska raba: območje zelenih površin - površine za oddih rekreacijo in šport PNR ZS,;BC, E ; 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
V naravi je to območje treh dolin zahodno od Hrastnika, kjer se je tekom let v naravnem 
območju na stiku pobočij odlagal odpadni material iz termo-elektrarne Trbovlje. Tako je po 
vznožju stika dveh pobočij ustvarjen umetno plato, ki je danes že zatravljen omejen z gozdnim 
površjem na zahodni in vzhodni strani. Na južnem oziroma jugo zahodnem delu območja ob 
gozdnem robu so vzpostavljene gospodarske stavbe srednjega merila za potrebe odlagališča. Na 
platoju je v severozahodnem delu ograjeno območje manjšega obsega, ki se uporablja za 
potrebe dejavnosti konjeništva (jahanje, dresura).  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija območja v območje za rekreacijo. Razvoj rekreativnih vsebin iz meril in zmogljivosti 
naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim steza jahanje….). 
 
c- Dejavnosti 
Območje za šport in rekreacijo z odprtimi športnimi površinami v naravnem okolju.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Sanira naj se osnovna krajinsko hortikulturna struktura, ki naj bo v skladna z naravno krajinsko 
sliko. V južnem delu se lahko v oblikujejo odprti športno družabni objekti - površine za šport in 



8 
 

rekreacijo (igrišča, tematske poti ...)  ter objekti za dejavnost konjeniškega kluba z manežo. 
Utrjene površine naj bodo izvedene predvsem v peščeni izvedbi. Športno rekreativne vsebine naj 
se omogočijo s takimi prostorskimi intervencijami oziroma ureditvami v zunanjem prostoru, da 
se čim bolj približajo kvalitetam naravnega okolja, prostor naj bo hkrati tudi prijeten ambient- 
pretežno zeleni javni prostor - park. 
 
V osrednjem delu saniranih površin odlagališča se vzhodno od rekreacijskega območja prostor 
nameni umestitvi elektroenergetske infrastrukture za postavitev sončne elektrarne. Prostor se 
naj, kolikor je to mogoče, intenzivno izrabi za postavitev sončnih kolektorjev. Ti so lahko 
nameščeni na tleh ali na stebrih. 
 
Pri komunalnem opremljanju območja se obstoječa komunalna oprema odlagališča nadgradi z 
manjkajočo infrastrukturo. Z ureditvijo prometnice se zboljša dostopnost območja iz smeri 
Hrastnika: 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote oziroma do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje. Na obstoječi stavbni strukturi je do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje. 
Zagotovljeno naj bo izvajanje monitoringa saniranega dela odlagališča v skladu z okoljskimi 
predpisi. 
 
Ureditve se načrtujejo tako, da bodo zagotovljeni dostopi do zalednih gozdnih zemljišč ter 
uporaba cest za spravilo lesa. Obstoječe dostope, ki bodo ukinjeni je potrebno nadomestiti z 
novimi. Na območjih gozdnih zemljišč so dopustni le posegi in gradnje v skladu s 65. členom 
odloka o OPN,  

 
 
OPPN 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline 

velikost območja OPPN: 76,78 ha 

– nova podrobna namenska raba: PNRP O, PC, K, G; 
 

a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Po zapolnitvi obstoječega odlagališča odpadnih produktov (elektrofiltrskega pepela, žlindre in 

sadre) TE Trbovlje se na območje treh dolin – Dolge njive, Račkov potok in Suhi potok, uredi 
novo odlagališče. Območje se nahaja vzhodno od obstoječega odlagališča in je oddaljeno od 
območij poselitve. V naravi je to pretežno gozdno in deloma kmetijsko zemljišče slabše 
kakovosti. Območje urejanja na severu meji na pridobivalni prostor, ob vzhodnem robu poteka 
magistralni plinovod, prečkata ga elektroenergetska voda 2x110 kV DV in 2 x 35 kv DV. 
Obstoječa namenska raba je delno gozd in delno kmetijska zemljišča. 
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Zagotovitev prostorskih pogojev za ureditev okoljske infrastrukture – odlagališča 
elektrofiltrskega pepela, sadre in žlindre za potrebe obratovanja TET. Na skupni površini za 
odlaganje 34,2 ha (Dolge njive - 12,4 ha, Račkov potok - 12,3 ha in Suhi potok - 9,5 ha) se 
zagotavlja kapaciteta za odlaganje 9.000.000 m3 odpadnih produktov. Odlagališče se lahko 
ureja samo za potrebe odlaganja odpadnih produktov proizvodnje električne energije v TET. 
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Sprememba podrobne namenske rabe prostora za drug namen, z izjemo spremembe v gozdno 
zemljišče, ni mogoča. 
 
c- Dejavnosti 
Območje je namenjeno dejavnosti ravnanja z odpadki in z njo povezanimi dejavnostmi. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Odlagališče naj bo urejeno tako, da se odpadni material odlaga stopničasto proti Savski dolini. 
Na zoženih delih doline naj se uredijo oporni nasipi z maksimalno zgornjo koto platoja + 480 m. 
Odlagališče se opremi s transportnim trakom za transport odpadkov od mesta nastanka do 
odlagalnega polja s servisnim objektom. Ob vznožju se predvidi plato z zadrževalnim bazenom in 
primarnim usedalnikom. Na vstopu se locira manjši upravni objekt. 
 
Obvezna je sprotna rekultivacija odlagališč s takojšnjim prekrivanjem posameznih formiranih 
etaž s humusom v debelini 20-30 cm ter posejanje s travnim semenom. Prostorski izvedbeni 
načrt mora vsebovati ozelenitveni načrt za celotno ureditveno območje, ki mora temeljiti na čim 
bogatejši pogozditvi oziroma zasaditvi avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst na celotnem 
obrobju zatravljenih odlagališč ob upoštevanju okoljevarstvenega vidika in gozdnogospodarskih 
načrtov. Pri vseh posegih je treba zlasti sanirati prizadete gozdne površine in načrtovati zaščitne 
ukrepe proti plazovom, urediti dostopne poti za izvoz gozdnih asortimentov, zaščititi gozdne 
robove ter speljati dovozne ceste v smislu celovitosti krajinskega oblikovanja prostora.  
 
Za zavarovanje podtalnice pred onesnaženjem z izcednimi vodami iz deponiranega materiala je 
obvezno zagotoviti nepropustno dno deponij na osnovi geološko-hidroloških usmeritev, urediti 
drenaže po dnu deponij z odtokom v zadrževalni bazen, od koder se bo voda po bistrenju in 
preveritvi njene kvalitete spuščala v recipient in uporabila za vlaženje deponij.  
 
Že v 1. Fazi gradnje se zagotovi pogozditev robnega območja urejanja ob odlagalnih površinah 
tako, da se omili vizualna degradacija. 
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Usmeritve za prometno, komunalno in energetsko ureditev 
Transport odpadnih produktov se bo vršil s transportnimi trakovi iz TE III. Servisno cesto, ki bo 
služila tudi za občasni dovoz deponenta na odlagališče, bo predstavljala obstoječa 
rekonstruirana industrijska cesta (na območju Občine Trbovlje) z novim odsekom dovozne ceste 
v dolžini 1,4 km do presipne postaje ob deponiji Dolge njive. Na glavno dovozno cesto se bodo 
navezale ceste za povezavo med deponijami na višini zaključnih deponijskih platojev po obrobju 
odlagališč. Le v primeru okvare transportnega sistema se odpadni material do odlagališča 
transportira s kamioni po cestah.  

 
Oskrba z vodo naj se zagotovi s podaljšanjem cevovoda od obstoječega odlagališča. Sistem za 
odvodnjavanje meteornih vod ali eventualnih pojavov površinskih vod naj bo ločen od sistema 
izcednih vod. Izcedne vode naj se po bistrenju in izčiščenju uporabijo za vlaženje, viški pa se 
lahko le prečiščeni izpustijo v vodonosnik. Zaledne padavinske vode se lahko izpuščajo v teren 
oziroma vodijo v vodonosnik – Savo. Območje se opremi z dvema TP s priključitvijo na SN 
električni DV. 
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Usmeritve za varstvo okolja in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Za odlaganje odpadkov se z izbiro najsodobnejših tehnoloških rešitev zagotovi varno odlaganje 
in sprotno prekrivanje, zavarovanje brežin in urejen sistem odvajanja odpadnih padavinskih 
voda. Prostorska ureditev naj se načrtuje tako, da bo zagotovljena trajna stabilnost odlagališča 
in čistost odpadnih padavinskih vod. Dostop do odlagališča naj bo zavarovan. Zagotavljati je 
potrebno varstvo pred požarom. Za preprečevanje prašenja naj se načrtuje sistem vlaženja. 
 
Krčitev gozda naj se izvede postopno v obsegu predvidenem za posamezno fazo in šele pred 
začetkom gradnje posamezne faze. Pri tem mora biti odlagališče iz predhodne faze v celoti 
zapolnjeno in sanirano. Ureditve se načrtujejo tako, da bodo zagotovljeni dostopi do zalednih 
gozdnih zemljišč ter bo omogočena neovirana uporaba prometnic za spravilo lesa. Obstoječe 
dostope, ki bodo ukinjeni je potrebno nadomestiti z novimi. 

 
Faznost gradnje 
Urejanje odlagališča se načrtuje po fazah, ki so okvirno določene in se na podlagi tehnoloških 
rešitev in ugotovljenih potreb opredelijo v OPPN. V 1. fazi se načrtuje ureditev odlagališča na 
območju Dolge njive, v naslednjih pa urejanje prostora na območju Račkovega potoka in v 
zadnji fazi Suhi potok.  
 
Sanacija 
Po končanem odlaganju se v končni izravnavi površina prekrije s humusom, brežine pa zaščiti 
pred erozijo. Glede na opredelitev nove namembnosti se izvede ustrezna zasaditev oziroma 
rekultivacija saniranih površin.  
 
Posegi na kmetijska in gozdna zemljišča 
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni le posegi in gradnje v skladu s 64. členom, na 
območju gozdnih zemljišč pa s 65. členom odloka o OPN,  
 

 
OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben 

– velikost območja OPPN: 7,95 ha 
– nova podrobna namenska raba: območja mineralnih surovin - površine nadzemnega pridobivalnega prostora PNR LN; 

območje proizvodnih dejavnosti - gospodarske cone PNR IG  

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje se razprostira v severozahodno po in vrhu pobočju, ki v ožini potoka Boben zapira 
naselje Hrastnik. V naravi gre za odprti naravni prostor z delno gozdnim površjem ter 
degradiranim območjem odprtega površinskega kopa, ki se v južnem delu zajeda vse do 
pozidave skrajnega severnega dela naselja Hrastnik. Del stavbne strukture za potrebe 
kamnoloma sega v samo naselje.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija kamnoloma, pridobitve zaloge mineralnih surovin - kamna, peska in gramoza za lokalne 
potrebe v gradbeništvu. 
 
c- Dejavnosti 
Pridobivanje mineralnih surovin  tehničnega kamna - dolomita v skladu s projektom 
eksploatacije oziroma kasnejše sanacije območja. Na območju stavbnega zemljišča se lahko 
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umeščajo dejavnosti: 23.6 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa in malte; dopustne 
tudi stavbe za potrebe dejavnosti 08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline.  
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Gre za območje kamnoloma, pridobivanja tehničnega kamna - dolomita, ki je območje lokalnega 
občine. Za območje je pomembno, da se izvaja sprotna rekultivacija in sanacija. Območje 
eksploatacije naj se ureja v skladu z eksplotacijskim načrtom koncesionarja na podlagi podatkov 
o pridobivalnem prostoru. V predelu območja na stavbnih zemljiščih za potrebe dejavnosti, ki 
posega v naselbinsko telo naselja Hrastnik, naj bo tako velikostno merilo stavbne strukture kot 
obdelava fasadnega plašča v območju osrednjega javnega prostora - ceste taka, da vizualno ne 
izstopa v lokalno pomembnem javnem prostoru naselja. Prednostno naj se uporabljajo fasadni 
elementi nevtralnih barv in tekstur (plašči iz pranega betona- kulir plošče) v kombinaciji s 
steklenimi fasadami. V zalednem delu pa naj se umestijo objekti za proizvodnjo, delavnice, 
skladišča za potrebe dejavnosti.  
 
Zagotovi naj se sprotna sanacija opuščenih delov prizadetega prostora kamnoloma. S sanacijo 
naj se preoblikuje relief in urediti površinski pokrov z utrditvijo brežin ter rekonstrukcijo značilnih 
reliefnih oblik področja. Glede na obstoječo naravno konfiguracijo in krajinski vzorec naj se 
strukturira z vegetacijo tako, da se doseže skladje s obstoječim terenom - pogozditev z 
avtohtonimi drevesnimi in podrastnimi vrstami. Prostor naj bo vizualno podrejen vedutam 
dejanskega prostora.  
 
e- Druge usmeritve glede PIP 
Varujejo naj se razvojna izhodišča ureditve celote, oziroma, do sprejetja OPPN naj se ohrani 
obstoječe stanje. Na obstoječi stavbni strukturi so v sklopu GE. ip dovoljena le vzdrževalna dela.  
 
Pri načrtovanju izvajanja del za izkoriščanju kamnoloma je potrebno zagotavljati, da bo ohranjen 
in pri tem ne bo prizadet varovalni gozd, ki je v neposrednem stiku s kamnolomom. Vsa 
sanacijska dela se morajo izvajati znotraj območja z določeno namensko rabo LN. Morebitno 
širjenje v gozd in gozdni prostor, tudi za namen gradnje spremljajočih objektov in ureditev (npr. 
dostopnih poti, …idr.), ni dopustno.  
 
 

OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro 
– velikost območja OPPN: 28,11 ha 
– nova podrobna namenska raba: KGV, ZS, BT, E, PC, K, G 

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Območje se razprostira severozahodno nad naseljem Hrastnik. V naravi gre za odprti naravni 
prostor z delno gozdnim delno zatravljenim površjem ter degradiranim območjem odprtega 
površinskega kopa. Na robu katerega je manjše območje športno - rekreativne vsebine- 
strelišče. V območju OPPN je evidentirana tudi enota razpršene poselitve.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
Sanacija območja rudnika Ojstro, ki je v zapiranju, z revitalizacijo obstoječih športnih programov 
ter vzpostavitvijo celovitega športno rekreativnega in turističnega središča z umestitvijo novih 
programov za rekreacijske in prostočasne aktivnosti. Sanacija območja naj se izvaja na podlagi 
redefinicije degradiranega prostora z aktiviranjem stavbnih zemljišč ter revitalizacijo kmetijskih 
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in gozdnih površin z opredelitvijo dopolnilne gradnje ter novih razvojnih možnosti za 
vzpostavitev površin namenjene turizmu in rekreaciji v pretežno naravnem okolju. Opredelitev 
novih stavbnih zemljišč ter delno aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč za vzpostavitev 
športno rekreativnega območja z dopolnilnimi terciarnimi vsebinami ter vzpostavitvijo sončnih 
elektrarn. Območje naj se vključuje v celostni koncept ureditve zelenih površin območja med 
naseljema/ občinama Hrastnik in Trbovlje. 
 
c- Dejavnosti 
Ureditev območja v območje pretežno zelenih površin, območje za šport in rekreacijo, odprte 
športno rekreativne površine v naravnem okolju z navezavo na kulturno krajino. Razvoj 
rekreativnih vsebin iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim 
steza, jahanje, strelišče, ….) ter vsebin turizma - kot enega pomembnejših območja namenjenega 
turizmu z raznovrstnimi, prostorsko sprejemljivimi dejavnostmi terciarne vsebine ter območje za 
sončne elektrarne. 
 
d- Urbanistično oblikovanje- prostorski koncept, dopustna izraba prostora 
Ohranja oziroma v največji meri naj se sanira osnovna krajinsko hortikulturna struktura z 
srednje in visokoraslo avtohtono vegetacijo po celotnem območju. Opredelitve javnega prostora 
ceste (s kolesarsko stezo) z navezavo na obstoječe poti, ki naj vzpostavi povezavo do športno 
rekreativnega območja oziroma med občinama tudi s tematskimi in rekreacijskimi poti (pešpoti 
sprehajalne poti…). Asfaltiranih ali drugače površinsko zaprtih površin naj bo kar najmanj- 
utrjene površine naj se izvedejo predvsem v peščeni izvedbi. Javni prostor skozi območje je 
mogoče poudariti z drevoredom srednje in visokoraslih avtohtonih dreves.   
Športno rekreativno območje rudnika Ojstro naj bo funkcionalno raznovrsten prijeten ambient - 
pretežno zeleni javni prostor z osrednjimi programi (javnimi vsebinami) koncentriranim v 
osrednjem in zahodnem delu območja – dopusti se revitalizacija obstoječega strelišča s 
poligonom, vzpostavitev golf igrišča ter igrišč z igrali, kampa, ribnika oz. drsališča ipd.. s 
spremljajočimi dejavnosti. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj bo oblikovno integrirane v 
razvijajoč se koncept. V saniranem pretežno naravnem okolju naj se vzpostavi stavbna struktura 
drobnega in srednjega merila, tipološko enovita poenotena - paviljonske stavbe. Zagotovi naj se 
enovitost oblikovanja krajine streh, tlorisno merilo stavb naj bo podrejeno vlogi stavbe glede na 
previdno dejavnost. Objekte se lahko opremi s fotovoltaiko.  
 
Vzpostavi naj se za preplet povezav višinsko razgibanega terena z brežinami z vmesnimi platoji, 
stopnišči na način da so oblikujejo posamezni kvalitetni mikro ambienti- od območja ribnika (na 
obstoječi depresiji), igrišča za golf, amfiteatra na prostem, plato s skulpturo, park ipd. Vmesne 
in robne površine območja naj uredijo kot urejene zelene površine- delno kot parkovne ureditve 
pretežno zasajene z drevjem (sadno drevje, drevesna polja) delno pa kot površine za 
vrtičkarstvo s peš povezavo z osrednjim javnim prostorom. Ob osnovni komunikacijski poti naj 
se umesti območje z javnimi parkirišči. Območje gozdnih površin je mogoče opremiti z manjšimi 
objekti za rekreacijo (podesti kot razgledne točke in počivališča). Pri izvajanju posegov v 
povezavi z dejavnosti na območju gozdnih površin naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da 
bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim manjši. Objekti naj bodo iz pretežno naravnih 
materialov. Na območju je dopustna postavitev sklopa modulov prosto stoječih sončnih elektrarn 
(v eni etaži) in sicer na delu, ki je prostorsko najmanj izpostavljen in na način, da vizualno ne 
onesnažuje območja. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote do 
kulturne krajine območja. 
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e- Druge usmeritve glede PIP 
Do sprejema OPPN se lahko izvajajo gradnje in drugi posegi v skladu s splošnimi merili in pogoji 
tipa GE kot je določen za posamezno EUP ter s posebnimi merili (odlok - priloga 1). Pri ureditvah 
pred sprejemom OPPN naj se upoštevajo razvojna izhodišča ureditve celote na podlagi 
obstoječih oziroma eventualnih novih strokovnih podlag za celotno območje. Za potrebe zaščite 
in reševanja se predvidi ureditev heliodroma. Območja za vrtičkarstvo se ohranja, v okviru OPPN 
pa se lahko razširi. 
 
Območje naj se ureja na način, da se v čim večji meri ohrani obstoječe naravno drevesno in 
grmovno vegetacijo, ki se jo vključi v sistem zelenih površin območja urejanja. Le ta naj se 
ohranja v obliki zaplat oziroma skupin gozdnega drevja ali posameznih dreves. Pri načrtovanju 
ureditev je potrebno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih gozdnih zemljišč za potrebe 
gospodarjenja ter omogočiti prostore za začasno skladiščenje lesa. Za postavitev sončne in 
vetrne elektrarne naj se izdela izhodiščno analizo vplivov predvidene ureditve v prostoru z 
obravnavo ekoloških in prostorskih vidikov investicije.  
 
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni le posegi in gradnje v skladu s 64. členom, na 
območju gozdnih zemljišč pa s 65. členom odloka o OPN,   
 
 

OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče 
komunalnih in industrijskih odpadkov Unično 

– velikost območja OPPN: 25,66 hg 
– nova podrobna namenska raba: O, E,  PC, K, G;  

 
a- Vloga v prostoru, obstoječe stanje 
Na območju urejanja se zagotavlja odlaganje nenevarnih odpadkov za potrebe Zasavske regije 
ter izvaja obdelava in predelava odpadkov pred odlaganjem. Prostorske rezerve omogočajo 
dolgoročno izvajanje te dejavnosti in hkrati s sanacijo odpirajo možnosti za izrabo sončne 
energije za proizvodnjo električne energije.  
 
b- Osnovni namen in urbanistični cilj OPPN 
OPPN naj s prostorskimi izvedbenimi pogoji omogoči razvoj sodobnih tehnoloških oblik obdelave 
nenevarnih odpadkov ter njihove predelave z namenom zmanjšanja količin pred končno 
odložitvijo in nadaljnjo uporabo izločenih ter predelanih odpadkov. S fazno sanacijo posameznih 
odlagalnih polj se te površine namenijo postavitvi fotonapetostne elektrarne. Za postavitev FNE 
se poleg saniranega dela odlagalnih polj uporabijo površine ob odlagališču, ki segajo v vplivno 
območje odlagališča in se sedaj urejajo z veljavnim ureditvenim načrtom. V območje urejanja pa 
se za potrebe FNE vključujejo še površine severnega pobočja nad odlagališčem.  
 
c- Dejavnosti 
Na lokaciji se izvajajo dejavnosti povezane z ravnanjem z nenevarnimi odpadki ter odlaganje 
ostankov odpadkov po obdelavi. Hkrati se razvija dejavnost pridobivanja električne energije iz 
obnovljivih virov – energije sonca.  
 
d- Prostorski koncept/urbanistični tipi, arhitektura 
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Odlagalna polja se urejajo na podlagi posebnega projekta ob upoštevanju izhodiščnega stanja 
odlagalnega prostora v aktivnem delu odlagališča ter načrtovanega razvoja novega odlagalnega 
prostora za prihodnje potrebe po posameznih fazah. Novi objekti za predelavo in obdelavo 
odpadkov se razvijajo iz obstoječe lokacije tehnoloških objektov v osrednjem delu odlagališča. 
Industrijski objekti naj bodo s konstrukcijo podrejeni nosilnosti tal, velikost in oblika pa 
podrejena izbrani tehnologiji obdelave in predelave odpadkov. Na strehah in stenah objektov naj 
se omogoči instalacija FNE. Infrastrukturna oprema območja naj bo dimenzionirana na 
dolgoročne potrebe odlagališča kot tudi FNE. Načrtovanje FNE naj upošteva razmestitev  po 
posameznih (prostorskih) sklopih. Ti so: strehe in stene objektov odlagališča, območje znotraj 
meja UN s površinami izven prostora potrebnega za odlaganje odpadkov in površine pobočja 
izven meje UN. 
 
e - Faznost glede na stopnjo urbanega razvoja v prostorskem kontekstu;  
Ureditev II. faze odlagališča se načrtuje v dveh podfazah. V prvi postavitev objekta sortirnice in 
kompostarne, rekonstrukcija čistilne naprave ter dopolnitev elektroenergetskega in 
komunikacijskega omrežja. V drugi se, sočasno z zapiranjem drugega odlagalnega polja zgradi 
tretje odlagalno polje in dopolni kanalizacijsko omrežje za odvajanje meteornih in izcednih vod. 
Tretje odlagalno polje se zgradi v treh etapah. Vsaka etapa je funkcionalna, hidravlično 
neodvisna celota s kapaciteto odlagalnega prostora za odlaganje preostankov odpadkov iz občin 
Zasavja za dobo najmanj 5 let ter z vsemi potrebnimi ureditvami (dostopi, odplinjevanje, 
hidravlična pregrada, odvajanje izcednih voda, …). 
 
Postavitev FNE se načrtuje kot samostojna investicija z možnostjo postopne realizacije po 
posameznih prostorskih enotah (na objektih , na saniranem delu odlagališča, ki se lahko izvaja 
sočasno z gradnjo objektov odlagališča ali neodvisno od nje).  
 
Ureditev cestne povezave do odlagališča se lahko načrtuje kot samostojen projekt v okviru 
sanacije cestnega omrežja v občini. Izvedba celotne II. faze odlagališča naj se zagotovi 
najkasneje do leta 2022. 
 
Druge usmeritve za določitev PIP v OPPN 
1 - Namembnost in vrsta posegov 
Območje urejanja je namenjeno gradnji: 

- drugih gradbeno inženirskih objektov – odlagališča za nenevarne odpadke; 
- gradbeno inženirskih objektov – kompleksnih industrijskih objektov – energetskih objektov - 

fotonapetostna elektrarna; 
- nestanovanjskih stavb in sicer kot celota ali del industrijske stavbe in skladišča, garažne 

stavbe ter upravne in pisarniške stavbe;  
- gradbeno inženirskih objektov – omrežij komunalne, energetske, komunikacijske in prometne 

infrastrukture (za potrebe delovanja odlagališča in pripadajočih stavb ter FNE). 
 

Dopusti se možnost postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, kot pomožnih 
infrastrukturnih objektov ter začasnih objektov, kot jih opredeljuje Uredba o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost gradnje.  
 
2 - Lega objektov na GE in organizacija prostora 
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Stavbe za predelavo in obdelavo odpadkov se umestijo tako, da se izrabi prostor saniranega 
dela odlagališča in obrobni deli območja urejanja zunaj aktivnega in neizrabljenega dela 
območja na južni strani. Na severni strani se razmestijo moduli FNE v medsebojno razmaknjenih 
funkcionalnih poljih. Medsebojni odmiki naj bodo v funkciji vzdrževanja in čiščenja modulov ter 
požarnega varstva. Prostor med moduli se ohranja ozelenjen pretežno s travno vegetacijo. Pri 
načrtovanju se prouči možnosti za zasaditev prostih površin s koristnim trajnim nizkim 
rastlinjem. 
 
3 – Velikost objektov 
Velikost objektov se opredeli glede na izbiro razpoložljive sodobne tehnologije obdelave in 
predelave odpadkov. Njihova zmogljivost naj ob ustrezni tehnološki rešitve omogoča predelavo 
odpadkov najmanj do predpisane minimalne stopnje oziroma količine, ki je še dopustna za 
odložitev, oziroma za potrebno zmogljivost obdelave – sortiranja in predelave – kompostiranja. 
Tretje odlagalno polje naj zagotavlja prostornino za odložitev okvirno 240.000 m3 odpadkov. 
Odlagalno polje se razdeli na več samostojnih etap – neodvisnih hidravličnih polj, priporočljivo 
je, da površina vsake etape na začetku polnjenja obsega okvirno velikost 4.000 do 5.000 m2. 
 
Za postavitev objekta FNE se lahko namenijo vse površine v območju urejanja, ki niso potrebne 
za aktivni del odlagališča odpadkov ob upoštevanju odmikov od parcelnih meja.  
 
Medsebojni odmiki in odmiki od meje območja urejanja naj zagotavljajo varno obratovanje 
objektov, vodov in naprav.  
 
4 - Urbanistično in arhitekturno oblikovanje objektov 
Stavbe naj bodo oblikovane v tipologiji industrijskih stavb, brez posebnosti v oblikovnih potezah. 
Strehe stavb naj glede usmerjenosti, naklona in konstrukcijske izvedbe (nosilnosti) omogočijo 
postavitev modulov FNE. 
 
Obstoječa morfologija terena se z načrtovanjem objektov odlagališča in FNE lahko spreminja 
vendar ob upoštevanju varstvenih pogojev za preprečevanje nastajanja plazov in erozijskega 
delovanja voda. Za izenačevanje naklonov pobočnih delov za namestitev FN modulov se lahko 
brežine izvedejo v obliki škarp, kamnitih zložb ali kaskad z utrditvami iz naravnih ali umetnih 
materialov. Njihove višine naj praviloma ne presegajo 1,0 m. 
 
Območje naj se fizično zavaruje z žično ograjo. Dopolnilno se lahko uredi elektronsko varovanje 
in video nadzor. 
 
Vizualno izpostavljenost območja FNE proti naselju Unično se ublaži z zasaditvijo visokoraslega 
drevja avtohtonih vrst.  
 
5 - Pogoji in merila za parcelacijo 
Parcelacija naj se pred gradnjo izvede tako, da bodo parcelne meje znotraj območja oblikovale 
funkcionalne prostorske enote glede na njihov namen in naj bodo v kar največji možni meri 
usklajene z načrtovanimi oziroma izvedenimi gradnjami.  
 
6 - Pogoji gradnje in priključevanja na omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture 
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Dogradijo se objekti in naprave infrastrukture znotraj območja urejanja za obratovanje 
odlagališča in FNE. Možnost gradnje infrastrukturnih vodov se naj zagotavlja na celotnem 
območju urejanja z OPPN. Pri načrtovanju kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje 
odpadnih padavinskih, komunalnih vod s stavb odlagališča, padavinskih in izcednih vod 
deponijskega telesa ter prispevnih površin FNE se zagotavlja racionalne rešitve ob upoštevanju 
zahtev predpisov s področja varstva voda in tal.  
 
Načrtovanje priključkov na omrežja in naprave ostale gospodarske javne infrastrukture naj v čim 
večji meri zasleduje ekonomičnost pri stroških investicije in vzdrževanja ter funkcionalnost 
obratovanja v korist obeh vrst dejavnosti (ravnanja z odpadki in proizvodnje električne energije).  
 
7 - Celostno ohranjanje kulturne dediščine, okolja, narave in naravnih dobrin ter varstva pred 
naravnimi in drugim nesrečami  
Načrtovani posegi bodo spremenili podobo kulturne krajine na mikro ravni. Ureditveno območje 
se zato lahko prepoznavno razlikuje od naravne krajine (hortikulturne ureditve robnega dela 
območja, ograje, kaskade …ipd).  
 
Sončni paneli naj imajo belo obrobo in mrežo (širine do 1 cm), ki razdeli panele na manjše dele 
in zagotavljajo varovanje vodnih žuželk. Za varstvo rastlin in talnih živali naj se pri vzdrževanju 
solarnih panelov in drugih pripadajočih struktur uporabljajo preverjeno biorazgradljiva čistilna 
sredstva. Čiščenje in priprava površin ter nameščanje struktur solarnih panelov naj se izvede 
izven gnezditvene sezone ptic ( v obdobju pred 1. marcem in/ali po 31. avgustu). Pod solarnimi 
paneli in v njihovi okolici naj se ohrani obstoječa travniška vegetacija (vzdrževanje s čim 
poznejšo poletno/jesensko košnjo - izven gnezditvene sezone ptic ali naj se vzpostavi primeren 
pašni režim z drobnico z nizko obremenjenostjo površin - 0,3-0,7 živali/ha). 
 
Za površine namenjene sončni elektrarni se pred izgradnjo  izdela (pilotska) strokovna študija 
vpliva sončnih celic na ta HT. Raziskava naj vključuje tudi primerno upravljanje površin (zgolj 
košnja). Območje mora pred načrtovanjem pregledati biolog - strokovnjak za plazilce/habitatne 
tipe (izvedba v pomladanskem in poletnem času).V kolikor se ugotovi, da je območje pomembno 
za dvoživke in plazilce, je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe za plazilce in dvoživke. Oceni 
naj se tudi naravovarstvena vrednost kamnišča za rastline in se predpišejo potrebni omilitveni 
ukrepi in upoštevajo pri izvedbi elektrarne.   
 
Območje FNE naj bo posebej načrtovano in opremljeno z vidika varstva pred požarom s posebej 
poudarjenim zavarovanjem pred možnostjo razširitve požara v naravni prostor zunaj 
ureditvenega območja. Prav tako morajo biti moduli zavarovani pred udarom strele. 
 
Na celotnem območju urejanja z OPPN naj se zagotavljajo možnosti infrastrukturnih ureditev za 
potrebe odlagališča komunalnih odpadkov, za končno sanacijo odlagališča in za izvedbo ukrepov 
za preprečevanje in sanacijo pojavov erozije in plazenja tal.  
 
Posebej se načrtuje sistem odvajanja padavinskih voda z območja FNE tako, da se vode v čim 
večji meri zadržujejo in varujejo pred hipnim odtokom s ponikanjem v teren. Pri zbiranju in 
odvajanju preko sistema odprtih jarkov se s prelivanjem ne sme ogroziti stabilnosti tal. Temu 
cilju je prvenstveno podrejeno načrtovanje zelenih presekov med območji modulov. Zatiranje 
plevelov, robidja in neprimernih rastlin s kemičnimi sredstvi se dopusti le izjemoma v primerih, 
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ko drugi načini vzdrževanja zelenih površin niso dovolj učinkoviti in le na način, ki ne vpliva na 
naravno okolje zunaj območja urejanja.  
 
8 - Varovanja zdravja 
Pri načrtovanju tehnično tehnoloških rešitev in stavb je potrebno poleg preprečevanja možnega 
vpliva odpadkov na zdravje ljudi pri ravnanju z njimi, upoštevati vse pogoje za ustrezno varstvo 
zaposlenih pred vplivi prašnih delcev, elektromagnetnega sevanja, izpustov v zrak in hrupa. Na 
območju se uveljavijo merila za IV. stopnjo varstva pred hrupom. 
 
9 – Pogoji poseganja na gozdne površine 
Za gradnjo FNE naj se najprej uporabijo stavbe, degradirane površine odlagališča ter druge 
negozdne površine in šele nato gozdna zemljišča. Poseg v gozd se lahko izvede šele v zadnji fazi 
predvidene prostorske ureditve in ko so druge negozdne površine že v celoti izrabljene. Izvaja 
naj se od vzhoda proti zahodu. Krčitev gozda naj bo na zahodnem delu omejena na najnujnejši 
obseg. 
 
Krčitev gozda naj se izvede postopno v obsegu predvidenem za posamezno fazo in šele pred 
začetkom gradnje posamezne faze. Pri tem mora biti odlagališče iz predhodne faze v celoti 
zapolnjeno in sanirano.  
 
Vse ureditve v OPPN se načrtujejo tako, da bodo zagotovljeni dostopi do zalednih gozdnih 
zemljišč ter bo omogočena neovirana uporaba prometnic za spravilo lesa. Obstoječe dostope, ki 
bodo ukinjeni je potrebno nadomestiti z novimi. Na območjih gozdnih zemljišč so dopustni le 
posegi in gradnje v skladu s 65. členom odloka o OPN, 
 
10 – Pogoji poseganja na kmetijske površine 
Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustni le posegi in gradnje v skladu s 64. členom o OPN,   
 
11 – Prostorski izvedbeni pogoji do sprejetja OPPN 
Do sprejetja OPPN veljajo na delu, kjer je sprejet UN, določila tega akta. V preostalem delu 
območja urejanja, gradnja in drugi posegi niso dopustni, ohranja se raba kmetijskih oziroma 
gozdnih zemljišč.  
 
 


