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1 Akt 

 
 
 
1.1. Ime akta 

 
Podani so osnovni podatki o obravnavanem planu.  
Ime plana: Občinski prostorski načrt občine Hrastnik 08 , 
Načrtovalec plana: Struktura d.o.o., Mirna Peč, 
Pripravljavec plana: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. 
 
1.2. Cilji in kratek opis plana  

 
Občina Hrastnik pripravlja občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN). Glede na 
veljavno zakonodajo je Občina Hrastnik z vlogo julija 2009 ministrstvo pristojno za 
prostor obvestila o nameri priprave Prostorskega načrta občine Hrastnik. V postopku 
priprave in sprejemanja OPN Hrastnik je, na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in 
prostor, št. 35409-238/2009 z dne 17.09.2009, potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje, ni pa potrebno izvesti presoje sprejemljivosti plana na varovana območja. 
Celovita presoja vplivov na okolje se za plan izvaja v skladu z določbami 51. člena 
Zakona o varstvu okolja – ZVO-1UPB1(Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09) in v okviru 
postopka priprave OPN na podlagi 48. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v 
nadaljevanju ZPNačrt; Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
(106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/2012). Celovito presojo nalaga tudi Zakon o 
ohranjanju narave – ZON-UPB2 (Ur. l. RS, št. 96/04) na območjih, zavarovanih po 
predpisih o varstvu okolja ali varstvu naravnih virov ter Zakon o varstvu kulturne 
dediščine – ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03, 63/07) za območja in objekte 
kulturne dediščine. 

 
Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na okolje na podlagi obstoječega 
stanja okolja in predvidenih vplivov nanj ter podati omilitvene ukrepe in predloge v 
zvezi s potekom izvedbe plana. 
 
Priprava OPN Hrastnik je upoštevala načela in usmeritve na področju prostorskega 
razvoja in načrtovanja ter naslednje splošne cilje prostorskega razvoja občine: 
- omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov, 
- zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru, 
- sanirati probleme v urbanem in odprtem ter ruralnem prostoru, 
- določiti rabo prostora in razvoj dejavnosti v prostoru ob upoštevanju načel 

vzdržnega prostorskega razvoja, 
- ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij, 
- zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost do storitev na področju 

družbenih dejavnosti, 
- izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih 

virov energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije ter s spodbujanjem 
razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje 
v Hrastniku in Dolu pri Hrastniku, 
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- omogočiti dobro medsebojno povezanost naselij s komunikacijskim in prometnim 
omrežjem ter povezave s sosednjimi območji občin in regij, 

- ohraniti in varovati naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino, 
- vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi (kolesarski in peš 

promet) in neovirana dostopnost do javnih objektov ter površin funkcionalno 
oviranim osebam, 

- zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

Pravne podlage za pripravo OPN Hrastnik so v določbah: 
- Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07,70/08 (ZVO-1B), 108/09, 

80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.) in 43/11-ZKZ-C, 57/2012 (v nadaljevanju ZPNačrt) 
in podzakonskih predpisov, 

- Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04), 
- Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 144/04). 
 
Pri pripravi OPN Hrastnik je jasno opredeljena namera vseh načrtovalcev v prostoru, da 
z določitvijo namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev zagotovijo 
uresničevanje razvojnih ciljev izboljšanja bivalnih pogojev občanov, celostnega razvoja 
podeželja in ohranitve poselitve, ohranjanja kakovosti naravnega okolja in kulturne 
dediščine ter izvajanja gospodarskih javnih služb in zadovoljevanje skupnih družbenih 
potreb občanov. Prednostno bodo zagotovljene tudi prostorske možnosti za izvajanje 
gospodarskih aktivnosti fizičnih in pravnih oseb ter razvoj gospodarske javne 
infrastrukture. 
 
Razvojne pobude in predlogi povezani z rabo prostora so bili v obliki vlog za 
spremembo in dopolnitev prostorskih planskih aktov občine zbrane od leta 2004, ko je 
Občina Hrastnik izvedla zadnjo spremembo in dopolnitev prostorskih planskih aktov v 
letu 2004, postopek spremembe pa je bil začet v letu 2000.  
 
Na območju občine Hrastnik je v veljavi DPN - Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 

Most–Radeče (Ur. l. RS, št. 76/12).  V pripravi so naslednji DPN: 
- DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi ter 
- DPN za prenosni plinovod R25A/1 Trojane – Hrastnik.  

 
1.3. Obseg in vsebina okoljskega poročila 

 
V okoljskem poročilu so zbrani vsi podatki, ki so potrebni za celovito presojo vplivov 
izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje oz. na njegove posamične sestavine 
in upošteva zahteve varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in 
kulturne dediščine. Okoljsko poročilo je sestavljeno iz tekstualnega in grafičnega dela, 
ki je prilagojen merilu občinskega prostorskega načrta. Izhaja iz vsebine in natančnosti 
plana. Prav tako so v okoljskem poročilu upoštevane zahteve ostalih državnih in 
evropskih predpisov, ki opredeljujejo podrobnejšo vsebino in obseg informacij  
(Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO, Ur.l. RS št. 
2/06), Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS št. 76/04) in drugih 
relevantnih nacionalnih programov in ratificiranih mednarodnih pogodb. 
 
Okoljsko poročilo se izdela v obliki in vsebini, kot jo določa Uredba o okoljskem poročilu 
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, 
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št. 73/05) razen za segment narave in zavarovanih območij , pri katerem je osnova za 
izdelavo OP Zakon o ohranjanju narave – uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2, Ur.l. 
RS, št. 96/04) in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06). 
 
Okoljsko poročilo temelji na dopolnjenem osnutku Občinskega prostorskega načrta 
občine Hrastnik (Struktura d.o.o., april 2012) in obravnava 865 razvojnih pobud, od 
tega 151 pobud fizičnih in pravnih oseb, ki so jih v občini Hrastnik posredovale za 
spremembo namembnosti zemljišč. Največ pobud se nanaša na vzpostavitev novih 
stavbnih zemljišč (S, SK). Med vloge za poselitev sodijo tudi vloge za uskladitev plana z 
dejanskim stanjem, kjer je bila izvedena legalna gradnja, vendar je zemljišče na 
katerem stoji tako zgrajen objekt v planskih aktih občine še vedno kmetijsko.  
 
Okoljsko poročilo sestavljata tekstualni in grafični del. Vsebuje zlasti naslednje 
informacije: 
- podatki o planu kot so: cilji in kratek opis, odnos do drugih planov, opis območja, 

potrebe po naravnih virih, predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi, 
- podatki o stanju okolja kot so: opis obstoječega stanja, prikaz stanja s kazalci 

okolja, prikaz območij varstva okolja s posebnim pravnim režimom, povzetek 
veljavnih pravnih režimov, 

- podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in 
vrednotenje vplivov plana, 

- podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja, 
- predvidene načine spremljanja stanja okolja v času izvedbe plana, 
- navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila, 
- ločen prikaz ugotovitev okoljskega poročila, ki se nanašajo na varovana območja, 

- varovana območja v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe o okoljskem 
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 
(Ur. l. RS št. 73/2005). 

 
Občina Hrastnik je kot svoje razvojne potrebe z vlogami za spremembo namenske rabe 
zemljišč opredelila v 151 predlogih za spremembe plana (predlogi posegov) na pobudo 
fizičnih in pravnih oseb in v 714 predlogih na pobudo občine po predlogu izdelovalca 
plana za sanacijo obstoječega planskega stanja v skladu s strokovnimi in zakonskimi 
merili usmerjanja razvoja poselitve. Občina stanovanjsko gradnjo v prihodnje pretežno 
usmerja v organizirane oblike z načinom urejanja v obliki občinskih podrobnejših 
prostorskih načrtov (OPPN), deloma pa v smiselne zapolnitve in zaokrožitve v 
obstoječih naseljih. Predlagani so podrobni načrti, ki bi v osrednjem poselitvenem 
prostoru okrepili vlogo občinskega središča in ponudili možnosti tudi za priseljevanje iz 
drugih območij. Urbani območji, ki se urejata z urbanističnim načrtom sta Hrastnik in 
Dol pri Hrastniku. Občina poleg predlogov za nove posege, sočasno predlaga izločitev 
za pozidavo neprimernih stavbnih zemljišč in vrnitev v prvotno kmetijsko oziroma 
gozdno zemljišče – (predlogi za renaturacijo). Za povrnitev zemljišč v najboljša 
kmetijska zemljišča je podanih 56 predlogov, za druga kmetijska zemljišča pa 309 
predlogov. Za povrnitev zemljišč v gozd je bile podanih 41 predlogov.    
  
Občina v naseljih opredeljuje tudi območja zelenih površin z namenom trajnega 
zavarovanja vizualno izpostavljenih območij, ki so zelo pomembna vizualna prostorska 
cezura med posameznimi naselbinskimi sklopi oziroma med posameznimi kulturnimi 
krajinami. Zato je pomembno, da ostanejo ti deli trajno nepozidani.  
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Nekoč pomembna kmetijska dejavnost vse bolj usiha. Za obnovo in širitev kmetij se 
odloča zmeraj manj kmetovalcev, kar je v občini Hrastnik opazno skozi sorazmerno 
majhno število predlogov za izboljšanje prostorskih pogojev pri urejanju kmetij.  
 
V OPN se na novo določa namenska raba prostora za celotno območje občine, zato 
okoljsko poročilo obravnava celoten prostor občine vključno z območji, kjer se načrtuje 
sprememba namenske rabe prostora oziroma predlagajo novi posegi. Predvideni vplivi 
izvedbe plana na posamezne sestavine okolja so obravnavane v naslednjih poglavjih: 
- podnebne razmere in zrak, 
- relief, geološka podlaga in tla ter kmetijska zemljišča, 
- vode, 
- rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, 
- obremenitev s hrupom, 
- elektromagnetno sevanje, 
- ravnanje z odpadki, 
- svetlobno onesnaževanje, 
- varstvo kulturne dediščine, 
- kulturna krajina, 
- gozdarstvo in gozd, 
- varovanje  zdravja ljudi in 
- bivalno okolje. 
 
Predlogi splošne narave za spodbujanje razvoja z zagotavljanjem primernih lokacij in 
pogojev za prostorsko urejanje so: 
- centralne dejavnosti, 
- gospodarske cone, 
- stanovanjska gradnja, 
- čistilne naprave, 
- športne površine. 
 
1.4 Opis plana in načrtovanih sprememb v OPN 
 
OPN Hrastnik predstavlja dolgoročni načrt upravljanja s prostorom občine Hrastnik. V 
nadaljevanju povzemamo strateški del plana. 
 

Tabela 1: Povzetek strateškega dela plana 

Zasnova poselitve 
Območja za 
bivanje 

- Poselitvena območja se prvenstveno ohranja v okvirih območij obstoječih naselij, 
razvojne možnosti pa se opredelijo v naseljih lokalnega in regionalnega pomena s 
poudarjeno funkcijo centralnosti. 

- Zagotovitev celovitega razvoja osrednjega poselitvenega območja občine z naselji 
Hrastnik, Dol pri Hrastniku z Brnico ter Marnega, Prapretna, Brdc in Turja. 

- Ugodne pogoje za bivanje omogočajo tudi širša območja razpršene poselitve, ki se 
ohranjajo in razvijajo (Čeče, Gore in Podkraj). 

- Posebno privlačnost za poselitev predstavlja območje med Brnico in Dolom, v 
Hrastniku pa so razpoložljive prostorske možnosti močno omejene, za organizirano 
gradnjo je primerno le območje Leše.  

- Zagotavljanje novih poselitvenih možnosti je smiselno usmerjati predvsem v celostno 
prenovo naselij in izboljšanje stavbnega fonda.  

- Na robovih obstoječih večjih naselij se bodo oblikovale nove soseske, v drugih 
naseljih pa bo prišlo le do zapolnitev vrzeli. 

- Bivanju se v obstoječih naseljih namenja pretežni del površin. 
- Pri načrtovanju stanovanjskih površin na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s 
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področja varstva narave poseben status se upoštevajo pogoji in varstvene usmeritve 
za zavarovana območja, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti. 

- Naselja oz. njihovi deli Plesko, Prapretno, Studence, Novi Dol, Brnica in Marno, ki se 
nahajajo v varovanem območju pridobivalnega prostora rjavega premoga izven 
varnostnega stebra so pri svojem razvoju omejena skladno z določili varovalnega 
režima na področju rudarstva. 

- Na območju razpršene poselitve Gore – Kopitnik s pojavi razpršene gradnje se 
območja obstoječih počitniških hiš sanira, opredelijo se območja namenjena gradnji 
počitniških hiš. 

- Vzdržuje se obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter 
posameznimi tipi kulturne krajine. 

Območja 
centralnih 
dejavnosti 

- Osrednje centralne dejavnosti se umeščajo v središčni prostor urbanih naselij, to je v 
Hrastniku in Dolu pri Hrastniku, lahko pa tudi v drugih središčnih delih naselij, kjer se 
funkcije lokalnega središča še razvijajo.  

- Med družbenimi dejavnostmi je največ prostora namenjenega športu in rekreaciji ter 
vzgoji in izobraževanju, površine zanje se zagotavljajo tudi zunaj središčnega 
prostora naselja. 

Območja za 
gospodarski 
razvoj 

- Razvoj proizvodnih dejavnosti je omejen na obstoječa območja industrijskega 
kompleksa Steklarne in nekdanje steklarske kolonije, Tovarne kemičnih izdelkov in 
Rudnika Trbovlje – Hrastnik, ki so locirana deloma ob Savi v Podkraju in v utesnjeni 
dolini Bobna v južnem in osrednjem delu Hrastnika. Manjše območje proizvodnje je 
še v Dolu z možnostjo širitve proti vzhodu v dolini ob Brnici. 

- Skladno s tradicijo industrijske regije se bo zagotavljalo pogoje za ohranjanje 
obstoječih proizvodnih zmogljivosti ter predvsem za tehnološko posodabljanje 
proizvodnje in prestrukturiranje na nove programe. 

- Obstoječi industrijski kompleksi Hrastnika nimajo možnosti širitve ali selitve na novo 
lokacijo, zato se lahko le notranje prenavljajo in dograjujejo z izrabo notranjih 
rezerv.  

- Zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj obrti in podjetništva v Hrastniku, Dolu in 
drugih naseljih. 

- Prostor nekdanje steklarske kolonije, ki je izpraznjen in degradiran, predstavlja 
prostorsko rezervo za razvoj industrije, obrti in storitev.  

- V območjih centralnih dejavnosti se ohranjajo  pogoji za posamezne proizvodne 
dejavnosti, ki za razvoj centralnih dejavnosti niso moteče.  

- Prostor za delno širitev proizvodne dejavnosti se namenja v Dolu in Hrastniku. 

Območja za 
razvoj turizma 

- Širše območje za razvoj turizma povezanega z naravo je najbolj primeren hriboviti 
predel občine Gore – Kopitnik, za razvoj turizma se namenjajo posamezne 
uveljavljene lokacije planinskih domov in kmetije z dopolnilno dejavnostjo.  

Zelene površine - V centralnih naseljih se zagotavljajo urejene javne parkovne površine in druge zelene 
površine. V tem okviru se zagotavljajo površine za razvoj območij za šport, rekreacijo 
in oddih.  

Zasnova gospodarske javne infrastrukture 

Ceste - Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo, 
zlasti najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja.  

- V središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, zlasti pa v občinskem središču, se 
zagotavljajo površine za parkiranje.   

- Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in varnostno potrebno širino ter za 
gradnjo površin za pešce in kolesarje na odsekih skozi naselja se zagotavlja nove 
površine v obcestnem svetu, skladno z zahtevanimi tehničnimi standardi na podlagi 
zakona o cestah.  

- Lokalno cestno omrežje je zasnovano tako, da hierarhija cest zagotavlja dobro 
povezanost z zaledjem, zlasti pa v smereh proti Kalu, Turju in Prapretnem. Pri 
posodabljanju cest imajo prioriteto najbolj dotrajani in tehnično neustrezni ter 
prometno obremenjeni odseki, med njimi pa cestno omrežje jedra Hrastnika in Dola. 

- Prometno omrežje se bo preko glavne ceste navezovalo na predvideno traso III. 
razvojne osi. 

- Predvidena je izgradnja nadomestne ceste G2108 1186 Hrastnik – Zidani Most po 
levem bregu Save, ki se v OPN ne obravnava , ker se zanjo pripravlja DPN. 

Železnica - Na strateški ravni je železniška proga I. reda Ljubljana – Zidani Most v okviru 
železniške transportne smeri X. evropskega koridorja predvidena za posodobitev na 
hitrostno zmogljivost 160 km/h. Del proge na meji z občino Trbovlje je predviden za 
prestavitev za potrebe povečanja kapacitet in tehnološke posodobitve TET za kar je 
sprejet lokacijski načrt. 

Javni potniški 
promet 

- Občina Hrastnik bo skupaj z občinami Trbovlje in Zagorje načrtovala razvoj javnega 
potniškega prometa za širše območje mesta tako, da bosta Hrastnik in Dol z Brnico 
vključena v enovit javni potniški promet zasavskega somestja. Potrebno je 
izboljšanje povezav javnega potniškega prometa odročnih naselij z glavnimi 
prometnimi smermi.  
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Kolesarske poti - Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže s katero 
je predvidena glavna kolesarska povezava Šentjakob – Litija – Zagorje – Hrastnik – 
Dol – Rimske Toplice. Na območju Hrastnika in Dola so ob vseh rekonstrukcijah 
pomembnejših cest in ulic načrtuje kolesarske in peščeve površine.  

Komunalna 
infrastruktura 

- Za komunalno oskrbo občine so pomembna območja okoljske infrastrukture sedmih 
med seboj povezanih vodovodnih sistemov z vodnimi zajetji, ki se jih dograjuje tako, 
da bo oskrba z vodo iz javnega vodovoda zagotovljena tudi v delih naselij, kjer ta še 
ni zagotovljena.  

- V oddaljenih naseljih je možno vodooskrbo zagotoviti tudi iz individualnih sistemov, 
vendar se morajo ti vključiti v sistem javne oskrbe zaradi zagotavljanja pitne vode v 
okviru predpisanih tehnično higienskih pogojev. Taka so območja naselij Kal, Šavna 
Peč in del Gor.  

- Lokacija centralne ČN se nahaja ob Savi na njenem levem bregu v južnem delu 
Hrastnika, nanjo bo priključen kanalizacijski sistem osrednjega poselitvenega 
območja z naselji Hrastnik, Dol, Brnica, Prapretno, Podkraj. 

- Za naselja z zgrajenim mešanim sistemom kanalizacije brez priključitve na 
kanalizacijo je potrebna izgradnja ČN oz. priključitev na sistem z zgrajeno ČN. 
Naselja s potrebno ureditvijo ČN in dograditvijo kolektorja so Studence, Prapretno, 
Podkraj, Brnica, Turje in Dol. Novi kanalizacijski sistemi se načrtujejo v ločenem 
sistemu. 

- Rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode je zasnovana 
glede na obstoječe stanje komunalne infrastrukture.  

- Za zaščito vodnih zajetij je potrebno izvajati predvidene zaščitne ukrepe v varstvenih 
pasovih.  

- Izvajalec javne gospodarske službe za področje zbiranje odpadkov bo nadalje razvijal 
obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov na vseh poselitvenih območjih občine.  

- Regijsko odlagališče odpadkov Unično je v severovzhodnem delu občine, odlagališče 
elektrofiltrskega pepela se nahaja v zahodnem delu občine pri Prapretnem. Nadaljnje 
odlaganje odpadkov TET je po zapolnitvi obstoječega predvideno na območju treh 
dolin južno od Prapretnega (dolina Dolge njive, Račkov potok in Suhi potok). 
Obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov Unično se ohranja in posodobi. V občini 
se zagotavlja sodoben sistem ločenega zbiranja in obdelave odpadkov pred 
odlaganjem. 

- Na obstoječem pokopališči se posodobi pokopališki objekt. Pokopališče na Dolu je 
zapolnjeno in nima možnosti širitve, zato se zagotovi prostor za ureditev novega 
pokopališča na Brnici. Ohranjajo se manjša obstoječa pokopališča v naseljih Draga, 
Podkraj, Turje in Gore. 

Komunikacijska 
infrastruktura 

- Klasično telefonsko omrežje  se v prihodnosti dopolnjuje z omrežji širokopasovnih 
povezav. 

- V Hrastniku in Dolu se uvaja TK storitve z uvajanjem novejših tehnologij 
dostopnejših telefonskih omrežij na digitalni osnovi.  

- Na hrbtenično omrežje, ki se zagotavlja med Hrastnikom in Dolom se dogradi 
distribucijsko optično omrežje.  

- Potrebna bo postavitev baznih postaj mobilne telefonije v predelih s slabšo 
pokritostjo za izboljšan doseg signalov. Izboljšanje je potrebno na območjih Bobna, 
Kala, Gor in Podkraja. 

Energetska 
infrastruktura 

- Razvoj energetske infrastrukture temelji na dobrem izhodišču in možni uporabi 
različnih virov energije. 

- Občina ima izdelano energetsko zasnovo, ki poleg klasičnih energetskih virov 
posebno vlogo namenja obnovljivim virom energije. 

- Načrtovana je gradnja daljnovoda DV 1x110 kV Hrastnik – Gabersko.  
- Obstoječe plinovodno in toplovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi 

širitvami še nepokritih območij potencialnih uporabnikov, predvsem v predelih mesta 
z večstanovanjskimi objekti in individualnimi stanovanjskimi hišami.  

- Razvoj daljinskih sistemov ogrevanja na biomaso se ob ugotovljeni ekonomski 
opravičljivosti gradi prvenstveno v območjih, kjer ni distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina.  

Razvoj v krajini 

Območja 
kmetijskih 
zemljišč 

- Prepreči naj se zaraščanje travniško njivskih površin in s tem propadanje kulturne 
krajine, zlasti v območjih z omejenimi možnostmi obdelave ter varstvenih conah 
pridobivalnega prostora rjavega premoga. 

- Razvoj kmetijskih dejavnosti se v območjih z omejenimi dejavniki (hribovita območja, 
ozke doline, strma pobočja) ohranja v mejah zmogljivosti prostora.  

- Ohranja se prvine tradicionalne kmetijske kulturne krajine, kot so prepleti travniške, 
pašniške rabe, ekstenzivnih sadovnjakov in manjša razpršena območja njiv. 

- Spodbuja se rabo zaraščajočih se kmetijskih zemljišč na način, ki zagotavlja 
ohranjaje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih 
travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. 
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- Najprimernejše površine za kmetijsko pridelavo se nahajajo na obrobjih dolinskih 
naselij Dol pri Hrastniku, Brnica, Marno, Brdce in Čeče ter na južnih pobočjih naselij 
Plesko, Prapretno, deloma pa še v območju Turja, na Kalski planoti in na Gorah. 

Območja gozdnih 
zemljišč 

- Na območju občine so s predpisom o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom razglašeni varovalni gozdovi na območjih,  kjer imajo ti izjemno 
poudarjeno varovalno vlogo zaradii izjemno poudarjene funkcije varovanja gozdnih 
zemljišč in sestojev. To so zlasti gozdovi, ki poraščajo predvsem skalnata pobočja z 
erodiranimi tlemi in strma pobočja velikih naklonov. Poleg te pa so v obravnavanih 
gozdovih pomembne tudi druge ekološke in socialne funkcije.  

- Krepi naj se vloga gozdov s poudarjenimi ekološkimi, socialnimi in/ali proizvodnimi 
funkcijami. Le te naj se ohranja in krepi zaradi ugodnih vplivov na zmanjšanje 
erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter zaradi izboljšanja vodnih razmer, 
blaženja podnebnih skrajnosti in kakovosti zraka. 

- Ohranjajo naj se sklenjeni kompleksi gozdov. 
- Gozdne otoke je potrebno ohranjati, vendar jih je tako kot gozdni rob potrebno 

negovati in oblikovati. 
- Ohranjati, vzpostavljati in oblikovati je potrebno gozdne robove ter skupine drevja, 

posamezna drevesa, obvodno gozdno rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj 
gozda. 

- Razvoj gozdarske dejavnosti se spodbuja v smislu pridobivanja in rabe gozdnih 
dobrin prilagojeni trajni obnovljivosti gozdov. 

Območje voda - Ob vodotokih naj se ohranjajo nepozidana območja razlivanja voda ob poplavah.  
- Z vzdrževanjem bregov vodotokov je potrebno ohranjati protierozijsko funkcijo 

obrežnega rastja. 
- Namembnost in raba zemljišč na območjih varstva virov pitne vode mora upoštevati 

režim varovanja določen s predpisi. 
- V prostoru občine je evidentiranih 34 izvirov ter zgrajenih 20 vodnih zajetij za oskrbo 

prebivalstva s pitno vodo in z opredeljenimi varstvenimi pasovi. 

Območja 
mineralnih 
surovin 

- Površine pridobivalnega prostora apnenca in laporja Retje – Plesko obsega območje 
67,3 ha. Pri nadaljnjem izkoriščanju je potrebna sprotna sanacija površin sočasno pa 
tudi postopna sanacija degradiranega prostora iz preteklosti. 

- Pridobivanje tehničnega kamna se izvaja v kamnolomu Boben na površini 7, 9 ha, z 
letno proizvodnjo 45.000 m3 peska in kamna. 

- Skozi osrednji del občine, vključujoč naselja Hrastnik, Brnica in Dol se razteza 
podzemni pridobivalni prostor rjavega premoga s katerim upravlja RTH. 

 
OPN Hrastnik zagotavlja prostorske možnosti za razvoj občinskega središča, skladnega 
razvoja podeželskega dela občine, usklajenega prostorskega razvoja občine s 
sosednjimi območji, omogoča razvoj tržnega gospodarstva, izboljšanje pogojev bivanja 
in drugih poselitvenih potreb. Hkrati vzpostavlja pogoje varovanja okolja, varstva 
narave, ohranjanja kulturne dediščine ter razvoja gospodarske javne in družbene 
infrastrukture. 
 
OPN Hrastnik predstavlja dolgoročni načrt upravljanja s prostorom občine Hrastnik ter 
akt izvedbene narave na podlagi katerega bodo v skladu s prostorskimi izvedbenimi 
pogoji možni posegi v prostor oz. se bodo zanje lahko pripravljali občinski podrobni 
prostorski načrti.  
 
OPN obsega veliko število posameznih posegov oz. sprememb namembnosti določenih 
območij. Zaradi enormnega števila pobud, ki jih ni mogoče opisati posamično, so le te 
grupirane v logične sklope. Posegi v teh sklopih imajo podobne lastnosti in bodo imeli 
tudi podobne vplive na okolje. V nadaljevanju je vsak poseg obravnavan posamezno 
glede na posamično sestavino okolja, izjema so pobude, ki so znotraj enega OPPN – te 
so obravnavane skupaj v sklopu OPPN. 
 
1.4.1. Predlogi OPPN 
Brnica 
OPPN 3-01: Pokopališče Brnica 
OPPN 3-04: Stanovanjska soseska Brnica  
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Čeče 
OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok 
Gore 
OPPN 6-01: Območje počitniških hiš Fračji Dol OPPN 6-02: Območje počitniških hiš Pod 

Lazami 
OPPN 6-04: Območje počitniških hiš Pustov hrib 
OPPN 6-05: Območje počitniških hiš Vrh na Gorah Hrastnik 
OPPN 7-01: Center varstva starejših občanov 
Plesko 
OPPN 13-01: Sanacija kamnoloma Plesko 
Prapretno  
OPPN 15-01: Sanacija odlagališča elektrofiltrskega pepela-1. faza 
OPPN 15-03: Odlagališče elektrofiltrskega pepela Tri doline 
Studence 
OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben 
OPPN 16-02: Sanacija območja OjstroUnično 
OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih 
in industrijskih odpadkov Unično 
 
1.5. Celoten prostor ali območje, ki ga zajema plan  
 
Območje obdelave je občina Hrastnik, ki leži v osrednjem delu Slovenije oz. v 
vzhodnem delu statistične Zasavske regije, ki jo tvori skupaj z občinama Trbovlje in 
Zagorje. Njena površina je 58,6 km2 ha in predstavlja 0,29 % državnega ozemlja. Tu je 
leta 2002 po podatkih Statističnega urada živelo 10.121 prebivalcev. Gostota poselitve 
znaša okrog 172 prebivalcev na km2. Občina ima 10 krajevnih skupnosti, ki povezujejo 
19 naselij in sodi med srednje velike slovenske občine. Občina Hrastnik meji na občine 
Radeče, Trbovlje, Žalec in Laško.  
 
Občina Hrastnik leži v Posavskem hribovju v hrastniškem delu sinklinale z reliefno 
izrazito razgibano hribovito pokrajino. Najbolj poseljeni del občine je v povodju 
poglavitnega vodnega vira potoka Boben, ki se izliva v Savo.  
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Slika 1: Občina Hrastnik in sosednje občine (vir: ARSO, Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja) 

 

1.6. Odnos do drugih ustreznih planov 
 
Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski akti občine: 

- Odlok o lokacijskem načrtu PE 6/2 (del) – Prestavitev železniške proge v 
območju TE Trbovlje (UVZ, št. 24/88), 

- Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05, 13/07), 
- Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje Spodnje Marno (UVZ, ŠT. 

25/07), 
- Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most 

in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Ur. l. RS, št. 
76/2012), 

- Uredba državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R25A/1 Trojane – 
Hrastnik (Ur. l. RS, št. 46/13), 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri 
Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št. 31/2008), 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Resnica S5« (Ur. Vestnik 
Zasavja, št. 4/2009), 

- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95). 
- Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone Podkraj (UL RS, št. 22/04) - 

razen na območju s parc. št. 444/17del, 444/18del, 442/40del, 442/39del, 
444/11del, 444/13dell, 444/12del, 444/9, 445/4del, 445/2del, 446/8, 446/7del, 
446/12del, 446/5del, 447/15del, 447/19, 447/20del, 447/18del, 447/16, 
447/17, 442/17, 442/18, 442/27, 442/28del, 442/26, 442/25del, 496/6del, 
50/36del, 441/23del, 441/26del, 441/25del, 496/6del, 441/24del, 442/22del, 
442/10del, 442/23del. - vse K.O. Podkraj. Odlok o ureditvenem načrtu za 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov Unično (UVZ, št. 16/89, 8/07) 
– razen na območju s  parcelno št. 134/4 – del, k.o. Marno, 

- Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 
3/95, 8/08), - razen na območju s parcelnimi številkami: *523, 1599del, 1601, 
1602del,– K.O. Dol pri Hrastniku, 1483/25del, 1063, 1506del, 1064, 1065, 
1066/1, 1066/3, 1066/2, 1068/2, 1067, 1068/1del, 1507/1del, – K.O. Hrastnik-
mesto, 

- Odlok o ureditvenem načrtu za območje Log – Novi Log (UVZ, št. 6/00, 10/02, 
11/04, 21/05 in 11/09) – razen na območju s parcelnimi številkami: 552/5del, 
552/11del, 552/10, 552/1del, 552/2, 551/2, 549/1, 550/3, 550/2, 550/1, 40, 
41, 39/8, 37/2, 535/1, 535/2, 536/2, 37/5, 37/6, 37/7del, 536/3, 37/3del, 
38del, 39/7, 39/4del, 42/2, 42/3, 42/4, 43/2, 43/3del, 43/4del, 43/5, 540, 541, 
543del, 544, 545, 536/1del, 548/2, 548/1del, 547del, 552/7, 552/8, 552/9, 
552/6, 549/2, 549/3 – K.O. Hrastnik-mesto, 528, 99/3 – vse k.o. Studence, 

- Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska cona  RRP Hrastnik in KOP 
Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07) – razen na območju s parcelnimi 
številkami: 225, 226, 227/1, 227/2, 1483/3del, 255del, 250/3, 250/2, 250/1, 
249, 251/1, 1483/5del, 1483/4del, 252, 251/3del, 250/5, 250/4del, 248del, 
247del, 246/1del, 233/2, 232,231, 230, 229, 228; vse k.o. Hrastnik-mesto. 

 
V času priprave OPN je v teku postopek priprave državnega prostorskega načrta DPN 
za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na Srednji Savi.  

 
Slika 5 : območje  DPN HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na Srednji Savi  
(Vir: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno/he_srednja_sava/3_priloge/32_povzetek/32) 
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Na območju občine je sprejet državni prostorski načrt - Uredba o državnem 
prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (Ur. l. RS, št. 76/2012). 
 
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. 
 

 
Slika 6: Območje DPN za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–

Radeče (Vir: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno/) 
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1.6.1. Plani v sosednjih občinah 
Občina Hrastnik meji na občine Trbovlje, Laško, Radeče in Žalec, kjer se v okviru OPN 
in drugih ustreznih planov pripravljajo posegi, ki bi lahko imeli vpliv tudi na občino 
Hrastnik oz. bi skupaj imeli kumulativne vplive. Posebno pozornost pri vrednotenju 
vplivov je potrebno nameniti predvsem daljinskim vplivom na vode (Sava, podzemne 
vode) in zrak ter kumulativnim vplivom na naravo. Občina Laško pripravlja dopolnjen 
osnutek, občini Trbovlje in Žalec imata pripravljen predlog, občina Radeče ima sprejet 
OPN.  
 
1.7. Namenska raba prostora 
 
Z OPN Hrastnik je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini: 
- Območja stanovanj – ta območja so prednostno namenjena stanovanjem in 

spremljajočim dejavnostim. V območja se poleg stanovanjskih površin (SS) uvrščajo 
še: površine podeželskega naselja (SK), ki so namenjene površinam kmetij z 
dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju; stanovanjske površine za posebne namene 
(SB), ki so namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin prebivalstva 
(otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih skupin); ter površine počitniških hiš 
(SP), ki so namenjene občasnemu bivanju za počitek.  

- Območja centralnih dejavnosti – ta območja so namenjena oskrbnim, storitvenim in 
družbenim dejavnostim ter bivanju. V območjih centralnih dejavnosti (CU), kot so 
območja historičnega ali novih jeder, gre za pretežno prepletanje trgovskih, 
oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, 
kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje. Znotraj drugih območij 
centralnih dejavnosti (CD) prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj. 

- Območja proizvodnih dejavnosti – ta območja so pretežno namenjena 
industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim. 
Sem spadajo površine za industrijo (IP); gospodarske cona (IG), ki so namenjene 
obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim 
dejavnostim; ter površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), ki so namenjene 
kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali.  

- Posebna območja – so območja namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja 
nakupovalnih središč, območja za turizem itd. Sem spadajo površine za turizem 
(BT), ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom za turistično 
ponudbo in nastanitev; ter športni centri (BC) – športne površine in objekti, ki so 
namenjeni športnim aktivnostim in športnim prireditvam.  

- Območja zelenih površin – so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem 
rekreaciji in športu na prostem in izboljšavi kakovosti bivanja. sem spadajo površine 
za oddih, rekreacijo in šport (ZS); parki (ZP) kot urejena območja odprtega 
prostora v naselju; pokopališča (ZK); ter druge urejene zelene površine (ZD), kot 
npr. zeleni pasovi z zaščitno oz. drugo funkcijo. 

- Območja prometnih površin – so namenjena izvajanju dejavnosti gospodarskih 
služb s področja prometa: površine cest (PC), površine železnic (PŽ) in ostale 
prometne površine (PO), kot so npr. parkirišča. 

- Območja energetske infrastrukture (E) – so namenjena za izvajanje dejavnosti 
gospodarskih služb s področja energetike.  

- Območja okoljske infrastrukture (O) – so namenjena za izvajanje dejavnosti 
gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja 
z odpadki.  

- Površine razpršene poselitve (A) kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke 
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gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, 
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših 
naselij.  

- Območja kmetijskih zemljišč – se ločijo na najboljša kmetijska zemljišča (K1) in 
druga kmetijska zemljišča (K2).  

- Območja gozdnih zemljišč – gre za zemljišča porasla z gozdnim drevjem, zemljišča 
namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v 
zaraščanju, ki so v skladu z Zakonom o gozdovih določena kot gozd. 

- Območja površinskih voda (V) so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja 
rabe voda (celinske vode – VC). 

- Območja mineralnih surovin – so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja 
izkoriščanja mineralnih surovin (površine nadzemnega pridobivalnega prostora – 
LN). 

 
Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja občine izhajajo iz zmogljivosti prostora ob 
upoštevanju njegovih naravnih značilnosti, ukrepov varovanja naravnih vrednot in 
kulturne dediščine ter obstoječega sistema poselitve.  
 
1.8. Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih z vplivi na 
okolje 
 
Preglednica prikazuje površino in število posegov glede na podrobnejšo namensko 
rabo.  
 

Tabela 2: Velikosti površin in število vlog po podrobnejši namenski rabi  

osnovna namenska rabe podrobnejša namenska raba Površina 
posegov 

(ha) 

število 
posegov 

 
1. Območja stavbnih 
zemljišč 
 
 

 
1. območja stanovanj 16,89 164 

 
2. območja centralnih dejavnosti 1,49 15 

 
3. območja proizvodnih dejavnosti 2,62 6 

 
4. posebna območja 0,94 7 

 
5. območja zelenih površin 15,11 16 

 
6. območja prometne infrastrukture 0,22 2 

 
7. območja komunikacijske infrastrukture - - 

 
8. območja energetske infrastrukture 9,55 6 

 
9. območja okoljske infrastrukture 4,76 6 

 
10. območja za potrebe obrambe - - 

 
12. površine razpršene poselitve 8,21 239 

13. razpršena gradnja - - 

 
2. Območja kmetijskih 
zemljišč 

 
1. najboljša kmetijska zemljišča 3,05 56 

 
2. druga kmetijska zemljišča 39,18 307 
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3. Območja gozdnih 
zemljišč 

 
1. gozdna zemljišča 5,62 41 

 
4. Območja voda 

 
1. območja površinskih voda - - 

 
2. območja vodne infrastrukture - - 

 
5. Območja drugih 
zemljišč 

 
1. območja mineralnih surovin - - 

2. območja za potrebe varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami - - 

3. območja za potrebe obrambe - - 

 

OPN Občine Hrastnik načrtuje posege na strateškem in na izvedbenem nivoju. 
 
Na strateškem nivoju je podana zasnova in usmeritev nadaljnjega prostorskega razvoja 
občine glede na posamezne sisteme in usmeritve za namensko rabo prostora. 
Določneje je dolgoročni prostorski razvoj središčnih naselij – Hrastnika in Dola pri 
Hrastniku, načrtovan na podlagi urbanističnega načrta. Realizacija strateškega dela se 
bo glede na vrsto prostorske ureditve izvajala postopno, z različnimi vrstami 
prostorskih izvedbenih aktov (državnimi prostorskimi načrti – DPN, občinskimi 
podrobnimi prostorskimi načrti – OPPN in tudi z izvedbenim delom občinskega 
prostorskega načrta).  
 
V strateškem delu OPN je med prioritetnimi razvojnimi cilji navedeno izboljšanje 
kakovosti okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije 
in s spodbujanjem učinkovite rabe energije ter s spodbujanjem razvoja (centralizirane) 
daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje v Hrastniku in Dolu pri 
Hrastniku. Za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije se načrtuje 
gradnja objektov za izrabo sončne in vetrne energije na območjih degradiranih površin, 
ki so posledica rudarjenja in odlaganja odpadkov. Hrastnik je oskrbljen s primarnim 
plinovodom, ki oskrbuje industrijo. V Hrastniku je zgrajeno tudi distribucijsko 
plinovodno omrežje ter toplovod za potrebe bivanja, družbenih in gospodarskih 
objektov. Poleg tega je zaradi novih potreb po daljinskem ogrevanju planirana še 
dodatna izgradnja vročevodnega sistema. 
 
V okviru zasnove prostorskega razvoja, prednostnih območij za razvoj poselitve in 
razvoja dejavnosti, so predvidene širitve naselij, pretežno v osrednjem poselitvenem 
območju z naselji , Hrastnik, Brnica, Dol pri Hrastniku in manjše širitve z zaokrožitvami 
naselij Boben, Brdce, Čeče, Marno, Prapretno, Podkraj, in Turje kjer se zagotavljajo 
pogoji za gradnjo novih stanovanj, delno tudi centralne dejavnosti, šport in rekreacijo. 
Za razvoj gospodarstva se zagotavljajo nove površine v Dolu pri Hrastniku. Širitve 
omenjenih naselij posledično pomenijo nove objekte in nove potrebe po energiji, hkrati 
tudi pričakovan povečan obseg prometa na eni strani. Na drugi pa se s planom 
spodbuja energetska sanacija stavb ter dolgoročni in kratkoročni ukrepi na področju 
prometa v občini, ki bodo pozitivno vplivali na kakovost zraka v občini.  
 
Prioritetni projekti občinskega in regionalnega pomena v občini za katere se 
zagotavljajo prostorski pogoji in imajo neposreden ali posreden vpliv na zrak so: razvoj 
gospodarskih in poslovnih con (cona Novi Dol, izgradnje novih stanovanjskih sosesk in 
ureditev turistične infrastrukture na Gorah). Vsi navedeni projekti pomenijo povečanje 
prometa na območju ter dodatne emisije v zrak zaradi dejavnosti. 
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Izkazan je tudi interes za širitev območja izkoriščanja mineralnih surovin oz. 
vzpostavitev betonarne Boben, ker gre za umestitev gospodarskega objekta v že 
izkoriščeni del že obstoječega peskokopa, dodatno poslabšanje kakovosti zraka ni 
pričakovano. Bistvenega povečanja tovornega prometa ne bo, zato vpliv na povečanje 
koncentracije delcev ne bo bistven. 
 
Odlagališče elektrofilterskega pepela, ki vpliva na koncentracijo delcev PM10 v zraku je 
v postopku delne sanacije, območju se določi nova namenska raba ter se nameni 
površinam za šport in rekreacijo, ter energetski infrastrukturo. Poleg širitveprostora za 
odlaganje odpadnih  stranskih produkt TET na obstoječem odlagališču je že v 
obstoječem planu ter tudi v OPN rezerviran prostor za dolgoročno izgradnjo novega 
odlagališča po zapolnitvi obstoječega. 
 
Predvidena je aktiviranje razpoložljivih prostorskih kapacitet deponije Unično za 
nadaljnje odlaganje odpadkov zasavske regije, ki pa bodo morali biti pred končno 
dispozicijo obdelani tako, da se bodo količine končno odloženih odpadkov bistveno 
zmanjšale. Ob deponiji je predvidena širitev območja za potrebe umestitve 
fotonapetostne elektrarne. 
 
Izvedbeni del OPN, ki opredeljuje namensko rabo prostora na območju občine Hrastnik 
je prostorsko predstavljen na situativnem prikazu v kartografski prilogi. Poudariti je 
potrebno, da so načrtovani posegi prvenstveno tista območja, kjer se z OPN spreminja 
namenska raba prostora glede na do sedaj veljavno namensko rabo. Razumljivo je, da 
se v okoljskem poročilu zato presoja predvsem vplive načrtovanih posegov na 
območjih, kjer se spreminja namenska raba. 
 
OPN vsebuje tudi številne površinsko majhne pobude v smislu sanacije planskega akta 
s popravki plana in uskladitvijo z dejanskim stanjem. Tovrstne pobude praviloma niso 
obravnavane kot načrtovani posegi z vplivi na okolje, temveč kot popravki plana glede 
na dejansko stanje. 
 
Prav tako je kot del sanacije obstoječega planskega stanja pripravljenih več predlogov 
za spremembo namembnosti rabe prostora s katerimi se v namensko rabo kmetijskih 
zemljišč ali gozda vračajo nezazidana stavbna zemljišča (predlogi za »renaturacijo«). Ti 
predlogi prav tako niso predvideni kot posegi z vplivi na okolje, temveč kot ukrepi za 
sanacijo prostorsko planskega stanja, ki pa bodo imeli pozitiven vpliv na ohranitev 
naravnega vira – kmetijskih in gozdnih zemljišč ter tudi z drugih varstvenih vidikov 
(varstvo pred poplavami, plazenjem … ipd). 
 
1.9. Predvideno obdobje izvajanja plana 
 
Prostorski načrt se na izvedbeni ravni nanaša na srednjeročno obdobje (5 – 10 let) in 
na strateški ravni na dolgoročno obdobje (20 – 30 let), izvajati se bo začel predvidoma 
v drugi polovici leta 2013. 
 
Ponovna presoja vplivov na okolje je predvidena, v skladu s potrebami in zahtevami, za 
vse posege, ki se bodo urejali z Občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali 
Državnimi prostorskimi načrti (DPN). 
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1.10. Alternativne rešitve oz. utemeljitev izbrane rešitve 
 
V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov 
izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) je v 3. členu opredeljeno, da je okoljsko 
poročilo dokument, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo možne alternative, 
ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V 6. 
členu je zapisano, da mora okoljsko poročilo vsebovati tudi informacijo o tem, katere 
možne alternative so bile obravnavane in razlogi za izbor najustreznejše alternative.  
 
Nosilec posega ima na voljo več alternativnih možnosti za doseganje cilja, vsaka od 
njih pa različno ekonomsko in tehnično zahtevnost, različne vplive na okolje, družbeno 
sprejemljivost. S primerjavo najboljše možne alternative se poveča legitimnost končnih 
rešitev in zmanjša negotovost v pravilnost odločitve.  
 
Pri izdelavi OPN so bile za posege pri katerih je bilo ocenjeno, da bi lahko bistveno 
oziroma uničujoče vplivali na okolje, proučene alternative s ciljem izbire najugodnejše 
za zagotavljanje okoljskih ciljev. Ob tem so bile upoštevane strokovne podlage, 
naravne danosti občine in smernice nosilcev urejanja prostora. Večina sprememb je na 
pretežno ravninskih območjih v sklopu ali ob obstoječi poselitvi. Pri umeščanju novih 
območij so bile iskane optimalne rešitve za umestitev v prostor. Vplive izvedbe plana 
na okoljske cilje smo opredelili za posamezne segmente (okolje, narava, zdravje ljudi, 
kulturna dediščina). Vplive plana smo ugotavljali na podlagi dopolnjenega osnutka OPN 
Hrastnik. 
 
Alternativne možnosti prostorskega razvoja so predlagane glede na: 
- uresničevanja okoljskih ciljev zmanjševanje obremenjevanja okolja, 
- preprečevanja nevarnosti za zdravje ljudi, 
- obseg obravnavanih sprememb namenske rabe prostora. 
 
Alternativne možnosti prostorskega razvoja v dopolnjenem osnutku prostorskega 
načrta za občino Hrastnik so bile s strani izdelovalca predlagane in presojane za posege 
na najboljša kmetijska zemljišča, pri tem je na podlagi presoje ugotovljeno, da so 
variantne oz. alternativne prostorske rešitve manj sprejemljive od prvotnih. Prav tako 
so bile alternativne rešitve predlagane, preverjene in izbrane v planu v primerih, ko bi 
lahko bili ogroženi okoljski cilji plana z vidika varstva zdravja, varstva pred poplavami in 
ravnanja z odpadki . Z vidika varovanja zdravja ljudi so bile preverjen alternativne 
rešitve in izbrane tako, da so možni omilitveni ukrepi s katerimi se možni negativni 
vplivi na zdravje ljudi in okolje preprečijo ali zmanjšajo na sprejemljvo – nebistveno 
raven. 
 
V skladu s 13. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/2005) so tako ovrednotene 
optimalne, najprimernejše alternative glede doseganja okoljskih ciljev plana. 
 
Tabela 3: Primerjava izvedbe OPN in alternativne rešitve 

Področje urejanja Obravnavane alternativne rešitve Razlogi za izbor najustreznejše rešitve 

Varstvo kmetijskih zemljišč   Načrtovana nova 
razvojna območja s širitvami na kmetijske 

površine večje od 5000 m2. 

Variantne rešitve za širitev območja 
poselitve so izbrane na podlagi 
vrednotenja v skladu s Pravilnikom o 
kriterijih za načrtovanje prostorskih 
ureditev in posegov v prostor na 
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najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj 
območij naselij. 

Sanacija območja 
razpršene gradnje na 
območju Gore – Kopitnik  

- Na širšem območju Gore - Kopitnik se 
nahaja večje število pomožnih 
kmetijskih objektov, počitniških objektov 
ter objektov s stalno naseljenimi 
prebivalci, ki nimajo ustrezne 
infrastrukturne opremljenosti s pitno 
vodo in kanalizacijo. Proučena je bila 
možnost za sanacijo območja razpršene 
gradnje z ali brez opredelitve stavbnega 
zemljišča objektom. 

 
 
 

- Izbrana je bila rešitev za sanacijo 
območja razpršene gradnje, ki je 
potrebna zaradi uresničevanja 
okoljskih ciljev plana. 

 
Izboljšanje arstva pred 
hrupom 

Proučena so bila konfliktna območja 
varstva pred hrupom in na podlagi 
ugotovljenih možnosti spremenjena 
namenska raba prostora tako, da je 
območju določena SVPH, ki je 
nekonfliktna . 

V primerih, ko je z vidika načrtovanja 
razvoja naselja smiselna njegova 
sanacija in preobrazba je bila območju 
določena namenska raba za centralne 
dejavnosti. 

Izboljšanje varnosti pred 
poplavami 

Proučena so bila konfliktna območja 
varstva pred poplavami in na podlagi 
ugotovljenih možnosti spremenjena 
namenska raba prostora, ki je z vidika 
varstva pred poplavami sprejemljiva.  

- Vsem prostim površinam nezazidanih 
stavbnih zemljišč za stanovanjsko 
gradnjo je na območjih velike in srednje 
poplavne nevarnosti določena namenska 
raba zelene površine.  

Urejanje  
infrastrukture 

- Območja za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije; 

 
 
 
 
 
 
 
- Načrtovanje območja za odlagališče 

elektrofiltrskega pepela  
 
 
 
 
- sanacija obstoječega odlagališča 

komunalnih odpadkov in nadaljeva 
 

 
Območja za postavitev fotonapetostnih 

elektrarn so izbrana po predhodno 
izdelanih strokovnih podlagah z 
obravnavo različnih lokacij in glede na 
ugodno lego in na območjih sanacije 
degradiranih površin. 

 
Proučena je bila možnost za umik 

lokacije načrtovanega odlagališča 
elektrofiltrskega pepela Tri doline. Z 
vidika dolgoročnih potreb 
elektroenergetske dejavnosti se 
lokacija ohranja. Proučena 
alternativna rešitev povečanja 
prostora za odlaganje obstoječega 
odlagališča je primerna za obdobje 5 
– 10 let. Ugotovljen je pozitiven vpliv 
časovnega odmika za odpiranje 
novega odlagališča. 

 
 
 
Obstoječe odlagališče Unično se ne 
zapre temveč se po sanaciji obstoječega 
odlagalnega prostorazagotovi novo 
odlagalno polje ter predelava odpadkov.  

 

Alternativne možnosti in rešitve 
Pripravljavci OP smo ob analizi plana ter pri pripravi poročila ugotovili, da so vsebine 
strateškega in izvedbenega dela plana smiselne . Za posege z možnim bistvenim 
oziroma uničujočim vplivom na okolje so izbrane najprimernejše alternatvnerešitve, ki 
so se izkazale za možne. Pri presoji namenske rabe prostora za poselitev (površine SS, 
SK) so bile zato površine 44,56 ha iz stavbnih zemljišč povrnjene v kmetijsko ali 
gozdno rabo. Največ nezazidanih površin oobstoječega plana se zmanjšuje pri 
površinah za stanovanja (41,7 ha) in površine gospodarskih con (1,36 ha). Alternativne 
rešitve so bile uporabljene namesto izvedbe omilitvenih ukrepov glede varstva 
kakovosti zraka in varstva tal z vidika ohranjanja kmetijskih zemljišč. Za ostale 
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umestitve v prostor alternative niso bile predlagane , ker je bilo bistvene oziroma 
uničujoče vplive mogoče odpraviti z omilitvenimi ukrepi.  
 
1.11. Potrebe po naravnih virih 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) naravni vir obravnava kot del okolja, kadar je predmet 
gospodarske rabe. Naravni vir je značilnost ali sestavina naravnega okolja, ki je 
pomembna zaradi zadovoljevanja človekovih potreb. Obravnavani so viri, ki imajo 
gospodarsko vrednost ali pa so predmet gospodarske rabe. 
 
Glede na predviden razvoj občine in trende v dosedanjem razvoju lahko pričakujemo 
povečane potrebe zlasti po prostoru, pitni in tehnološki vodi ter energiji.  
 
Posegi so relativno porazdeljeni po celotnem prostoru občine, kljub temu je večina 
posegov znotraj OPN predvidena ob večjih naseljih v občini (Hrastnik, Dol) in na 
nižinska območja. Posledično se na tem območju pojavlja tudi največja potreba po 
prostoru za nove ureditve in dejavnosti. Skupaj se s planom zagotavlja za bivanje, 
centralne dejavnosti in gospodarske potrebe 30,78 ha, za skupne potrebe 
infrastrukture 17,28 ha in za zelene površine (parkovne, športno rekreacijske, 
pokopališke, vrtičkarske in druge zelene površine ) 19,38 ha. Večina novih stavbnih 
zemljišč posega na kmetijska zemljišča, v površini 16,39 na najboljša kmetijska 
zemljišča in 26,41 ha na druga kmetijska zemljišča, ostale potrebe se zagotavljajo na 
gozdnih zemljiščih. . Veliko število posegov predstavljajo manjši popravki, kjer 
dejansko ne gre za poseg v kmetijsko zemljišče, temveč le za uskladitev namenske 
rabe z dejanskim, že pozidanim stanjem (12,89 ha). V teh primerih gre v večini za 
spremembo v površine razpršene poselitve (A) ali površine podeželskih naselij (SK).  Če 
se s planom na eni strani zagotavlja 67,43 ha novih površin in na drugi zmanjšuje 
obseg stavbnih zemljišč za  44,56 ha, je tako novih površin samo 22,87 ha. Ob tem pa 
je samo za uskladitev plana z dejanskim stanjem namenjenih 13,12 ha površin, ki so že 
pozidane. To pomeni, da je dejansko neto povečanje stavbnih zemljišč glede na 
obstoječi plan in z upoštevanjem že pozidanih površin, ki dobivajo stavbna zemljišče le 
9,75 ha.  
 
1.12. Potrebe po kmetijskih zemljiščih 
 
Na območjih varstva bo občina z omejitvami in usmeritvami kmetijstvo usmerjala v 
tiste produkte in tehnologije, ki so sprejemljivi za določen tip varstvenega režima. 
Zaraščanje kmetijskih zemljišč v občini je opredeljeno kot negativen pojav, ki ga je 
treba preprečiti, zaraščene površine pa ponovno usposobiti za kmetijsko proizvodnjo. V 
okviru OPN je predvidena renaturacija obstoječih, nezazidanih stavbnih zemljišč v 
najboljša kmetijska zemljišča v obsegu 2,94 ha in renaturacija 37,73 ha stavbnih 
zemljišč v druga kmetijska zemljišča.  S planom se spreminja namenska raba 
kmetijskih zemljišč v stavbna za 16,39 ha  iz K1 in 26,41 ha iz K2. 
 
1.13. Potrebe po izkoriščanju gozdov 
 
Gozdarstvo ima v občini poleg gospodarske tudi pomembno varovalno, socialno, 
habitatno oz. biotsko funkcijo. Na območjih brez posebnih omejitev naj se krepi 
gospodarska vloga gozdov, medtem ko naj se v območjih omejitev gospodari v skladu 
z režimi in krepi ostale funkcije gozdov. V okviru OPN je predvidena renaturacija 
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3,689ha nepozidanih stavbnih zemljišč v gozd. Hkrati pa je predvideno za 23,32 ha 
novih posegov na gozdna zemljišča.  
 
1.14. Potrebe po izkoriščanju mineralnih surovin  
 
Oskrba z mineralnimi surovinami se zagotavlja iz obstoječih kamnolomov Plesko in 
Boben. Pridobivalni prostor se ne širi. 
 
1.15. Potrebe po pitni vodi 
 
S predvideno širitvijo naselij in novimi zazidljivimi površinami je povezano naraščanje 
števila gospodinjstev in s tem povečanje potreb po vodi kot naravnem viru. Problem z 
oskrbo s pitno vodo se pojavlja predvsem v hribovitih predelih občine. Pri širitvi 
poselitvenih območij gre predvsem za zgoščevanje in zaokrožanje naselij, kjer 
opremljenost z vodovodnim sistemom že obstaja. V občini Hrastnik je organiziran 
sistem oskrbe s pitno vodo, ki je v upravljanju Komunalno stanovanjskega podjetja 
Hrastnik.  
V letu 2006 je bilo v občini Hrastnik skupno 113.900 m vodovodnega omrežja, s 1.593 
priključki. S pitno vodo je bilo oskrbovanih 90 % vseh prebivalcev občine. 
 
Tabela 4 : Oskrba naselij s pitno vodo 

Vodovodni sistem naselje 

Dolžina 
omrežja 
vm 

Število 
priključkov 

Dol pri Hrastniku 
Dol pri 
Hrastniku 20900 358 

Hrastnik Boben 3400 44 

  Čeče 13600 75 

  Hrastnik 26500 654 

  Plesko 1200 12 

  Prapretno 3900 67 

  Studence 4500 20 

Jepihovec Brdce 1600 22 

  Krištandol 800 3 

  Marno 2300 56 

  Unično 900 5 

  Turje 9000 72 

Rakovec Kovk 6600 42 

  Krnice 1800 20 

  Brnica 4700 62 

Ribnik Podkraj 5400 31 

Spodnje Krnice Krnice 2000 18 

Vanč Gore 4800 32 

Vir: Analiza stanja prostora, RCP, 2006 
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Tabela 5: Prikaz porabe naravnih virov kmetijskih in gozdnih zemljišč 

Dejavnost Najboljša 
kmetijska 

zemljišča (ha) 

Druga kmetijska 
zemljišča (ha) 

Gozd 
(ha) 

Skupaj (ha) 

S 38972,63 19523,79 688,32 59184,74 

S-up (uskladitev plana) 23606,48 17404,64 5154,44 46165,56 

S-sorg (sanacija 
območij razpršene 

gradnje) 
24121,85 15092,36 6250,55 45464,76 

S-gd 1047,97 - - 1047,97 

C 1662,51 7805,69 - 9468,2 

C-up 1070,75 - - 1070,75 

C-popr - 668,68 - 668,68 

I - 12867,74 3826,76 16694,5 

I-up - - 897,72 897,72 

B - 1512,85  1512,85 

B-up 364,55 89,3 1548,22 2002,07 

Z 73495,26 14441,08 484,59 88420,93 

Z-up 947,89 164,2 - 1112,09 

Z-sorg - - 1851,93 1851,93 

P - 635,24 1622,19 2257,43 

E 3543,56 38596,38 53401,67 95541,61 

O - - 692,66 692,66 

A - 311,85 - 311,85 

A-up 11315,61 52640,94 6381,52 70338,07 

A-gd - 656,85 - 656,85 

A-popr 485,21 6437,33 930,46 7853 

Ap-popr 176,04 199,34 307,86 683,24 

Ap-up - 1268,19 817,76 2085,95 

Skupaj 180810,31 190316,45 84856,65 455983,41 

 
1.16. Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 
 
Predvidene emisije izvedbe plana so podrobneje obravnavane po posameznih 
segmentih v nadaljevanju okoljskega poročila. Izvedba plana bo pomenila zlasti 
dodatne emisije odpadne vode iz novih stanovanjskih stavb, emisije v zrak zaradi 
ogrevanja in prometa, hrup med gradnjo in zaradi prometa, ter nastajanje odpadkov 
med gradnjo stavb in zaradi bivanja stanovalcev. Povečalo se bo tudi svetlobno 
onesnaževanje zaradi osvetljevanja javnih površin na območju nove pozidave. 
 
1.16.1. Emisije v zrak 
Glavni viri onesnaževanja z izpusti plinov so industrija, cestni promet, mala kurišča, 
tehnološki procesi energetika in deloma kmetijstvo. Glavni vir onesnaževanja z 
žveplovim dioksidom v Sloveniji je energetika, sledjo ji industrijske kotlovnice, mala 
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kurišča, tehnološki procesi in cestni promet. Pri dušikovem oksidu je glavni vir izpustov 
cestni promet, sledijo mu energetika, industrijske kotlovnice in mala kurišča.  
 
Potencialne vire emisij v občini glede na OPN Hrastnik predstavljajo ceste, nova 
poselitvena območja, deloma tudi širitev industrijskih con, predvsem pa je potrebno 
opozoriti na vire emisij iz sosednje občine Trbovlje (TET).   
 

1.16.2. Obremenjevanje z odpadki 
Splošni okoljski cilji za odpadke so spodbujanje selektivnega zbiranja trajnih odpadkov, 
zagotavljanje lokacij zbirnih centrov ločenega zbiranja odpadkov, zagotavljanje 
možnosti kompostiranja gospodinjskih in drugih razgradljivih odpadkov, zagotavljanje 
deponiranja gradbenih materialov in sprotno odstranjevanje nelegalnih odlagališč 
odpadkov. V občini Hrastnik je organizirano ločeno zbiranje odpadkov v skladu z 
Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01). Javno službo ravnanja z odpadki opravlja 
javno podjetje KSP Hrastnik v skladu z Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009). 
 
Potencialno povečanje odpadkov je povezano s širitvijo poselitvenih območij, 
povečanjem števila prebivalcev, številom in vrsto obrtnih in proizvodnih obratov. Na 
povečano količino odpadkov bo najprej vplivala gradnja novih objektov. V času gradnje 
je pričakovati povečanje odpadkov - gradbenega materiala. V nadaljevanju je glede na 
povečanje števila gospodinjstev pričakovati porast gospodinjskih, kosovnih, nevarnih in 
komunalnih odpadkov. Širitev industrijskih con na Dolu pri Hrastniku, na območju 
betonarne Boben ter v Prapretnem bo vplivala na porast odpadkov. Za odvoz in 
deponijo odpadkov je v občini Hrastnik zadolženo Komunalno stanovanjsko podjetje 
Hrastnik. 
 
Na podlagi Registra divjih odlagališč ugotavljamo, da je v občini Hrastnik veliko število 
divjih odlagališč odpadkov, med njimi je več odlagališč z nevarnimi odpadki. OPN ne 
obravnava divjih odlagališč odpadkov na območju občine.  
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Slika 2: Lokacije divjih odlagališč v občini Hrastnik (vir: http://v1.geopedia.si, avgust 2012) 

 
1.16.3. Elektromagnetno sevanje 
Splošni okoljski in varstveni cilj za obremenjevanje okolja z elektromagnetnim 
sevanjem je smiselno umeščanje dejavnosti v prostor glede na prisotnost virov 
elektromagnetnega sevanja, smiselno umeščanje poselitvenih območij glede na 
obstoječe vire elektromagnetnega sevanja ter izbiranje ustreznih tehničnih rešitev, ki 
zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene.  
 
Elektromagnetna sevanja (EMS) se pojavljajo povsod v bivalnem okolju. Človek je 
izpostavljen EMS iz naravnih in umetnih virov v frekvenčnem obsegu 0 – 300 GHz. V 
primerjavi z naravnimi sevanji je intenziteta umetno ustvarjenih sevanj močno narasla. 
Ker se tehnični razvoj nadaljuje, je pričakovati še več novih virov, ki uporabljajo 
različne dele elektromagnetnega spektra.  
 
Glavni viri EMS so: naprave za proizvodnjo, prenos in uporabo električne energije, 
gospodinjska, industrijska in medicinska oprema, telekomunikacijske naprave kot so: 
radijski in televizijski oddajniki, radarji in mobilna telefonija. Območja stanovanj, bolnic, 
šol, igrišč in podobno zahtevajo povečano stopnjo varstva pred emisijami. Preko občine 
potekata dva prenosna daljnovodov električne energije (2x110 kV). Predvidena je 
izgradnja daljnovodov DV 2x110 kV Trbovlje (Vodenska) - Hrastnik in DV 1x110 kV 
Hrastnik – Gabersko. 
 

http://v1.geopedia.si/
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Slika 3: Viri elektromagnetnega sevanja (vir: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, september 2010) 
 

1.16.4. Svetlobno onesnaževanje okolja 
Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno 
osvetljenost okolja. Glavni vzrok svetlobnega onesnaževanja so tehnološko zastarela in 
nezasenčena svetila. Drugi vzrok pa je pretiravanje z razsvetljavo tako v številu 
svetlobnih teles kot tudi z močjo osvetlitve. Glavni vir svetlobnega onesnaževanja je 
osvetljava cestnih in poslovnih površin, okrasna razsvetljava, osvetljevanje reklamnih 
panojev ter navzgor usmerjeni svetlobni snopi. Izvedba plana vsebuje številne posege, 
ki bodo predstavljali nov vir svetlobe v okolju. Za osvetljevanje objektov in javnih 
površin je potrebno uporabiti svetilna telesa, ki so v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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Grafikon 1: Poraba električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca v Sloveniji (vir: www.skupnostobcin.si) 

 
V občini Hrastnik poraba električne energije za javno razsvetljavo več let presega ciljno 
in predpisano mejo letne porabe na prebivalca v občini. Občina zato načrtuje in izvaja 
posebne ukrepe s katerimi bo postopoma dosegla znižanje porabe pod 40 kWh/preb. 
Uresničevanje teh ciljev podpira Odlok o javni razsvetljavi v Občini Hrastnik, sprejet v 
letu 2011 (UVZ 20/11). 
 
1.16.5. Emisije hrupa 
Pri izvedbi plana je glede emisij hrupa potrebno upoštevati določila Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08) in Uredbe o 
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 121/04). Glej poglavje 3.5 
Obremenitev s hrupom. 
 
Ob izvedbi OPN Hrastnik je pričakovati porast emisij hrupa v območju novih 
industrijskih con. Ta območja spadajo v IV. območje varstva pred hrupom. Porast 
hrupa je pričakovan tudi na območju gostejše poselitve in centralnih dejavnosti, ki 
spadajo v III. oz. II. območje varstva pred hrupom. Predpostavljamo, da največji vir 
hrupa v občini predstavlja cestni promet, predvsem ob pomembnejših prometnicah in 
železniški promet. Vplivi bodo predvidoma neposredni in trajni (območja IP in GC) ter 
neposredni, trajni in daljinski (cestni in na manjšem območju ob Savi še železniški 
promet). 
 
1.16.6. Emisije v vode 
Glede emisij v vode je pri izvedbi plana potrebno upoštevati določila Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (ur.l. RS, št. 
47/05, 45/07), Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. 
RS, št. 47/05). Potrebno je tudi zagotoviti ustrezno zajemanje, odvajanje in očiščenje 
odpadnih komunalnih, tehnoloških in meteornih voda, s čimer se prepreči pronicanja 
onesnaženih voda v površinske vode in podtalnico. Glej poglavje 3.3 Vode. 
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S širitvijo poselitvenih območij se povečuje število gospodinjstev in s tem tudi količina 
odpadne vode. Na območjih namenjenih gospodarskim dejavnostim se ne pričakuje 
bistvenega povečevanja količine odpadne vode. Povečanje v manjšem obsegu bo lahko 
posledica manjših širitev območij za proizvodnjo v Dolu pri Hrastniku in v Hrastniku ter 
intenzivnejše izrabe obstoječih območij in razvoja novih dejavnosti na površinah 
obstoječih prostorskih rezerv V občini izvaja javno službo odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda javno podjetje KSP Hrastnik d.o.o. v skladu z Odlokom o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 29/2009). 
 
1.17. Vsebinjenje 
 
V okoljskem poročilu se opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe 
plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine. 
Obravnavani so naslednji segmenti: varstvo zraka, tal, voda, varstvo pred hrupom 
(elementi okolja), narava, ravnanje z odpadki, zdravje ljudi, krajina in vidna kakovost 
okolja, bivalno okolje ter kulturna dediščina.  
 
V nadaljevanju je na podlagi internega vsebinjenja ali scopinga opredeljena predhodna 
vsebina okoljskega poročila. Pri vsakem posameznem obravnavanem segmentu smo na 
podlagi ugotovitev na terenu in ostalih dostopnih podatkov opredeliti pomembnejše 
vplive izvedbe plana na okolje in na podlagi ugotovitev določili, kateri segmenti bodo v 
okoljskem poročilu obravnavani. Utemeljitve oz. razlogi za obravnavo posameznih 
sklopov v OP so podrobneje predstavljeni v naslednji tabeli.  
 
Tabela 6: Vsebinjenje po posameznih segmentih 

Segment 
presojanja 

Ugotovitve po analizi 
podatkov in terenskem 
ogledu 

Ugotovitve 
pri analizi 
smernic 

Pričakovane spremembe in 
pomembnejši vplivi 

Izključen 
iz 
nadaljnje 
presoje 

Zrak V občini se izvajajo 
meritve zunanje kakovosti 
zraka. Med večjimi 
onesnaževalci zraka je 
industrija in tudi promet. 
Visok delež (39%)  
gospodinjstev se ogreva 
preko daljinskega 
ogrevanja, tudi večina 
javnih objektov. Poraba 
električne energije je 
podpovprečna. 
Odlagališče nenevarnih 
odpadkov Prapretno je vir 
emisij PM10. 

Iz analize 
smernic ni 
posebnih 
ugotovitev. 

Ne pričakuje se znatnega porasta 
emisij v zrak zaradi industrije, kot tudi 
ne zaradi širitve odlagališča nenevarnih 
odpadkov Prapretno. Pričakuje se 
manjši porast emisij, predvsem iz 
tovornega prometa. Pričakujemo 
neposreden in trajen vpliv. V 
nadaljevanju OP obravnavamo oba 
vpliva najpomembnejši med njimi je 
neposredni. Uporabili bomo naslednje 
kazalce:  
- Kakovost zraka glede na prisotna 

onesnažila žveplov dioksid (SO2), 
dušikov dioksid (SO2), Dušikovi 
oksidi (NOx), hlapne organske 
snovi (HOS), ozon (O3), delci 
(PM10),  

- delež prebivalcev priključenih na 
daljinsko ogrevanje ali plinovod in 
obnovljive vire, 

- spremembe površin NRP stavbnih 
zemljišč, 

- dolžina obremenjenih prometnic 
skozi večja naselja, 

- PLDP, števno mesto Hrastnik in 
Marno. 

Ne 
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Tla Vpliv na relief imajo tudi 
obstoječi kamnolomi, 
erozijska in plazovita 
območja.  Potencialno 
velik vpliv na površje ima 
podzemni pridobivalni 
prostor rjavega premoga 
RTH Trbovlje-Hrastnik, 
kjer obstaja nevarnost 
posedanja površja.  

Ni posebne 
ugotovitve iz 
analize 
smernic. 

Možne dodatne emisije v tla zaradi 
ureditev predvidenih v OPN Hrastnik. 
Vpliv na relief in tla na območju 
obstoječih kamnolomov in odlagališča 
nenevarnih odpadkov Prapretno, ter na 
območju podzemnega pridobivalnega 
prostora RTH. Ocenjujemo neposreden, 
trajen in daljinski vpliv. 
Najpomembnejši med njimi je trajen 
vpliv. Za vrednotenje bomo uporabili 
naslednje kazalce:  
- površina nadzemnega 

pridobivalnega prostora, 
- površine kmetijskih zemljišč in 

predvidene spremembe, 
- območja plazov in erozijskih žarišč 

ter predvidene dejavnosti na 
ogroženih območjih, predvidene 
dejavnosti na območju 
podzemnega pridobivalnega 
prostora. 

Ne 
Vpliv na 
tla bo 
vrednoten 
preko 
vpliva na 
vode. 
Vpliv na 
relief, 
kmetijska 
in gozdna 
zemljišča 
bo 
vrednoten 
v 
poglavju 
Tla.  

Vode 
(površinske in 
podzemne) 

Na območju občine sta 
pomembnejša potoka 
Brnica, ki se izliva v potok 
Boben, ta pa se na jugu 
izliva v reko Savo.  
Na območju občine se 
nahaja vodno telo 
Posavsko hribovje do 
osrednje Sotle ter spodnji 
del Savinje do Sotle. 
V dolini Save, Bobna in 
Brnice obstaja poplavna 
ogroženost.  
  

Vodotok 1. 
reda v občini 
Hrastnik je 
Sava. 

Možne dodatne emisije v vode in 
spremembe morfološkega stanja 
vodotokov zaradi ureditev predvidenih 
v OPN Hrastnik. Ocenjujemo 
neposreden, kumulativen, začasen in 
trajen vpliv. 
Najpomembnejša med njimi sta 
neposreden in trajni vpliv.  
Za vrednotenje bomo uporabili 
naslednje kazalce: 
Za površinske vode: 
- Naravna ohranjenost vodotokov 

(hidromorfološko stanje), 
- Kakovost površinskih voda 

(kemijsko in biološko stanje), 
- Namenska raba prostora na 

vodnih in  priobalnih zemljiščih, 
- Delež prebivalcev priključenih na 

ustrezen sistem zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda (kanalizacija, čistine 
naprave, urejen individualni 
sistem čiščenja odpadnih vod), 

- Dolžina kanalizacijskega sistema 
(km). 

Za podzemne in pitne vode: 
- Spremembe NRP in vpliv na 

kakovost podzemne in pitne vode 
(fizikalno kemijski parametri 
onesnaženja), 

- Delež prebivalcev priključenih na 
vodovodno omrežje in dolžina 
vodovodnega sistema, 

- Vrsta dejavnosti na 
vodovarstvenih območjih. 

Za varstvo pred naravnimi nesrečami: 
- Namenska raba na poplavnih 

območjih. 

Ne 

Narava Na območju občine so bili 
izvedeni popisi nekaterih 
skupin živali in rastlinstva 
- za določena območja 
(npr. deponije TET 3: 
Prapretno 2 in Tri doline). 
Habitatni tipi so bili 
popisani za južni del 
Občine, na območju 
ožjega pasu Save je bila 

Med 
zahtevami 
smernic 
ZRSVN za 
območje 
Go62 je bilo 
tudi, da naj 
se preveri, 
ali je 
območje 

ZRSVN na območju z oznako EUP 
GO62-SP (naselje počitniških hišic) na 
območju Kopitnika), pričakje obstoj 
prednostnih habitatnih tipov ter 
habitatov zavarovanih rastlinskih in 
živalskih vrst.  
Zaradi izvedbe OPN Hrastnik bo 
prihajalo do: 
- neposrednih vplivov (fizični 

posegi), 

Ne 
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izvedena inventarizacija 
rastlinstva, nekaterih 
živalskih skupin in vrst ter 
habitatnih tipov zaradi 
presoje vplivov predviden 
HE ma reki Savi.  
V nadaljevanju podajamo 
podatke o obstoječem 
stanju na podlagi javno 
dostopnih podatkov in 
terenskega ogleda 
območja OPN Hrastnik. 
 
Rastlinstvo 
Predvsem na območju  
Kumu, Mrzlice, Kopitnika 
in Kala so prisotni različni 
florne elemente: srednje-
evropsko-montanske, 
alpinske in subalpinske, 
ilirsko-dinarske ter celo 
submediteranske vrste. 
Na skalnih območjih Kuma 
(in drugod v Posavskem 
hribovju) se pojavljajo 
številni rastlinski glacialni 
relikti kot zatočišča 
alpskih vrst  - na severnih 
obronkih Kuma (pri 
zaselku Podkraj). Na 
območju gozdnih površin 
Zasavja (Kum, Mrzlica, 
Kopitnik) se pojavljajo bolj 
ali manj tipične vrste 
bukovega gozda na 
karbonatni podlagi, kot so 
značilne za to območje, v 
delih, kjer je zastopan 
drug tip gozda (hrastova-
gabrovja, rdečeborovja, 
jesenovja itd.) Ob 
vodotokih in vlažnih 
območjih so vrste značilne 
za vrbovja in črnojelševja. 
Na nekaterih delih so 
oblikovani že celi sestoji s 
tujerodno vrsto robinijo. 
 
Živalstvo 
V Občini Hrastnik ni bil 
izveden sistematičen 
popis živalstva z izjemo 
nekaterih skupin na 
določenih območjih. 
Podatki o pojavljanju 
nevretenčarjev na 
območju Občine Hrastnik 
so v literaturi redki, 
vendar so nekateri deli 
(predvsem Kum) za 
določene skupine 
relativno dobro raziskani 
(polži, hrošči, metulji). 
Relativno dobro so 
raziskani tudi nekateri 
talni mezoartropodi, s 
katerimi so preverjali 
stanje onesnaženosti 
območja (znano 

habitat 
zavarovanih 
vrst (metulji, 
hrošči,…). 
 
Na območju 
Občine 
Hrastnik se 
nahajajo štiri 
Natura 2000 
območje, in 
sicer SCI 
Kum, Mrzlica 
in Kopitnik 
ter SPA 
Posavsko 
hribovje - 
ostenje.  
Evidentiranih 
jeveč 
naravnih 
vrednot 
državnega ali 
lokalnega 
pomena. Na 
območju 
Občine 
Hrastnik so 
tri Ekološko 
pomembna 
območja 
(Kum, 
Zasavsko 
hribovje, 
Posavsko 
hribovje – 
severno 
ostenje – 
Mrzlica) 

- daljinskih vplivov (zaradi hrupa, 
osvetljevanja, obremenjevanja in 
onesnaževanja okolja), 

- začasnih vplivov (zaradi izvedbe 
ureditev med gradnjo objektov bo 
del vplivov začasno prisoten), 

- trajnih vplivov (trajna umeščenost 
objektov in drugih površin, ki so 
vir neugodnih vplivov, v prostor), 

- kumulativnih in sinergijskih vplivov 
(vplivi zaradi obstoječe rabe 
prostora in vplivi zaradi 
predvidene rabe znotraj Občine 
Hrastnik in v širšem prostoru).  
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pojavljanje vsaj 56 vrst 
skakačev). Na območju 
Kuma med Savo in Sopoto 
(del tudi znotraj Občine 
Hrastnik) je registriranih 
73 vrst polžev. V 
nekaterih vodotokih je 
prisoten navadni koščak. 
Le z območja Kuma so 
znane lokalitete vrste 
dvojnonoge (Diplopoda), 
ki je ranljiva vrsta. Z 
Mrzlice so znani podatki o 
prisotnosti čebeljih vrst. 
Na območju Občine in iz 
neposredne bližine je 
znano pojavljanje 97 vrst 
dnevnih metuljev v 
zadnjih 20 letih.  
Med kačjimi pastirji na 
območju Občine oz. vsaj v 
bližini je znano pojavljanje 
sledečih vrst: sinji 
presličar, travniški 
škratec, modri kresničar, 
temni modrač, povirni 
studenčar ter veliki 
studenčar. S terenskim 
ogledom je bil na 
območju zabeležeb modri 
bleščavec. Kačji potočnik 
je bil najden na Savi na 
območju med Hrastnikom 
in Zidanim mostom (na 
mejnem delu Občine 
Hrastnik), kjer je bil tudi 
Gre za zavarovano in 
kvalifikacijsko Natura 
2000 vrsto ter vrsto 
uvrščeno na Rdeči seznam 
RS (V).  
Z območja Občine 
Hrastnik so znani podatki 
o pojavljanju 48 vrst 
kozličkov. Med mrežekrilci 
so znani podatki za 
navadno metuljčico iz 
Kuma (ter iz lokacij 
drugod iz Posavja) in za 
potočnega mrežekrilca iz 
Kuma in Krnic pri 
Hrastniku. 
Ribe 
Po podatkih ZZRS (2009) 
se v revirjih na območju 
Občine Hrastnik pojavlja 
34 vrst rib. Med prisotnimi 
vrstami ima 
naravovarstveni status 19 
vrst rib. Dvoživke 
Razširjenost dvoživk v 
Občini Hrastnik je slabo 
raziskana.  
Plazilci 
Skupno kar 11 vrst 
avtohtonih vrst plazilcev, 
torej vse pričakovane 
vrste za to območje z 
izjemo močvirske 
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sklednice. Pojavljanje 
slednje je možno na 
območju Save.  
Ptice 
Na območju Občine 
Hrastnik se redno 
opravljajo monitoringi 
ciljnih vrst ptic (DOPPS, 
ustno). Popisi so bili 
opravljeni tudi v okviru 
projekta Mednarodno 
pomembnih območij za 
ptice. Belovrati muhar 
dosega visoko številčnost. 
. Na širšem območju 
Zasavske regije so 
prisotne  vrste, ki so 
vezane na skalovite 
predele. V tem del 
Slovenije je redek tudi 
planinski orel. Območje 
ostenj Posavskega 
hribovja so izjemnega 
ornitološkega pomena za 
sokola selca, ki dosega v 
tem delu Slovenije 
najvišjo populacijsko 
gostoto. Na območju 
Občine Hrastnik se redno 
pojavlja vsaj 100 vrst ptic. 
Sesalci 
Od netopirjev so bili v 
Občini Hrastnik potrjeni 
mali podkovnjak, veliki 
podkovnjak, dvobarvni 
netopir ter skupina 
navadni/ostrouhi netopir 
Za obe vrsti podkovnjakov 
so v občini znana 
prezimovališča in 
zatočišča, za malega 
podkovnjaka tudi kotišča. 
Na širšem območju 
obravnavanega plana je 
pričakovati stalno ali 
občasno prisotnost tudi 
mnogih drugih, predvsem 
splošno razširjenih vrst 
sesalcev. 
 

Hrup Glavni vir hrupa v občini 
Hrastnik predstavlja 
promet – cestni in 
železniški. Hrup 
povzročajo tudi 
posamezni industrijski 
obrati, med njimi tudi 
kamnolomi. Občina nima 
izdelanega katastra virov 
hrupa. Po pregledu 
veljavnega plana so bile 
ugotovljeni potencialni 
konfliktni stiki med 
območji za industrijo ter 
stanovanjskimi območji.  

Ni posebnih 
ugotovitev iz 
analize 
smernic. 

Možne spremembe kazalnikov hrupa 
zaradi ureditev predvidenih v OPN 
Hrastnik. Vplivi bodo predvidoma 
neposredni in trajni ter daljinski. 
Pomembni so predvsem neposredni 
vplivi. 
Za vrednotenje bomo uporabili 
naslednje kazalce: 
- PLDP, števno mesto Hrastnik in 

Marno, 
- Obremenitev s hrupom – obstoječi 

in predvideni viri hrupa v odnosu 
oddaljenosti do bivalnih objektov, 

- Dolžina odsekov državnih cest 
skozi naselja, 

- Število potniškega železniškega 
prometa. 

Ne 

Ravnanje z 
odpadki 

Na območju občine 
nastajajo odpadki iz 

Ni posebnih 
ugotovitev iz 

Verjetno povečanje količin odpadkov 
zaradi ureditev predvidenih v OPN 

Ne 
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gospodinjstev in 
industrije. Pri pregledu 
terena je bilo opaženih 
nekaj divjih odlagališč 
odpadkov. Ravnanje z 
odpadki je urejeno z 
občinskim Odlokom o 
ravnanju s komunalnimi 
odpadki v občini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja 
14/2009)  in Pravilnikom o 
minimalnih pogojih za 
ureditev in določitev 
zbirnega in odjemnega 
mesta ter o načinu 
določanja velikosti in 
števila posod za zbiranje 
odpadkov (Ur.l.RS, št. 
66/95.) Zbiranje in odvoz 
odpadkov je organizirano 
za celotno območje 
občine. Zagotovljeno je 
ločeno zbiranje odpadkov 
in odvoz odpadkov v 
regijski center za ravnanje 
z odpadki na Uničnem. 
Izvajalec gospodarske 
javne službe Komunalno-
Stanovanjsko podjetje 
Hrastnik izvaja v skladu z 
zahtevami in cilji Odredbe 
o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe 
ravnanju s komunalnimi 
odpadki (Ur. l. RS, št. 
21/01). 
 

analize 
smernic.. 

Hrastnik. Pričakujemo neposreden, 
daljinski in trajen vpliv. Za vrednotenje 
bomo uporabili naslednje kazalce: 
- Razvitost sistema in infrastrukture 

za ločeno zbiranje in odvoz 
odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, CEROZ), 

- Način ravnanja z različnimi vrstami 
nevarnih in nenevarnih odpadkov, 

- Število divjih odlagališč odpadkov. 
 

Elektromagnetno 
sevanje 

Na območju občine so 
postavljeni trije televizijski 
oddajniki in dve bazni 
postaji. Preko občine 
potekata dva prenosna 
daljnovodov električne 
energije (2x110 kV). 
Predvidena je izgradnja 
daljnovodov DV 2x110 kV 
Trbovlje (Vodenska) - 
Hrastnik in DV 1x110 kV 
Hrastnik – Gabersko.   

Iz analize 
smernic 
izhaja, da v 
občini 
obstajajo 
objekti za 
proizvodnjo, 
razdeljevanje 
in prenos 
električne 
energije. 
Podane so 
omejitve za 
gradnjo 
(varovalni 
koridorji).   

Možen povečan vpliv EMS na ljudi 
zaradi ureditev predvidenih v OPN 
Hrastnik. Ocenjujemo neposreden in 
trajen vpliv. Pomemben je predvsem 
neposreden vpliv na objekte znotraj 
varovalnega koridorja. Kazalci, ki jih 
bomo uporabili so: 
- Konfliktnost rabe na območjih 
varstvenih pasov daljnovodov. 
 

Ne. 

Svetlobno 
onesnaženje 

V občini je osvetljenih 
večji del regionalne ceste, 
odseki glavnih cest, 
lokalnih 
cest in delov naselji. Od 
skupno 1135 svetilk v 
občini jih 1016 ni skladnih 
z uredbo. Z zamenjavo 
neustreznih svetilk, ter 
ustreznim vzdrževanjem 
se bo poraba energije do 
leta 2017 zmanjšala pod 
40 kWh/preb. 

Ni posebnih 
ugotovitev iz 
analize 
smernic.  

Možen povečan vpliv svetlobnega 
onesnaženja na okolje zaradi 
predvidenih ureditev v OPN Hrastnik. 
Vrednotimo neposreden in trajen vpliv. 
Kazalci ki jih bomo uporabili so: 
- Količina porabljene električne 

energije za javno razsvetljavo na 
prebivalca letno, 

- Delež ustrezno oblikovanih svetilk 
(ne sevajo navzgor). 

Ne. 
 

Zdravje ljudi   Možen vpliv na zdravje ljudi bo 
vrednoten posredno preko segmentov 

Ne 
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zrak, tla, vode, hrup, EMS,ravnanje z 
odpadki in svetlobno onesnaženje.  
Vrednotenje za segment zdravje ljudi 
bo vrednoteno preko kazalcev za 
segment vode,  zrak, 
hrup,elektromagnetno sevanje in 
ravnanje z odpadki.   
-  

 
Na podlagi internega vsebinjenja ali scopinga bodo v okoljskem poročilu obravnavani 
naslednji segmenti: 
- zrak,  
- relief, geološka podlaga in tla – površine kmetijskih zemljišč, 
- vode, 
- narava,  
- hrup,  
- elektromagnetno sevanje, 
- ravnanje z odpadki, 
- svetlobno onesnaženje, 
- kulturna dediščina, 
- kulturna krajina, 
- gozdarstvo in gozdovi, 
- zdravje ljudi, 
- bivalno okolje. 
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2. Okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metoda za ugotavljanje in 
vrednotenje vplivov plana 

 
 
 
2.1. Zakonske podlage 
 
Pravna izhodišča za pripravo okoljskega poročila so pravni režimi, omejitve, okviri, 
pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področju varstva narave, 
naravnih virov, okolja in kulturne dediščine. Ti so v skladu s predpisi s področja varstva 
okolja določeni kot obvezna podlaga za pripravo aktov.  
Nacionalni zakoni in na njihovi podlagi izdani podzakonski akti: 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 41,2004, 17/2006, 20/2006, 

28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-
51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/12, 97/2012 Odl.S:_I_88/10-11), 

- Zakon o ohranjanju narave /ZON-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.), 
110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-
ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-
9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B), 

- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 80/2010-
ZUPUDPP (106/2010 popr.)), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 
109/2012, 

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1, 33/2007-
ZPNačrt, 108/2009-ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 80/2010-ZUPUDPP 
(106/2010 popr.)), 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine  (Ur.l. RS, št. 7/1999, 110/2002-ZGO-1, 
126/2003-ZVPOPKD, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 16/2008-ZVKD-
116/2008), 

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrl-A, 41/2004-
ZVO-1, 57/2008, 57/2012), 

- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993, 13/1998 – odl. US, 56/1999 – ZON, 
67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 115/2006, 110/2007, 8/2010 – ZSKZ-B, 106/2010, 
63/2013, 101/2013 – ZDavNepr in 17/2014), 

- Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo  (Ur.l.RS, št. 
91/2010), 

- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Ljubljana (2001-2020), 
potrjen z Odlokom o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij 
(2011-2020), Ur. l. RS, št. 87/2012,  

- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 
88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013), 

- Pravilnik o izvajanju sečnje , ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih 
lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/1994, 95/2004, 110/2008 in 83/2013), 

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/1996, 31/1998 Odl.US: U-I-340/96, 
1/1999-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002 Odl.US: U-I-
266/98-72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-
ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011, 71/2011-UPB2, 58/2012) 

- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, 
št. 2/2006), 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/2004), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2655
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200031
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002119&stevilka=5832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200322&stevilka=887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200496&stevilka=4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007117&stevilka=5855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200832&stevilka=1223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201079&stevilka=4275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199831&stevilka=1234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19991&stevilka=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200054&stevilka=2497
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200068&stevilka=3210
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200227&stevilka=1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200258&stevilka=2808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5386
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200336&stevilka=1718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200355&stevilka=2750
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201171&stevilka=3086
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- Drugi veljavni zakonski in podzakonski akti, nacionalni programi in ratificirane 
mednarodne pogodbe, 

- Pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. 
 
Ostali uporabljeni podzakonski akti so navedeni v nadaljevanju poročila po posameznih 
poglavjih. 
 
2.2. Podatki o pridobitvi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora za 
pripravo plana 
 
Pridobitev smernic je sestavni del postopka zbiranja in pridobivanja podatkov in 
informacij za izdelavo strokovnih podlag in prostorskega plana občine Hrastnik.  
V poglavju so povzete prejete smernice nosilcev urejanja prostora. 
 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, št. 3501-47/2009/8 
z dne 10.02.2011 
Smernice so pripravljene na podlagi gradiva ZVKDS OE Celje za OPN občine Hrastnik se 
nanašajo na varovanje posameznih tipov kulturne dediščine. Dejavnosti v prostoru se 
usmerjajo na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke na kakovost bivalnega 
okolja (ohranjanje in varstvo dediščine). Rabam prostora in dejavnostim, ki bi lahko 
imeli negativen vpliv na varstvo ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine, se je 
potrebno izogibati. V območje in vplivna območja kulturne dediščine ni dovoljeno 
postavljanje enostavnih objektov, ki bi imeli negativen vpliv na kulturno dediščino. Na 
območju občine je potrebno ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante ter 
značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. Ohranja se tudi 
vse ostale značilne lastnosti kulturne krajine (živice, sadovnjake, kozolce...). 
 
Smernice so strukturirane v dveh sklopih: 
- obvezne smernice in 
- priporočilne smernice. 
 
Obvezne smernice 
Temeljni cilji varstva dediščine: 
- ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo (preprečevanje 

posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem 
vrednost dediščine), 

- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine, 
- omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, 
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, 
- celostno ohranjanje dediščine. 
 
Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno na podlagi 75. člena ZVKD-1 upoštevati: 

- varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike in njihova vplivna območja, 

- varstveni režim, ki velja za registrirano arheološko najdišče, 

- varstveni režimi, ki veljajo za vso registrirano kulturno dediščino in njeno vplivno 
območje, vključeno v strokovne zasnove, ki jih je pripravil Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. 
RS št. 7/99*). 
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Varstveni režimi, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi OPN Hrastnik, so podrobneje 
prikazani in obrazloženi v »Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati 
pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine«. 
 
Varstvene režime in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine, je 
treba upoštevati pri pripravi enot urejanja prostora, opredeljevanju namenske rabe in 
prostorsko izvedbenih pogojev.  
 
Na območju občine Hrastnik je 113 enot registrirane kulturne dediščine.  
 
Predmet presoje ni samo registrirana kulturna dediščina, ki se nahaja v območju 
umeščanja novih ureditev, ampak vsa dediščina, na katero ima izvedba plana lahko 
vpliv. Z vidika presojanja vplivov na kulturno dediščino je treba upoštevati vse vrste 
vplivov (neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni, 
dolgoročni, trajni in začasni vplivi) glede na specifičnost predmeta načrtovanja oz. 
načrtovane posege v prostor ali prostorske ureditve.  
 
Osnovno izhodišče vrednotenja je, da vsako poseganje plana v območje ali objekt še 
ne pomeni tudi vpliva na kulturno dediščino, temveč je vpliv oz. stopnja vpliva odvisna 
od značilnosti posega in značilnosti območja oz. objekta kulturne dediščine, torej 
statusa, zvrsti in ogroženosti območij in objektov. 
 
Obstoječi podatki glede arheološkega potenciala območij, ki jih zajame OPN Hrastnik 
oz. posamezne pobude za spremembo namenske rabe, niso celoviti in ne omogočajo 
priprave okoljskega poročila. Zato je potrebno v okviru celovite presoje vplivov na 
okolje za območje predvidenih ureditev, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o 
potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje, izvesti predhodne arheološke 
raziskave – oceno arheološkega potenciala, da se pridobijo informacije, potrebne za 
vrednotenje vplivov na arheološke ostaline. Dokler te raziskave niso opravljene in 
pridobljene dodatne informacije, ni mogoče ugotoviti vpliva izvedbe prostorskega akta 
na arheološke ostaline (76. člen ZVKD-1). Za predhodne arheološke raziskave je 
skladno z 31. členom ZVKD-1 treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev, razen če dela opravi ZVKD v okviru javne službe. Kulturnovarstveno 
soglasje za raziskavo in odstranitev izda minister za kulturo. 
 
Priporočilne smernice 
Smernice priporočilne narave za varstvo arheoloških ostalin izven območij registriranih 
arheoloških najdišč 
80. člen ZVKD-1 določa, da se na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga za posege 
v prostor in za katere predhodne arheološke raziskave niso bile opravljene v postopku 
priprave prostorskega akta, po uveljavitvi teh aktov po potrebi opravijo predhodne 
arheološke raziskave, kolikor to omogoča terminski in finančni načrt ZVKDS. Stroški se 
v tem primeru krijejo iz državnega proračuna v okviru javne službe. 
 
V kolikor predhodne arheološke raziskave kljub temu niso opravljene pred začetkom 
izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno ZVKDS skladno s 
55. členom ZVKD-1 omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.  
 
Ostale priporočilne smernice: 
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Pri pripravi prostorskega akta naj se upošteva tudi: 

- druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine 
zaradi materialnega, gospodarskega, kulturnega in socialnega pomena, 

- ostalo značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo, 

- pospeševati dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot antropogenega okolja ter 
omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo, 

- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da se ustvarjajo ali ohranjajo kakovostna 
razmerja in strukture, ter s tem vzpostavljajo prostorske in časovne kontinuitete. 

V tabeli 7 so podane podrobne varstvene in razvojne usmeritve, ki dopolnjujejo 
splošne, ki so navedene v smernicah v poglavju 4.2.3.5. 
 
Tabela 7: Seznam evidentiranih enot kulturne dediščine s povzetki varstvenih in razvojnih usmeritev 

EŠD Ime Smernice 

  Brdce   

15625 
Brdce pri Hrastniku - Kamnito 
stebrno znamenje   

23957 
Brdce pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Brdce 13   

23956 
Brdce pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Brdce 14   

23946 
Brdce pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Brdce 17   

23945 
Brdce pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Brdce 6   

24262 Brnica - Domačija Brnica 38 in 40 

Varovano območje domačije mora ostati nepozidano. Ker je 
kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnji pokopališča v neposredni bližini not kulturne 
dediščine zagotovi zadosten umik od dediščine. Priporoča se 
pokopališče v čim večji meri vkopano v teren, brez večjih 
podpornih zidov in saditve neavtohtonih rastlin. Grobna polja in 
oporni zidovi naj sledijo obstoječim plastnicam.  

23954 Brnica - Domačija Brnica 57   

23980 
Brnica - Gospodarska poslopja na 
domačiji Brnica 14   

23953 Brnica - Hiša Brnica 36   

27579 
Brnica - Kapelica na domačiji Brnica 
38   

260271 
Brnica - Kozolec na domačiji Brnica 
38   

  Čeče- del   

23963 Čeče - Domačija Čeče 88   

23964 Čeče - Hlev na domačiji Čeče 71   

23965 Čeče - Hlev na domačiji Čeče 84   

23966 Čeče - Hram na domačiji Čeče 84   

23969 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 72   

23970 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 75   

23971 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 77 

Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne dediščine 
zagotovi zadosten umik od dediščine. Ohraniti je potrebno 
prostorski kontekst, pojavnost in poglede na oba kozolca, ter 23972 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 78 
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celovitost obeh stavb v prostoru s prilagoditvijo posegov v okolici 
značilnostim obeh kozolcev. 

23967 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 84   

23968 Čeče - Ramšakov hlev   

241490 Čeče - Ramšakov kozolec   

  Dol pri Hrastniku   

2945 
Dol pri Hrastniku - Cerkev sv. 
Jakoba   

2945 
Dol pri Hrastniku - Cerkev sv. 
Jakoba   

28354 
Dol pri Hrastniku - Grobišče borcev 
na pokopališču   

27851 
Dol pri Hrastniku - Kapela Janeza 
Evangelista   

28349 Dol pri Hrastniku - Spomenik NOB   

27445 Dol pri Hrastniku - Župnišče   

241542 
Krištandol - Grobišče s spominskim 
obeležjem   

  Gore   

2947 Gore nad Turjem - Cerkev sv. Jurija   

24001 
Gore nad Turjem - Gospodarsko 
poslopje na domačiji Gore 40 

Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne dediščine 
zagotovi zadosten umik od dediščine. Ohraniti je potrebno 
prostorski kontekst, pojavnost in poglede na gospodarska 
poslopja, ter celovitost vseh stavb v prostoru s prilagoditvijo 
posegov v okolici značilnostim vseh stavb. 

24002 
Gore nad Turjem - Hlev na domačiji 
Gore 41 

24005 
Gore nad Turjem - Hram na domačiji 
Gore 34 

24006 
Gore nad Turjem - Kozolec na 
domačiji Gore 34 

24003 
Gore nad Turjem - Kozolec na 
domačiji Gore 41   

  Hrastnik   

3013 Hrastnik - Cerkev Kristusa Kralja 

Varovane enote in območja kulturne dediščine morajo ostati 
nepozidana. Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski 
kontekst, kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem 
prostoru, naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne 
dediščine zagotovi zadosten umik od dediščine.  

3014 
Hrastnik - Cerkev Matere božje v 
Dragi 

3014 
Hrastnik - Cerkev Matere božje v 
Dragi 

27169 Hrastnik - Hiša Cesta 1. maja 27 

25153 
Hrastnik - Hiša Cesta Hermana 
Debelaka 15 

28348 Hrastnik - Jama Ojstro 

28347 Hrastnik - Jašek Hrastnik 

19353 Hrastnik - Mlakarjevo stanovanje 

8123 Hrastnik - Rudniški kompresor 

27814 Hrastnik - Spomenik rudarjem 

241539 
Hrastnik - Spomenik žrtvam z 
grobnico 

19354 Hrastnik - Vila de Seppi 

27476 Hrastnik - Železniška kurilnica 

27475 Hrastnik - Železniška postaja 
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27759 Hrastnik - Vila Grajska pot 3 

Kakršna koli gradnja v območju vile bi bistveno negativno posegla 
v celovitost, in taktnost, likovno-arhitekturno vrednost in 
historično pričevalnost vile. Zato taki posegi z vidika varstva 
kulturne dediščine v prostoru niso sprejemljivi.  

  Kal pri Hrastniku   

27576 
Kal pri Hrastniku - Gorenčeva 
kapelica   

241505 
Kal pri Hrastniku - Hram na domačiji 
Kal 14 

Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne dediščine 
zagotovi zadosten umik od dediščine. Ohraniti je potrebno 
prostorski kontekst, pojavnost in poglede na kozolec in hram ,ter 
celovitost obeh stavb v prostoru s prilagoditvijo posegov v okolici 
značilnostim obeh stavb. 26935 

Kal pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Kal 10 

27577 
Kal pri Hrastniku - Kapelica pri hiši 
Kal 3   

26936 
Kal pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Kal 15   

28352 
Kal pri Hrastniku - Spomenik 
padlemu kurirju   

26948 
Kovk pri Hrastniku - Domačija Kovk 
29 

Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne dediščine 
zagotovi zadosten umik od dediščine. Ohraniti je potrebno 
prostorski kontekst, pojavnost in poglede na gospodarska 
poslopja, ter celovitost vseh stavb v prostoru s prilagoditvijo 
posegov v okolici značilnostim vseh stavb. 

260265 Kovk pri Hrastniku - Hiša Kovk 16 

260266 
Kovk pri Hrastniku - Hram na 
domačiji Kovk 16 

260267 
Kovk pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Kovk 16 

26949 
Kovk pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Kovk 27 

26950 
Kovk pri Hrastniku - Kozolec na 
domačiji Kovk 30   

      

26955 
Krištandol - Kozolec na domačiji 
Krištandol 1 

Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne dediščine 
zagotovi zadosten umik od dediščine. Ohraniti je potrebno 
prostorski kontekst, pojavnost in poglede na kozolec in hram ,ter 
celovitost obeh stavb v prostoru s prilagoditvijo posegov v okolici 
značilnostim obeh stavb. (kulturnovarstveno soglasje) 26956 

Krištandol - Kozolec na domačiji 
Krištandol 2 

  Krnice   

27380 Krnice - Domačija Krnice 22 Celotni zavarovani del zaselka je potrebno ohraniti in obnoviti v 
prvotni tradicionalni podobi. Vaško jedro mora ohraniti historično 
funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke 
značilnosti gradnje. Pri načrtovanju prenove se morajo ohraniti se 
morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti na 
osnovi kulturnovarstvenih pogojev in kulturno varstvenega 
soglasja na projektno dokumentacijo. Objekti ki nimajo lastnosti 
dediščine se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane 
vaške strukture - kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh 
objektih morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora.  
Predlagana gradnja v jugozahodnem delu zaselka, pod glavno 
cesto je sprejemljiva pod naslednjimi pogoji: novi objekti morajo 
biti locirani v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako da se 
ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
zavarovano jedro zaselka. Novi objekti morajo imeti tradicionalno 
podolgovate mase, strehe morajo biti simetrične dvokapnice, krite 
z opečno kritino, oblikovanje zunanjščine mora slediti tradiciji 
gradnje v vasi. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine.  

26961 Krnice - Hiša Krnice 20 

26957 Krnice - Kašča na domačiji Krnice 18 

26958 
Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 
18 

26960 
Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 
19 

26964 
Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 
26   

26962 
Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 
27   
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23578 Krnice - Gomilno grobišče Grobišče   

26963 Krnice - Klet na domačiji Krnice 27   

241474 Krnice - Vas   

  Marno   

27035 Marno - Domačija Marno 26   

27039 
Marno - Gospodarsko poslopje na 
domačiji Marno 22   

27585 Marno - Jakopičeva kapelica   

27036 Marno - Kašča na domačiji Marno 22   

27040 Marno - Kašča na domačiji Marno 27   

27037 Marno - Kašča na domačiji Marno 28   

27041 
Marno - Kozolec na domačiji Marno 
21   

27038 
Marno - Kozolec na domačiji Marno 
28   

241473 Marno - Zaselek Zgornje Marno 

Celotni zavarovani del zaselka je potrebno ohraniti in obnoviti v 
prvotni tradicionalni podobi. Vaško jedro mora ohraniti historično 
funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke 
značilnosti gradnje. Pri načrtovanju prenove se morajo ohraniti se 
morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti na 
osnovi kulturnovarstvenih pogojev in kulturno varstvenega 
soglasja na projektno dokumentacijo. Objekti ki nimajo lastnosti 
dediščine se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane 
vaške strukture - kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh 
objektih morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora.  
Predlagana gradnja v jugozahodnem delu zaselka, pod glavno 
cesto je sprejemljiva pod naslednjimi pogoji: novi objekti morajo 
biti locirani v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako da se 
ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na 
zavarovano jedro zaselka. Novi objekti morajo imeti tradicionalno 
podolgovate mase, strehe morajo biti simetrične dvokapnice, krite 
z opečno kritino, oblikovanje zunanjščine mora slediti tradiciji 
gradnje v vasi. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z 
značilnimi elementi kulturne krajine.  

  Plesko   

27057 
Plesko - Kozolec na domačiji Plesko 
8   

27058 
Plesko - Kozolec na domačiji Plesko 
9   

  Podkraj   

2198 
Podkraj pri Hrastniku - Cerkev sv. 
Nikolaja 

Varovane enote in območja kulturne dediščine morajo ostati 
nepozidana. Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski 
kontekst, kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem 
prostoru, naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne 
dediščine zagotovi zadosten umik od dediščine.  

2198 
Podkraj pri Hrastniku - Cerkev sv. 
Nikolaja 

536 
Podkraj pri Hrastniku - Gostilna 
Podkraj 67 

8784 
Podkraj pri Hrastniku - Rimskodobna 
naselbina Ribnik 

  Šavna peč   

23550 
Šavna Peč - Kašča na domačiji 
Šavna Peč 2 

Zavarovano je primarno jedro zaselka s pripadajočo njivsko - 
travnatimi površinami in posameznimi gospodarskimi objekti. 
Celotni zavarovani del zaselka je potrebno ohraniti in obnoviti v 
prvotni tradicionalni podobi. Vaško jedro mora ohraniti historično 
funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke 
značilnosti gradnje. Pri načrtovanju prenove se morajo ohraniti se 
morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti na 
osnovi kulturnovarstvenih pogojev in kulturno varstvenega 
soglasja na projektno dokumentacijo. Objekti ki nimajo lastnosti 
dediščine se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane 
vaške strukture - kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh 

23548 Šavna Peč - Kolmanova zidanica 

23549 
Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna 
Peč 7 

23547 
Šavna Peč - Kozolec na domačiji 
Šavna Peč 1 

22937 
Šavna Peč - Kozolec na domačiji 
Šavna Peč 2 
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22936 
Šavna Peč - Kozolec na domačiji 
Šavna Peč 4 

objektih morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. 
Predlagana gradnja v severovzhodnem delu zaselka je 
sprejemljiva pod naslednjimi pogoji: kakršnakoli gradnja na 
odprtem kmetijskem prostoru izven strnjenega zaselka ni možna; 
možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi 
stavbami. Novi objekti morajo biti locirani v bližini komunikacij in 
objektov, tako da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in 
kvalitetne vedute na zavarovano jedro zaselka. Novi objekti 
morajo imeti tradicionalno podolgovate mase, strehe morajo biti 
simetrične dvokapnice, krite z opečno kritino, oblikovanje 
zunanjščine mora slediti tradiciji gradnje v vasi. Vse zunanje 
ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.  

7558 Šavna Peč - Vas 

23551 
Šavna Peč - Zidanica domačije 
Šavna Peč 9 

719 Šavna Peč - Znamenje 

23627 
Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna 
Peč 10   

23626 
Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna 
Peč 3   

22939 
Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna 
Peč 8   

22938 
Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna 
Peč 9   

  Turje   

23579 Turje - Arheološko najdišče V Ložci   

27152 Turje - Domačija Turje 39 

Predlagana gradnja v  varovanem območju je sprejemljiva pod 
naslednjimi pogoji: novi objekti morajo biti locirani  v bližini 
obstoječih komunikacij in objektov, tako da se ohranja 
tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na zavarovano 
jedro zaselka. Novi objekti morajo imeti tradicionalno podolgovate 
mase, strehe morajo biti simetrične dvokapnice, krite z opečno 
kritino, oblikovanje zunanjščine mora slediti tradiciji gradnje v 
vasi. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi 
elementi kulturne krajine.  

27154 
Turje - Gospodarsko poslopje na 
domačiji Turje 14 

Zavarovano je primarno jedro zaselka s pripadajočo njivsko - 
travnatimi površinami in posameznimi gospodarskimi objekti. 
Celotni zavarovani del zaselka je potrebno ohraniti in obnoviti v 
prvotni tradicionalni podobi. Vaško jedro mora ohraniti historično 
funkcijo, urbanistično-tlorisno zasnovo ter vse tipološke 
značilnosti gradnje. Pri načrtovanju prenove se morajo ohraniti se 
morajo ohraniti in primerno obnoviti vsi zavarovani objekti na 
osnovi kulturnovarstvenih pogojev in kulturno varstvenega 
soglasja na projektno dokumentacijo. Objekti ki nimajo lastnosti 
dediščine se morajo obravnavati kot sestavni del zavarovane 
vaške strukture - kot ambientalno vezno tkivo. Vsi posegi na teh 
objektih morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. 
Predlagana gradnja v severovzhodnem delu zaselka je 
sprejemljiva pod naslednjimi pogoji: kakršnakoli gradnja na 
odprtem kmetijskem prostoru izven strnjenega zaselka ni možna; 
možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi 
stavbami. Novi objekti morajo biti locirani v bližini komunikacij in 
objektov, tako da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in 
kvalitetne vedute na zavarovano jedro zaselka. Novi objekti 
morajo imeti tradicionalno podolgovate mase, strehe morajo biti 
simetrične dvokapnice, krite z opečno kritino, oblikovanje 
zunanjščine mora slediti tradiciji gradnje v vasi. Vse zunanje 
ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.  

241914 Turje - Kašča na domačiji Turje 12 

27155 Turje - Kašča na domačiji Turje 19 

27157 Turje - Kozolec na domačiji Turje 23 

27158 Turje - Mežnarija 

27159 Turje - Šola 

27150 Turje - Domačija Turje 12 

2946 Turje - Cerkev sv. Štefana 

2946 Turje - Cerkev sv. Štefana 

27160 Turje - Vas 

241522 Turje - Gepelj na domačiji Turje 4 

Ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst, 
kvalitetne vedute na dediščino in njeno vlogo v širšem prostoru, 
naj se pri gradnjah v neposredni bližini enot kulturne dediščine 
zagotovi zadosten umik od dediščine. Ohraniti je potrebno 
prostorski kontekst, pojavnost in poglede na gospodarska 
poslopja, ter celovitost vseh stavb v prostoru s prilagoditvijo 
posegov v okolici značilnostim vseh stavb. 

241520 
Turje - Gospodarsko poslopje na 
domačiji Turje 4 

27292 Turje - Kašča na domačiji Turje 7 

27156 
Turje - Kozolec in kašča na domačiji 
Turje 3   

27293 Turje - Kozolec na domačiji Turje 7   

  Unično   
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260274 Unično - Domačija Unično 4   

 
Ugotovitev: Pripravljavec OPN je navedene smernice v celoti upošteval. 
 
Smernica MKGP – sektor za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; št. 350-
36/2006/7 , z dne 23.08.2010 
Ministrstvo se do predlogov, ki obravnavajo spremembe namenske rabe kmetijskih 
zemljišč v nekmetijsko in se nanašajo na obstoječe objekte, ne izreka. Prav tako se ne 
opredeljuje do predlogov za spremembo namembnosti gozdnih zemljišč, stavbnih 
zemljišč in drugih nekmetijskih zemljišč, ki so že opredeljena v veljavnem prostorskem 
planu Občine.  
 
Predlogi, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in varstvo 
kmetijskih zemljišč:3-2, 3-4, 4-4, 4-6, 4-7, 12-3, 12-4, 12-10, 18-3, 5-3a, 5-7a, 5-7b, 5-
9, 5-10b, 5-28, 5-29, 12-12, 5-83, 5-88, 8-27.  
 
Predlogi rešitev, ki so v nasprotju s predpisi in usmeritvami za širjenje poselitve in 
varstvo kmetijskih zemljišč in so večji od 5000 m2 so: 3-7, 5-12a, 5-12b, 5-26, 7-9a, 7-
9c.  
 
Predlogi, ki so sprejemljivi ob upoštevanju določenih pogojev oz. za katere so 
zahtevane dodatne utemeljitve oz. obrazložitve:  

- predlog 3-5: občina naj natančno opredeli površino posega na K2, predlog 
racionalizira in poda dodatne obrazložitve, 

- Predlog 8-19 naj ostane naj ostane v kmetijski rabi, predlog 8-8 naj ostane v 
kmetijski rabi, kot stavbno zemljišče naj se opredeli le območje naprav in objektov, 

- Ministrstvo predlaga da, območje predlogov 7-9b in 7-9c ostane v kmetijski rabi. 
 
Umeščanje novih objektov oziroma območij za poselitev v odprt kmetijski prostor ni 
sprejemljivo za naslednje predloge: 8-13, 4-5, 4-9, 4-10, 12-13, 2-2 in 2-9. 
   
Pri predlogih vračanja stavbnih zemljišč v namensko rabo kmetijskih zemljišč je 
potrebno opozoriti, da v primeru, da gre za zemljišča, na katerih že stojijo objekti oz. 
gre za dejansko rabo gozd ali drugo nekmetijsko dejansko rabo, vračanje v kmetijsko 
rabo zemljišč ni smiselno, razen če je na njih že izvedena rekultivacija ali pa je ta 
načrtovana. Upošteva naj se tudi neposredna bližina najboljših kmetijskih zemljišč, 
tako, da se stavbna zemljišča, ki jih Občina vrača v namensko rabo kmetijskih zemljišč 
opredeli kot najboljša kmetijska zemljišča. 
 
Ugotovitev: Pripravljavec plana je na podlagi smernic MKGP izločil nekatere večje 
posege na najboljša kmetijska zemljišča, številne posege pa zmanjšal na najmanjši 
možni obseg. Ob tem so bile za posege večje nad 5000 m2  izdelane variantne rešitve, 
ki pa so se izkazale za manj ustrezne. Obstoječa stavbna zemljišča, ki se vračajo v 
kmetijsko rabo, so pretežno kultivirana in imajo ohranjen pridobivalni potencial, zato jih 
je moč opredeliti kot kmetijska zemljišča. Stavbišča oz. zazidane površine, kjer 
pridobivalni potencial ni ohranjen, se znotraj renaturiranih površin pojavljajo le 
izjemoma in v manjšem obsegu. Med njimi je potrebno izpostaviti zlasti objekte 
razpršene gradnje, katerim se skladno z veljavno zakonodajo (Pravilnik o vsebini, obliki 
in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07) in 
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Izvajanje določb ZPNačrt – 5. Priporočila in pojasnila MOP 11.7.2008) zemljišče 
renaturira v izvorno namensko rabo, stavbam pa se ohranja fundus. Skladno z 
navedenim se tudi tovrstna zemljišča opredeljuje kot kmetijska zemljišča. V skladu z 
zahtevami smernic so v dopolnjenem osnutku OPN posegi, pri katerih se spreminja 
kmetijska zemljišča iz najboljših v druga kmetijska zemljišča in obratno umaknjena.  
 
Pripravljavec OPN je navedene smernice v pretežni meri upošteval. Za predloge 
posegov, ki so v občini javnega ali širšega pomena za razvoj celote ali dela občine, so 
pripravljene dodatne strokovne podlage, obrazložitve in utemeljitve. 
 
Smernica MKGP – področje gozdarstva, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; št. 3401-
15/2006/5 
V območjih ki so zavarovana po predpisih o gozdovih, se v občinskem prostorskem 
načrtu kot namenska raba prostora določi območje gozdov. Območja varovalnih 
gozdov in gozdov s posebnim pomenom določa uredba o Varovalnih gozdovih in 
gozdovih s posebnim namenom. V primeru da so območja gozdov, ki so zavarovana z 
Uredbo, jih je potrebno prikazati in jim določiti namensko rabo – območje gozdov.  
 
Smernice Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, Služba za vojna grobišča, 
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana; št. 131-27/2009-5 
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je na podlagi zakona o vojnih grobiščih 
pristojno za varstvo vojnih grobišč. Ugotovljene lokacije vojnih grobišč je potrebno 
implementirati v prostorske akte saj so le te zavarovane v skladu z določbami o 
varstvenem režimu Zakona o vonjih grobiščih. Na območju občine Hrastnik je 
evidentiranih 9 lokacij prikritih vojnih grobišč.  
 
Smernica ZGS – OE Ljubljana Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana; št. 281-16/2009 z dne 
21.08. 2009 
Spremembe namenske rabe iz gozdnih zemljišč v drugo rabo so večinoma predvidene 
ob obstoječih poselitvenih območjih oz. se navezujejo na kmetijska območja. 
Načrtovane so tudi spremembe v območja gozdnih zemljišč iz drugih rab. 
 
Tabela 8: Pregled predlogov in opredelitev ZGS do predloga 

Pobuda Smernica 

7-9a Ni sprejemljivo. Evidentirane so številne ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji.  

7-9b Ni sprejemljivo. Evidentirane so številne ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

7-9c Ni sprejemljivo. Evidentirane so številne ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

7-13 Ni sprejemljivo. Evidentirane so številne ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

8-8 
Ni sprejemljivo. Sprememba zadeva zemljišče, ki se nahaja v območju gozda s poudarjeno 
varovalno, hidrološko, biotopsko (rastišče divjega petelina) in higiensko zdravstveno funkcijo.  

15-3a 
Ni sprejemljivo. Sprememba namenske rabe zemljišča za odlagališče odpadnih produktov. 
Potrebna je natančnejša predstavitev projekta in ločena obravnava.  

 
Ugotovitev: Pripravljalec OPN smernic v fazi dopolnjenega osnutka ni v celoti 
upošteval, zaradi neusklajenosti z razvojnimi potrebami občine. V nadaljnjem postopku 
celovite presoje vplivov plana na okolje se s pristojnim nosilce urejanja prostora za 
področje varstva gozdov planske vsebine plana uskladi tako, da bodo vplivi izvedbe 
plana zaradi razvojnih potreb občine z vidika varstva gozdov sprejemljivi. 
 
Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Šmartno; št. 20/230/2009/2 
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Območje občine Hrastnik sodi v štiri ribiške okoliše. Trboveljski, Hrastniški, Laški in 
Radeški ribiški okoliš. Pri načrtovanju posegov v ribiške okoliše se upoštevajo smernice 
varovanja habitata, varovanja drstišč, ter varovanja ribjih populacij. Na območju občine 
ribiško upravljanje izvajajo Ribiška družina Trbovlje, Ribiška družina Hrastnik, Ribiška 
družina Laško in Ribiška družina Radeče.  
 
Smernice za načrtovanje posegov v ribiške okoliše na območju Občine Hrastnik: 
− vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji 
možni meri  zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in 
številčnosti (19. člen Zakona o sladkovodnem ribištvu – ZSRib, Ur. l. RS, št. 61/2006); 
− Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju; 
− Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov; 
− Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod; 
− Ohranja se naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin; 
− Preprečuje se onesnaževanje voda; 
− Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne 
spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali; 
− Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območju vodotokov ne odlaga. Začasne 
deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno 
onesnaževanje voda. 
− Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in 
v varstvenih revirjih (25. člen ZSRib). Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je 
v času drstenja posameznih vrst rib. Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi 
posegi v drstišča so prepovedani; 
− Intervencijski odlovi so odlovi rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se 
načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah, in odlov pri reševanju 
rib (6. člen ZSRib). Intervencijske odlove rib izvaja koncesionar (28. člen ZSRib) 
(izvajalec ribiškega upravljanja), oziroma do podelitve koncesije dosedanje ribiške 
družine (70. člen ZSRib), na območju Občine Hrastnik so to Ribiška družina Trbovlje, 
Ribiška družina Hrastnik, Ribiška družina Laško in Ribiška družina Radeče. Zaradi 
učinkovite izvedbe intervencijskih odlovov naj izvajalci oziroma investitorji posegov v 
ribiški okoliš vsaj 14 dni pred posegom obvestijo Ribiško družino Barje, Ribiško družino 
Vevče oz. Zavod za ribištvo Slovenije. 
− Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma 
čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine 
upravičen izvajalec ribiškega upravljanja (57., 58. in 59. člen ZSRib), to so Ribiška 
družina Trbovlje, Ribiška družina Hrastnik, Ribiška družina Laško in Ribiška družina 
Radeče. 
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice v celoti upošteval. 
 
Smernica ARSO – Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana; št. 35400-
9/2009-48 z dne 3.11.2009 
Smernice podajajo obvezna izhodišča ter konkretizirajo določbe predpisov s področja  s 
področja upravljanja z vodami. Podajajo tudi usmeritve za posamezna območja 
osnovne namenske rabe in splošne usmeritve za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  
Na podlagi določil Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 
76/04, 33/07-ZPNačrt in 99/07), ki se nanašajo na področje upravljanja z vodami je 
treba upoštevati naslednja obvezna izhodišča: 
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- Vode se izkorišča za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene, pri 
čemer se zagotavlja njihovo varstvo, v smislu trajne ohranitve kemijskega in 
ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. V okviru priprave 
prostorskih aktov se zagotavlja njihovo celovito obravnavo po povodjih in porečjih. 
Naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, se obvezno 
upošteva kot omejitev pri načrtovanju. Na poplavnih, erozijskih in plazovitih 
območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te 
procese sprožijo. Območja, kjer ni bivališč ali gospodarskih dejavnosti, se 
prepuščajo naravni dinamiki. 

 

- Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in 
potencialno pomembne vodne vire ter spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. 
Zaradi ranljivosti podzemnih voda in vodnih virov, se dejavnosti umešča na 
območja najmanjše ranljivosti in s tako tehnološko prilagoditvijo rabe, da se 
ohranjata tako kvaliteta kot količina podzemnih voda. Poselitev se praviloma 
načrtuje tam, kjer je možno brez večjih posegov zagotoviti ustrezno oskrbo 
prebivalcev s pitno vodo. Problem vodooskrbe se prioritetno rešuje na 
vododeficitarnih območjih, zato se na taka območja umešča samo dejavnosti, ki ne 
rabijo velike količine vode oz. je večja poraba iz okoljskih, prostorskih, tehnoloških 
in ekonomskih vidikov upravičena. 

 

- Med rekreacijska območja na vodah z ustrezno kvaliteto se lahko uvrsti območja, 
kjer je mogoče urediti dostop brez spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer 
rekreacijska raba ni v nasprotju z drugimi kvalitetami krajine. 

 
V skladu z določbami Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 
33/07-ZPNačrt in 99/07) se območja vodnih zemljišč natančneje prikažejo v občinskem 
prostorskem načrtu. Kot podrobnejša namenska raba se lahko prikažejo površine 
vodnih zemljišč in površine vodne infrastrukture. Pri načrtovanju prostorskih ureditev in 
dejavnosti na območju vodnih zemljišč je treba upoštevati naslednje: 
- Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, je treba umeščati izven 

območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku, tako da 
se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. 

- Z ureditvami se ne sme povzročati poslabšanja stanja voda in vodnega režima, 
oziroma se morajo zagotoviti izravnalni ukrepi. 

- Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij in zagotavljati njihovo 
ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je 
spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni 
nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne 
poslabšujeta vodni režim in stanje voda. 

- Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtujejo 
tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in 
vodni režim. 

 
Smernice: 
V tekstualnem delu Odloka je potrebno navesti smernice, ki izhajajo iz Zakona o vodah 
(ZV-1, Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdr1-A, 41/04-ZVO-1 in 57/08). 
 
Vodno in priobalno zemljišče 
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- Pri pripravi prostorskih aktov je potrebno upoštevati določila tretjega odstavka 201. 
člena ZV-1, da se morajo prostorski akti države ali lokalne skupnosti, ki na vodnem 
ali priobalnem zemljišču omogočajo izvedbo posegov, ki so po 37. čl. ZV-1 
prepovedani, uskladiti z določbo tega člena v šestih mesecih od uveljavitve ZV-1. 
Navedeno pomeni, da je vse obstoječe ureditve, ki bodo kot take prenesene v 
osnutke OPN, potrebno uskladiti z veljavnim ZV-1. 

- Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje 
vodnega zemljišča na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Četrti 
odstavek 14. člena določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda 
zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna 
zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.  

- Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za 
izjeme, ki jih določa 37. člen ZV-1: 

- gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne in druge infrastrukture ter 
komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, 

- gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, 
- ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti 

površinskih voda, 
- ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 
- gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje vodne pravice nujno 

zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust 
vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v 
naravnih kopališčih, 

- gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, 
- gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in 

premoženja ter izvajanju nalog policije. 
 
Ne glede na navedeno je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni širini 
od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na 
vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijskih-
gozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na 
podlagi Zakona o vodah, drugače določeno. 
 
Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, 
skladno z 201. členom ZV-1 velja, da je na teh objektih in napravah mogoča 
rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, če: 
- se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost, 
- se s tem ne poslabšuje stanja voda, 
- je omogočeno izvajanje javnih služb, 
- se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda 
- to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in 
- se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča 

ne zmanjšuje. 
 
Pri prostorskem načrtovanju je treba upoštevati določbe 84. člena in 68. člena ZV-1, po 
katerih so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v 
prostor, ki bi lahko: 
- ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, 
- zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, 
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 
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- onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 
- Na vodno in priobalno zemljišče je prepovedano: 
- odlagati in pretovarjati nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, 
- odlaganje ali pretovarjanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih 

snovi, 
- odlaganje odpadkov. 
 
Podzemne vode 
Zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in obvodnih ekosistemov je na podlagi 64. 
člena ZV-1 prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. 
Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem 
toplote iz podzemnih voda je dovoljen samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon 
o vodah in predpisi na področju varstva okolja. Odvajanje odpadnih voda v naravna 
jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni 
pretok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi 
odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s 
podzemno vodo, je prepovedano. V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih 
naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali 
podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo 
ekološko ali kemijsko stanje. Navedeno je potrebno upoštevati pri zasnovi posameznih 
dejavnosti. 
 
Območja z omejitvami za razvoj 
(vodovarstvena območja, območja kopalnih voda, poplavna, erozijska, plazljiva in 
plazovita območja) 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati: 
- prostorski razvoj na vseh, zlasti pa na ogroženih in varstvenih območjih po 

predpisih o vodah, je treba načrtovati v skladu z omejitvami zaradi naravnih in 
drugih nesreč ter varstva voda; 

- na ogroženih območjih je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo 
žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo 
nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove 
materialne dobrine; 

- območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se 
prepuščajo naravni dinamiki. V ogroženih območjih se ne načrtuje nove poselitve, 
infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev , ki bi lahko s svojim 
delovanjem povzročile naravne nesreče ali povečale ogroženost prostora. 

 
Pri pripravi občinskih prostorskih aktov je potrebno upoštevati varstvena območja po 
ZV-1, in sicer: vodovarstvena območja in območja kopalnih voda, določenih v Uredbi 
upravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 25/08). 
 
- Sestavni del občinskega prostorskega načrta mora biti prikaz: 
- poplavnih območij, 
- vodovarstvenih območij, 
- erozijskih območij, 
- plazljivih območij, 
- plazovitih območij. 
 
Vodovarstvena območja  
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Za vsa območja, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju zajetij pitne vode, je treba 
pri načrtovanju dosledno upoštevati Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega 
območja (Ur.l. RS, št. 64/06, 5/06 in 58/11) ter omejitve in pogoje iz veljavnega 
predpisa.  
 
Poplavna območja 
Na poplavnem območju so v skladu s 86. členom ZV-1 prepovedane vse dejavnosti in 
vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Poplavna območja morajo biti 
prikazana v prostorskem aktu občine, območja namenske rabe pa usklajena z 
omejitvami iz predhodne točke ter pogoji in omejitvami iz Uredbe o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08, 77/11). 
Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa načrtovati tako, da 
se poplavna varnost ne bo poslabšala. Načrtovanje novih prostorskih ureditev na 
območjih poplav in z njimi povezane erozije, kjer že obstajajo elementi ogroženosti, se 
mora upoštevati pogoje in omejitve iz prilog omenjene uredbe, pri tem pa zagotoviti 
tudi, da se z načrtovanjem nove namenske rabe ne povečajo obstoječe stopnje 
poplavne ogroženosti na območju in izven njega. V ta namen je treba skupaj z 
načrtovanjem gradnje novih objektov načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje 
poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih 
objektov. Na območju poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti, kjer še ni 
elementov ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem prostora in ob upoštevanju 
pogojev in omejitev iz navedene uredbe načrtovati in zagotoviti tudi poprejšnjo izvedbo 
ustreznih omilitvenih ukrepov za doseganje sprejemljivega razreda ogroženosti na 
območju in izven njega. V skladu s 65. členom ZV-1 je na priobalnih zemljiščih 
prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin. 
 
Erozijska območja 
Na erozijskem območju je v skladu z 87. členom ZV-1 prepovedano: 
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 
- ogoljevanje površin, 
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, 

uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred 
škodljivimi vplivi erozije, 

- zasipavanje izvirov, 
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih 

zemljiščih, 
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in 

slabšanje 
- ravnovesnih razmer, 
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov , 
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne 

sposobnosti hudourniške struge, 
- vlačenje lesa. 
 
Plazljiva območja 
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Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče 
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost 
zemljišča. Na tem območju je prepovedano: 
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 

zamakanje zemljišč, 
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne 

vode, 
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo 

podnožje zemljišča, 
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje 

plazenje zemljišč. 
 
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod 
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z 
ZV-1 in predpisi s področja varstva okolja: Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 
79/09) ter Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 109/07 in 33/08, 28/11, 88/11). 
Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je potrebno predvideti v skladu z 92. 
členom ZV-1, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok 
z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi 
zadrževalniki...). Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih 
območjih naselij skrbi lokalna skupnost. 
 
Način odvajanja padavinske odpadne vode mora izhajati iz analize odtočnih razmer, 
izhajajočih iz načrtovanih novih pozidanih površin ob upoštevanju trenutne 
problematike, povezane s poplavljanjem, ki je bila evidentirana v preteklih letih. Analiza 
mora vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer kot posledico povečanja prispevnih 
površin zaradi načrtovane pozidave in spremembe odtočnih koeficientov, pri čemer je 
potrebno vključiti vse novo predvidene pozidane površine za celotno območje. 
Upoštevati je potrebno odtočne količine padavinskih, zalednih odpadnih voda in 
preveriti pretočno sposobnost obstoječih odvodnikov za te količine oziroma vpliv teh 
dodatnih količin na poplavno varnost dolvodno ter podati rešitve za zagotovitev 
ustreznega odvajanja padavinskih odpadnih vod. Nekatere rešitve za zagotovitev 
ustreznega odvajanja padavinskih odpadnih vod za posamezna območja občine so bile 
v preteklem obdobju že obravnavane. V kolikor se le te vklapljajo v koncept urejanja 
navedene problematike za celotno območje občine, jih je ob izdelavi občinskega 
prostorskega načrta smiselno vključiti. 
 
Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin ali 
podzemnih voda je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali 
koncesije v skladu z določbami ZV-1. Pri oblikovanju strategije prostorskega razvoja in 
prostorskih ureditev je potrebno upoštevati že podeljene, veljavne vodne pravice, ki jih 
je izdal naslovni organ oz. vlada. 
 
Usmeritve za posamezna območja osnovne namenske rabe 
2. odstavek 86. člena ZV-1 navaja, da so na poplavnih območij prepovedane vse 
dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
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vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen 
posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. V kolikor bodo 
predvidena območja poselitve posegala na poplavna območja, je treba upoštevati 
pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in pogojev 
v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08, 77/11). 
Na področju prometne infrastrukture  - ureditvi lokalnih cest, kolesarskih poti in pešpoti 
se je potrebno izogniti poplavnim območjem in predvideti gradnjo prometne 
infrastrukture izven priobalnih zemljišč kot določa ZV-1 v 14. In 37. členu.  
 
Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je potrebno predvideti čim manjše 
število prečkanj vodotokov. Na delih kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom naj le ta 
ne posega na priobalno zemljišče, manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših 
odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene vendar na tak način, da ne bo 
poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov.  
 
Pri načrtovanju izgradnje komunalnih čistilnih naprav je potrebno izdelati tudi 
hidrološko-hidarvlično analizo prevodnosti konkretnega vodotoka glede na predvideno 
odvajanje očiščenih odpadnih voda v vodotok. Pri navedeni analizi je potrebno 
upoštevati maksimalne in minimalne pretoke ter osrednji nizki pretok vodotoka na eni 
strani ter maksimalno količino očiščenih odpadnih voda na iztoku. S predvidenim 
odvajanjem očiščenih odpadnih voda v vodotok na smejo biti poslabšane odtočne 
razmere na dolvodnem zemljišču, oz. ne sme biti povečana poplavna ogroženost v 
vplivnem območju.  
 
Padavinske vode je treba, če obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, 
prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikalnice biti locirane izven vpliva dovoznih in 
manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno, je treba 
padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem 
mora ureditev odvajanja biti načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven 
plazovitega in erozijsko ogroženega območja.  
 
Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo pred iztokom biti očiščene do 
predpisane stopnje.  
 
Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati že podeljene vodne pravice, ki so 
bile pridobljene po 119. členu ZV-1 na območju občine. 
 
Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati obstoječe objekte merske mreže za 
monitoring podzemnih voda na način, da: 
- ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5 m radiu od objekta merske mreže, 
- ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda 
- se v bližini merskega objekta ne spremenijo infiltracijske lastnosti tal z 

asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč  ali drugače, 
- je zagotovljen neoviran dostop do objekta merke mreže. 
 
Ugotovitev:  Pripravljalec OPN je navedene smernice upošteval.  
 
Smernica MG, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, Ljubljana; št. 350-4/2009-479 z dne 
10.08.2009 
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Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku osnutka občinskega prostorskega načrt 
občine Hrastnik je potrebno sprejeti lokalni energetski koncept. Preko območja 
načrtovanih posegov v prostor v občini Hrastnik za predvidena območja pobud 
potekata dva daljnovoda: DV 2x110 kV Trbovlje-Hrastnik ter 1x110 kV Laško – 
Hrastnik.  
 
Glede na 48. člen Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.) 
110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/2004, 26/2005-UPB1, 118/2006 
(9/2007 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, 
10/2012) je potrebno upoštevati varovalni pas elektroenergetskega omrežja, ki za 110 
kV napetostni nivo znaša 30 m (15 m levo in 15 m desno od osi daljnovoda), za 400 kV 
napetostni nivo pa znaša 40 m levo in 40 m desno od osi daljnovoda. 
 
V skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. 
l. RS, št. 70/96) veljajo za območja bivanja posebni ukrepi varstva pred sevanjem. 
Območja bivanja spadajo v I. območje varstva pred elektromagnetnimi sevanji za 
katere veljajo strožja merila, kot za II. območja varstva pred elektromagnetnimi 
sevanji, kamor spadajo območja brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali 
drugi podobni proizvodni dejavnosti. 
 
(9) Za smotrno rabo energije: 
- z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati 

ustrezno celoletno osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in 
umetnem hlajenju, 

- z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb 
zagotavljati čim manjše izgube toplotne energije, 

- z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in 
obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture, 

- z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije, 
- z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati energije pri 

prenosu in distribuciji. 
 
Prenova naselij ali delov naselij (27. člen, 8., 9. in 14. točka): 
(8) Prenovo je treba načrtovati tako, da je zagotovljena smotrna raba energije in 
materialov. 
(9) Prenovo mora spremljati energetska sanacija stavb, kar pomeni: 
1. ustrezno toplotno zaščito; 
2. gradnjo skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo 
obnovljivih virov energije; 
3. zmerno zgoščevanje poselitve z umeščanjem novih gradenj, kjer razpored stavb, 
njihova orientacija in razmiki omogočajo racionalno razvodno omrežje, dobro 
osončenje in zmanjšanje potrebe po hlajenju. 
(14) Pri prenovi se spodbujata namestitev zbiralnikov sončne energije za pridobivanje 
električne energije in ogrevanje sanitarne vode ter izraba padavinske vode v sanitarne 
namene. 
 
Širitev poselitvenih območij (29. člen, 2. točka, 12. odstavek): 
(2) Pri načrtovanju območja za širitev naselja je treba upoštevati: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3757
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200350&stevilka=2445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200451&stevilka=2307
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200526&stevilka=891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006118&stevilka=5019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007447
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200727&stevilka=1351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3025
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201137&stevilka=1850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201210&stevilka=370
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12. Možnost priključitve na prometno in energetsko infrastrukturo, infrastrukturo 
elektronskih komunikacij ter infrastrukturo oskrbe z vodo in odvajanja ter čiščenja 
odpadne in padavinske vode, skladno s programi opremljanja zemljišč. 
 
Razmeščanje območij namenske rabe (31. člen, 2. in 3. točka): 
(2) Območja, ki so namenjena samo stanovanjem, se praviloma ne načrtujejo 
neposredno ob območjih proizvodnih dejavnosti, območjih energetske infrastrukture in 
površin drugih območij, zlasti nakupovalnih središč in zabaviščnih parkov. V 
neposredno bližino čistih stanovanjskih površin se lahko umesti le manjši 
športnorekreacijski center . 
 
Načrtovanje območij proizvodnih dejavnosti (33. člen, 6. točka): 
(6) V območja proizvodnih dejavnosti se lahko kot dopolnilne dejavnosti umestijo zlasti 
prometni terminali, trgovine ter druga skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, 
manjše obrtne dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija 
energije. 
 
Območja osnovnih namenskih rab v sistemu gospodarske infrastrukture (41. člen, 2. 
točka): 
(2) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture 
praviloma ne izključujejo druge namenske rabe pod ali nad njimi, vendar namenska 
raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja 
vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi. 
 
Načrtovanje energetske infrastrukture (51. člen) 
(1 ) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za 
proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih 
sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti, zlasti kot: 
1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav; 
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme; 
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v 
čim večji meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov. 
(2) Objekte in naprave za proizvodnjo električne energije je dopustno načrtovati tudi v 
primerih, ko izkoriščajo obstoječe vodne pregrade za druge namene (mlini, žage) in so 
skladni z zahtevami glede ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. 
(3) Vodne akumulacije, namenjene proizvodnji električne energije je treba načrtovati 
tako, da v čim večji meri služijo tudi drugim namenom, zlasti varstvu pred poplavami, 
namakanju kmetijskih zemljišč, turizmu in ribolovu. 
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije za lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno 
načrtovati tako, da: 
1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se 
umeščajo; 
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, 
zasedeno z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo. 
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo 
poleg prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma 
izogibati vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke 
skozi gozd je treba omejiti na čim manjšo možno mero. 
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(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske 
sisteme za distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih. 
(7) Pri načrtovanju energetskih sistemov se daje prednost sistemom, ki omogočajo 
hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo 
obnovljivih virov energije. 
(8) Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki niso povezani s 
produktovodom, se zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti načrtuje v navezavi na 
železniško infrastrukturo. 
 
Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen, 12., 15. in 16. točka) 
(12) Zunaj poselitvenih območij je dovoljena gradnja proizvodnih objektov in njim 
pripadajoče gospodarske infrastrukture, ki zaradi izrabe naravnih virov ne morejo biti v 
poselitvenih območjih, če je njihovo delovanje ekonomsko racionalnejše 
(hidroelektrarne, rudniški objekti in naprave, kamnolomi in podobno ) ali če zaradi 
tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih 
območjih. 
(15) Za območja z razpršeno poselitvijo izven urbanih območij lahko določi lokalna 
skupnost alternativne možnosti za komunalno opremljanje (sončna energija za 
individualno oskrbo z električno energijo, male čistilne naprave in podobno) in 
dostopnosti kar omogoča manjše investicije in posege v krajino, 
(16) Za gradnjo prometnih in energetskih objektov gospodarske javne infrastrukture 
ter objektov telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez zunaj poselitvenih območij se 
uporabljajo pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture. 
 
5. Pri načrtovanju prostorske ureditve v postopku osnutka občinskega prostorskega 
načrta občine Hrastnik naj bodo v največji možni meri upoštevana tudi naslednja 
priporočila: 
Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki 
omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, 
toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju; pretvorbi, prenosu, - 
distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in dolgoročne vplive 
na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o 
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite 
rabe energije. 
 
Proizvodnja električne energije 
(1) Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko 
sanira oziroma nadomešča obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi 
proizvodnimi objekti. 
(2) Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo 
obnovljivih virov energije kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem 
učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti. 
(3) V okviru učinkovite rabe fosilnih goriv se daje prednost soproizvodnji električne 
energije in toplotne energije. Pri vseh novogradnjah in pri obstoječih termoelektrarnah 
ter pri vseh večjih kotlovnicah za daljinsko ogrevanje se preveri možnost soproizvodnje 
(termoelektrarne -toplarne). 
 
Prenos in distribucija el. energije 
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(1) Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg 
funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju 
in skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami. 
(2) Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, 
da omogoča vključitev novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem 
zagotavlja stabilno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z 
električno energijo na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 
(3) Elektroenergetske koridorje se praviloma združuje s koridorji ostale energetske in 
druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma stanovanjskih območjih in na 
območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi. 
 
Plinovodni sistem 
(1) Sistem oskrbe z zemeljskim plinom zajema proizvodnjo plina, prenos, distribucijo in 
skladiščenje zemeljskega plina. V Sloveniji je proizvodnja zemeljskega plina 
zanemarljiva, zato bo tudi v bodoče oskrba države odvisna od virov iz različnih držav, 
proizvajalk zemeljskega plina. Zagotavlja se dolgoročno, varno in zanesljivo dobavo iz 
različnih virov. 
(2) Za zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom se poveča pretočno 
fleksibilnost, ter zgradi dodatne plinovode in plinovodne zanke oziroma okrepi 
prenosne plinovodne zmogljivosti. 
(3) Obstoječ plinovodni sistem se dogradi in okrepi tako, da omogoča zadostno 
razpoložljivost zemeljskega plina na lokacijah, kjer se, v skladu z razvojem poselitve in 
gospodarstva, načrtuje njegova povečana raba. 
(4) Za pokrivanje neenakomerne porabe in sezonskih nihanj se zagotavlja skladiščne 
prostore za zemeljski plin. Do izgradnje lastnega skladišča za zemeljski plin se 
skladiščni prostor zagotavlja v več sosednjih državah. 
(5) Za zagotovitev čim bolj učinkovite izrabe prostora se zagotavlja usklajeno 
načrtovanje prenosnega 
plinovodnega sistema in distribucijskega plinovodnega omrežja. 
(6) Koridorje za umeščanje plinovodov za potrebe vključevanja Slovenije v evropske 
energetske integracije se načrtuje tako, da se zagotovi maksimalno funkcionalno 
navezavo na slovensko energetsko in urbano omrežje, upoštevajoč obstoječe 
infrastrukturne koridorje. Pri tem se preveri funkcionalno tehnološke vidike, prostorsko 
prilagojenost urbanemu razvoju in skladnost z okoljskimi pogoji. 
 
Ugotovitve: Pripravljalec OPN je navedene smernice upošteval.  
 
Smernice Ministrstva za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,  
Savska cesta 3, 1000 Ljubljana; št. 350-2/2009-314 z dne 6.10.2009 
Pri pripravi OPN Hrastnik je potrebno upoštevati vsebine, ki izhajajo iz; 
Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 56/1999, 110/2002-ZGO-1, 46/2004, 98/2004-UPB1, 
68/2008, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.)): 
Povezanost s prostorskim planiranjem (10. člen) 
Splošni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo 
prostorskih sestavin planskih aktov države in lokalne skupnosti. Načrt gospodarjenja s 
posameznimi mineralnimi surovinami je strokovna podlaga za izdelavo prostorskega 
izvedbenega načrta. Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg 
v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin na podlagi določb 
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200446&stevilka=2213
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200498&stevilka=4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868&stevilka=2963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
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Prehod na nov sistem programiranja in načrtovanja z mineralnimi surovinami (106. 
člen) 
Do sprejetja državnega programa in načrtov gospodarjenja s posameznimi mineralnimi 
surovinami se za gospodarjenje z mineralnimi surovinami in za podeljevanje koncesij 
po določbah ZRud, uporabljajo obstoječi prostorski akti države in lokalnih skupnosti. 
 
Dovoljenje za poseg v pridobivalni prostor (96. člen) 
Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora je pred izdajo gradbenega dovoljenja 
potrebno pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice. Dovoljenje se sme izjemoma 
izdati, čeprav je bilo soglasje nosilca rudarske pravice zavrnjeno zaradi obstoja 
nevarnosti za poškodbe, vendar le tedaj, če rudarski inšpektor z odločbo ugotovi, da ne 
obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi, in če se investitor odpove pravici do 
odškodnine za škodo, ki utegne nastati kot posledica rudarskih del in se ta izjava z 
overjenim podpisom zaznamuje v zemljiški knjigi kot pravno dejstvo.  
 
Koncesijska razmerja 
Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da je na območju občine 
Hrastnik država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin. 
 
Tabela9: Območja izkoriščanja mineralnih surovin, za katere je podeljena rudarska pravica 

Nahajališče Koncesionar Surovina Površina PP (ha) Doba trajanja 
koncesije 

Trbovlje-Hrastnik RTH d.o.o. Rjavi premog 1453,4 10 let (do 
21.12.2021) 

Boben GD, podjetje za 
gradbeno dejavnost 
d.o.o. 

Tehnični kamen -
dolomit 

7,07 20. let (do 
10.12.2021)  

Retje-Plesko Lafarge cement – 
Cementarna Trbovlje 
d.d. 

Apnenec in lapor za 
industrijske namene 

82 ha (manjši del 
sodi v sosednjo 
občino Trbovlje) 

20 let (do 
6.12.2021) 

 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 – ZPNačrt) 
Zakon o prostorskem načrtovanju uvršča prostorske ureditve namenjene izkoriščanju 
mineralnih surovin med prostorske ureditve lokalnega pomena. Po določbah ZPNačrt 
sodi načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v pristojnost občin, ki v skladu 
z ustavo, zakoni in hierarhično višjimi prostorskimi akti pripravljajo in sprejemajo 
občinske prostorske akte za svoje območje. Na podlagi določb ZRud je podlaga za 
izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih 
surovin prostorski izvedbeni načrt (občinski podrobni prostorski načrt). Pri načrtovanju 
prostorske ureditve je potrebno upoštevati, da Uredba o prostorskem redu Slovenije 
(Ur.l. RS, št. 122/04) določa, da: 
 
Osnovna namenska raba prostora (18. člen):  
Območja osnovne namenske rabe so med drugim tudi območja mineralnih surovin. 
 
Podrobnejša namenska raba prostora (19. člen):  
Območja mineralnih surovin se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, in 
sicer na površine nadzemnega pridobivalnega prostora in na površine podzemnega 
pridobivalnega prostora. 
 
Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine (69. člen):  
Območja osnovne namenske rabe v sistemu krajine obsegajo med drugim tudi 
območja mineralnih surovin. 
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Prikaz območij mineralnih surovin (79. člen):  
Zasnova oskrbe z mineralnimi surovinami se prikaže v strategiji prostorskega razvoja 
občine v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in v zasnovah posameznih 
sistemov lokalnega pomena v prostoru. Območja mineralnih surovin se natančneje 
prikažejo v prostorskem redu občine, kjer se kot kategorije namenske rabe prikažejo 
površine pridobivalnega prostora. Območja mineralnih surovin, ki so varovana s 
predpisi s področja rudarstva, so zajeta v zbirki pravnih režimov in jih je pri 
načrtovanju in pripravi meril in pogojev v prostorskem redu občine treba upoštevati. 
Aktivnosti pridobivanja, raziskovanja in sanacije se v prostorskem redu občine lahko 
določijo s podrobnejšimi merili in pogoji za prostorske enote. Območja raziskovanja in 
sanacije se določijo kot prostorska enota v prostorskem redu občine. 
 
Obseg območij mineralnih surovin (80. člen):  
Območja mineralnih surovin obsegajo območja strateških, industrijskih in izjemnih 
mineralnih surovin ter mineralnih surovin za gradbeništvo. 
 
Načrtovanje v območjih mineralnih surovin (81. člen):  
Pri izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo je treba zagotoviti postopno 
zapiranje manjših objektov in sanacijo nelegalnih kopov. Število objektov se na 
regionalni ravni določi glede na okoljska, gospodarska in družbena merila, ki 
vključujejo tudi geološko ustreznost, zadostno količino zalog, dovolj veliko letno 
proizvodnjo, funkcionalno povezanost z uporabniki, transportni radij prodaje, vidno 
neizpostavljenost območij, primemo oddaljenost od poselitve. Izkoriščanje obstoječih 
kopov oskrbe z mineralnimi surovinami za gradbeništvo ima prednost pred odpiranjem 
novih lokacij, razen kadar so obstoječi kopi v območjih večje ranljivosti prostora, 
varovanih in ogroženih območjih po predpisih o vodah, območjih ohranjanja narave, 
območjih kulturne dediščine ali na vidno izpostavljenih legah. Nove lokacije se odpirajo 
kadar povečanju potreb po mineralnih surovinah za gradbeništvo z obstoječimi objekti 
ni mogoče zadostiti oziroma obstoječe lokacije ne omogočajo izkoriščanja in 
gospodarnega transporta rude. Nove lokacije se umeščajo na osnovi analize vidne 
izpostavljenosti, ki je sestavni del strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov 
lokalnih skupnosti. 
Prednostno je treba sanirati lokacije odprtih kopov zlasti na:  
1. gospodarsko neperspektivnih lokacijah; 
2. območjih velikih razvrednotenj prostora ter večje ranljivosti naravnih in ustvarjenih 
sestavin prostora; 
3. varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih po predpisih;  
4. območjih prepoznavnosti krajine, na vidno izpostavljenih območjih in območjih 
varstva kulturne dediščine;  
5. območjih, kjer je možno umeščati nove rabe prostora in je za to izkazan javni interes 
oziroma kjer je znan investitor, ter območjih nelegalnih kopov. 
- Pri sanacijah je treba upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike. Načini 

sanacij so načrtovanje nove rabe, vzpostavitev rabe prostora, kot je bila pred 
začetkom izkoriščanja, in sukcesivnost naravnih procesov, kadar niso ogroženi 
varnost, zdravje in življenje ljudi. Kjer je mogoče, zlasti pa v nacionalnih območjih 
prepoznavnosti in varovanih območjih naravnih kakovosti, je treba spodbujati 
sprotno sanacijo degradiranih površin, na že izkoriščenih območjih še aktivnih 
kopov pa dokončno sanacijo. Kadar se na območju pridobivanja mineralnih surovin 
vzpostavijo pogoji za sekundami biotop ali drugo območje, pomembno z vidika 
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ohranjanja narave oziroma kulturne dediščine, ga je treba ustrezno sanirati. Pri 
sanaciji območij oskrbe z edinstvenimi mineralnimi surovinami mora oblika sanacije 
omogočati možnost za občasni odvzem manjših količin materiala, kadar za to 
obstajajo utemeljene potrebe. 

- Na varovanih, zavarovanih ali ogroženih območjih je dovoljeno izkoriščanje 
mineralnih surovin skladno s predpisi. Na območju pridobivanja mineralnih surovin 
se upošteva ohranjanje habitatnih tipov zavarovanih in ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst, in to z opuščanjem ali prilagajanjem rabe prostora na območju 
habitatnega tipa. 

- Na območju pridobivanja mineralnih surovin je treba zagotoviti tudi površine 
oziroma objekte za skladiščenje, separacijo, odlaganje jalovine in za druge objekte, 
nujne za izvajanje rudarske dejavnosti in pripadajočo infrastrukturo. Če se 
pridobivanje strateških in industrijskih gospodarsko pomembnih mineralnih surovin 
opusti, je zaradi gospodarnosti treba ohraniti plansko varovanje vira. 

 
Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij (99. člen):  
Gradnja objektov zunaj poselitvenih območij, ki služi za potrebe kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj poselitvenih območij, 
pridobivanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih 
virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in javne infrastrukture mora zadoščati naslednjim merilom:  
1. njihova izvedba ali uporaba ni v nasprotju z javno koristjo;  
2. je mogoče z razumnimi stroški zagotoviti komunalno opremo zemljišča;  
3. ne bi povzročila vidnega razvrednotenja prostora;  
4. ne bi povzročila škodljivih vplivov na okolje;  
5. taka gradnja ne bi ogrožala naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne 
dediščine;  
6. taka gradnja ne bi ogrozila kakovosti naravnih virov ali oteževala dejavnosti, ki so 
vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje 
mineralnih surovin). 
 
Usmeritve glede ustreznosti podatkov prikaza stanja prostora 
Na območju občine so štirje površinski kopi (pridobivalni prostori) tehničnega kamna – 
dolomita, za katere je država podelila rudarsko pravico za gospodarsko izkoriščanje 
mineralne surovine. Območja pridobivalnih prostorov se z osnovno namensko rabo 
prostora opredeli kot območje mineralnih surovin (s podrobnejšo namensko rabo pa 
kot površina nadzemnega pridobivalnega prostora). 
 
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.  
 
Smernica MP , Direktorat za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, Ljubljana; št. 350-
98/2009/2 z dne 12.08.2009 
Območje občine Hrastnik se ne nahaja na vplivnem območju katerega od letališč, glede 
na predvideno in obstoječo mrežo letališč v Sloveniji.  
 
Preko območja potekajo zračne poti, zato je pri sprejemu OPN za območje Občine 
Hrastnik potrebno upoštevanje omejitev, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu (Zlet – Ur. l. 
RS, št. 18/2001, 110/2002-ZGO-1, 49/2006-ZMetD, 79/2006, 113/2006-UPB1, 10/2007 
Skl.US: U-I-280/05-25, 68/2008 Odl.US: U-I-411/06-21, 33/2009, 109/2009-ZZNSZP-B, 
62/2010, 81/2010-UPB4). Predvsem je pri načrtovanju potrebno upoštevati določila 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200679&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006113&stevilka=4797
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200710&stevilka=457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200868&stevilka=2983
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&stevilka=1511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009109&stevilka=4928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201081&stevilka=4332
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povezana z ovirami za zračni promet po 110. členu ZLet. Med ovire za zračni promet 
tako štejejo: 
- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali 

umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 
metrov, 

- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov od tal, ter 
daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po 
dolžini več kot 75 metrov, 

- za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji 
od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovanih pasov 
posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno. 

 
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati 
na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje 
Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji 
takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
 
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.  
 
Smernice MP, DRSC, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, št. 35001-50/2009 
Na območju občine Hrastnik DRSC planira naslednja dela: 
- Novogradnjo ceste G2-108/1186 Hrastnik – Zidani Most, 
- Ureditev ceste R1-221/1221 -  Rinaldo v stac. 5250, 0 do 6999, 
- Modernizacija ceste R1-221/1221 Trbovlje – Hrastnik v stac. 4550 do 5300.  
Za vsak poseg v varovalni pas državnih cest je treba v skladu z Zakonom o javnih 
cestah ter Zakonom o graditvi objektov pridobiti soglasje DRSC. 
 
Smernice DARS, Ulica XIV. Divizije 4, Celje; št. 351/D-62/09-PDP/VD-265 
Na območju občine Hrastnik ni obstoječih prometnic in drugih ureditev, kot tudi ne 
načrtovanih prometnih povezav, ki so v pristojnosti DRSC. 
 
Smernice Slovenske Železnice, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana; št. 1.6 ZK-
256/09SM 
Na območju občine Hrastnik je predvidena gradnja hitre železniške proge Dobova-
Ljubljana. 
 
Smernice ELES Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana; št. 5540/532/iub z dne 
30.07.2009 
Smernice narekujejo upoštevanje prenosnih elektroenergetskih objektov in koridorjev, 
ki potekajo po obravnavanem področju in se nanašajo na zasnovo državnega 
elektroenergetskega omrežja. Upoštevati je potrebno širine varovalnih pasov 
elektroenergetskih koridorjev daljnovodov. V skladu z Uredbo o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem okolju je potrebno je potrebno znotraj 
elektroenergetskega koridorja daljnovodov spremeniti eventualna obstoječa nezazidana 
I. območja varstva pred sevanjem v II. območja varstva pred sevanjem. Smernice 
predlagajo, se da območja stavbnih zemljišč namenjena za stalno prebivanje ljudi ne 
širijo v elektroenergetske koridorje. 
 
Ugotovitev: Pripravljalec OPN je smernice upošteval.  
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Smernice Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana; št. 2288/09-DM/SP z 
dne 14.09.2009 
 
Za zagotavljanje novih potreb po električni energiji bo potrebna izgradnja dodatne 
elektroenergetske infrastrukture. Na območju občine je predviden nov daljnovod 
visokonapetostnega omrežja DV 2x110 Trbovlje – Hrastnik. Srednjenapetostno omrežje 
se gradi predvsem v kabelski izvedbi izven urbanih naselij, v urbanih naseljih se gradi 
izključno v kabelski izvedbi. Obstoječa daljnovoda DV 10/20 KV Čeče in Rudniška 
kolonija se bosta iz prostega voda spremenila v kablovod.  Predvidena je izgradnja 16 
novih transformatorskih postaj. 
 
Smernice Geoplin plinovodi d.o.o., cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana; št. 
S09-495/R-MP/RKP 
V občini Hrastnik poteka 6 tras prenosnega plinovoda, dve trasi pa sta planirani. 
Potrebno je upoštevati navedeno prenosno omrežje zemeljskega plina z vsemi 
omejitvami v pripadajočem nadzorovanem pasu oz. varnostnem pasu in pridobiti 
soglasja Geoplina plinovodi d.o.o. V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le 
pod posebnimi pogoji. 
 
Smernice Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana; št. 38/05-AF-
00131201002050013  
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja, katerega 
je potrebno glede na pozidavo oz. komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali prestaviti 
na osnovi projektne rešitve, ter si pridobiti soglasje Telekom Slovenije k projektnim 
rešitvam.  
 
Smernice HSE Invest d.o.o. PE Medvode, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode; št. 214-
403-13 
Južni del občine Hrastnik spada pod vplivno območje HE Suhadol v katerega druge 
ureditve ne smejo vplivati.  
 
Smernice Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o. Kolodvorska 2, 6000 Koper; št. 13-
09-HR 
Na območju občine poteka nizkotlačno in srednjetlačno plinovodno omrežje.  
 
Smernice Petrol Energetika d.o.o, Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik; št. 2415/2009-
BP/MKP 
V občini Hrastnik so skoraj vsi stanovanjski objekti in pomembnejši javni objekti 
priključeni na daljinsko ogrevanje družbe Petrol Energetika. Za zagotavljanje novih 
potreb po daljinskem ogrevanju bo potrebna izgradnja dodatnega vročevodnega 
sistema za območje Resnice, Veličkove ceste in območje Leše.  
 
Smernice RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje; št. 
708/09 
Pridobivalni prostor RTH d.o.o. na območju občine Hrastnik meri približno 956ha, ki 
predstavlja 16% celotne površine občine. V analizi stanja prostora je pridobivalni 
prostor uvrščen v območje mineralnih surovin. Znotraj pridobivalnega prostora se 
nahajajo območja, ki so v varnostnem stebru. Površina znotraj varnostnih stebrov meri 
241ha. Kategorizacija površin pridobivalnega prostora območje pridobivalnega prostora 
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deli na 3 cone znotraj varnostnih stebrov, kjer veljajo ostrejše omejitve različne stopnje 
in ostalo območje, kjer je možna gradnja objektov na osnovi izjave investitorja, da se 
odpove pravici do odškodnine, v kolikor bi ta nastala. Smernice podajajo tudi konkretne 
usmeritve za posamezna območja. 
 
Smernice KSP Hrastnik, Cesta 3 julija 7, 1430 Hrastnik; št. 672/2009-ge/ks 
Na področju vodovoda je potrebno zagotoviti rezervne vodne vire na nekaterih 
sistemih. Na nekaterih delih je potrebno izboljšati varnost vodooskrbe in povečati 
požarno varnost. Sanirati je tudi potrebno nekatere vaške vodovode in jih prenesti v 
upravljanje upravljalcu javnega vodovoda.  
 
Smernica MORS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana; št. 
350-322/2009 
Podane so smernice s področja varstva pred naravnimi nesrečami in varstva pred 
požarom. 
 
2.3. Okoljski cilji plana  
 
Namen okoljskega poročila OPN Hrastnik je preverjanje upoštevanja okoljskih ciljev, ki 
jih določajo mednarodne pogodbe, varstvenih ciljev na območjih s posebnim pravnim 
statusom ter ostalih ciljev, opredeljenih v okoljskih izhodiščih, programih in načrtih s 
področja varstva okolja ter v drugih pravnih aktih zaradi uresničevanja načel varstva 
okolja ali trajnostnega razvoja. 
 
Namen okoljskega poročila OPN Hrastnik je preverjanje upoštevanja okoljskih ciljev, ki 
jih določajo mednarodne pogodbe, varstvenih ciljev na območjih s posebnim pravnim 
statusom ter ostalih ciljev, opredeljenih v okoljskih izhodiščih, programih in načrtih s 
področja varstva okolja ter v drugih pravnih aktih zaradi uresničevanja načel varstva 
okolja ali trajnostnega razvoja. 
 
Osnovni cilj varstva je v največji meri varovati naravno prvobitnost, bivanjsko okolje, 
kulturno dediščino in naravne vire. 
 
Dolgoročni cilji občine, ki so skladni s cilji Zasavske regije na področju urejanja 
prostora in varstva okolja, so zdravo okolje in prostorske možnosti za razvoj 
inovativnega, konkurenčnega in uspešnega gospodarstva ter prepoznavnost.  
 
Občina želi s prostorskim načrtom doseči naslednje cilje prostorskega razvoja: 
- omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov, 
- zagotoviti aktivno ohranjanje in razvoj prepoznanih kakovosti v prostoru, 
- sanirati probleme v urbanem in odprtem ter ruralnem prostoru, 
- določiti rabo prostora in razvoj dejavnosti v prostoru ob upoštevanju načel 

vzdržnega prostorskega razvoja, 
- ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij, 
- zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost do storitev na področju 

družbenih dejavnosti, 
- izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih 

virov energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije ter s spodbujanjem 
razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje 
v Hrastniku in Dolu pri Hrastniku, 
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- omogočiti dobro medsebojno povezanost naselij s komunikacijskim in prometnim 
omrežjem ter povezave s sosednjimi območji občin in regij, 

- ohraniti in varovati  naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino, 
- vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi  (kolesarski in peš 

promet) in neovirana dostopnost do javnih objektov ter površin funkcionalno 
oviranim osebam, 

- zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
- določiti prostorsko izvedbena merila in pogoje za urejanje prostora in posege v 

prostor, 
- zagotoviti dobro podlago za pripravo in sprejem podrobnejših prostorskih načrtov. 

 
Izmed zgoraj naštetih okoljskih ciljev okoljsko poročilo obravnava le tiste, ki se 
nanašajo na plan in ustrezajo značilnostim okolja na območju plana. 
 
Prioritetni projekti občinskega pomena za katere se z OPN zagotavljajo prostorski 
pogoji so: 
- zagotovitev celovitega razvoja osrednjega poselitvenega območja občine z naselji 

Hrastnik, Dol pri Hrastniku z Brnico ter Marnega in Turja; 
- Zagotovitev prostorskih možnosti za posodobitev obstoječe družbene infrastrukture 

in njeno širitev na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture in 
športa; 

- vzpostavitev pogojev za, celovito obnovo dotrajanih stanovanjskih sosesk, razvoj 
centralnih dejavnosti,  prestrukturiranje in obnova industrijskih objektov, ki niso v 
funkciji; 

- zagotovitev prostorskih pogojev za razvoj obrti in podjetništva v Hrastniku, Dolu pri 
Hrastniku in v drugih naseljih; 

- Izboljšanje stanja v okolju – zrak, degradirana zemljišča (sanacija posledic 
rudarjenja v podzemnih in nadzemnih kopih – območje rudarjenja rjavega 
premoga, peskokopa Retje – Plesko in kamnoloma Boben) in zagotovitev nove 
koristne in trajnostno naravnane rabe; 

- omogočanje regionalno usklajene rabe prostora za okoljsko in komunalno, 
energetsko ter prometno infrastrukturo (regionalni sistem oskrbe z zemeljskim 
plinom, ravnanje z odpadki, čistilne naprave in kanalizacijski sistemi, III. razvojna 
os,  G2 - 108 Hrastnik – Zidani Most, energetski objekti državnega pomena); 

- zagotovitev prostorskih možnosti za umestitev novega pokopališča za osrednje 
območje poselitve v občini v območju med Hrastnikom in Dolom pri Hrastniku; 

- zagotavljanje prostorskih možnosti za ohranjanje poseljenosti na podeželju z 
gradnjo manjkajoče in posodobitev obstoječe lokalne gospodarske javne 
infrastrukture ter s prenovo in gradnjo stanovanjskih objektov; 

- zagotavljanje trajnostnega in sonaravnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, 
vključujoč izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč za pridelavo in obdelavo; 

- ohranjanje in varovanje, kulturne krajine, naravnih značilnosti in biotske pestrosti 
prostora. 

 
Prioritetni projekti regionalnega pomena v Hrastniku za katere se z OPN zagotavljajo 
prostorski pogoji so: 
- izgradnja državne ceste Hrastnik – Zidani Most (v okviru III. razvojne osi oz. del G2 

– 108), 
- sanacija degradiranih površin RTH, zapolnjenega odlagališča nenevarnih odpadkov 

TET v Prapretnem in odprtega kopa Retje – Plesko, 
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- ureditev stanovanjskih sosesk dotrajanih večstanovanjskih objektov, 
- izgradnja regijskih objektov družbene infrastrukture, kot so: objekt reševalne 

postaje, gasilskega centra in policijske postaje, dom starejših občanov in 
oskrbovana stanovanja, ureditev smučišča Rajska dolina ter dozidava zimskega 
bazena, prenova in razširitev knjižnice A. Sovreta, 

- zagotoviti  vsaj 05 m2 pokritega in 3m2 nepokritega prostora, namenjenega športni 
dejavnosti, na prebivalca, 

- izgradnja regijske deponije Unično, kolektorskega sistema kanalizacije in ČN 
Hrastnik. 

 
Konkretni okoljski cilji za posamezno sestavino okolja, ki se presoja, so navedeni v 3. 
poglavju. 
 
2.4. Merila vrednotenja 
 
»Ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo 
človekovega zdravja in kulturno dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja 
okolja, stopnje doseganja varstvenih ciljev in druga merila, ki zagotavljajo ustrezno 
vrednotenje vplivov plana.« (Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje, Ur.l. RS, št. 73/2005) 
 
Pregledu varstvenih ciljev sledi prikaz nabora kazalcev stanja okolja, ki so v okoljskem 
poročilu glede na varstvene cilje oz. skupine varstvenih ciljev smiselno uporabljeni kot 
merila vrednotenja vplivov plana na okolje.  
 
Kot merila vrednotenja vplivov plana na okolje ali kazalci stanja okolja so bili 
uporabljeni kazalci, predpisani v Uredbi o okoljskem poročilu in s pomočjo katerih naj 
bi ugotavljali stanje okolja, z odstopanjem od kazalcev stanja okolja pa tudi vplive 
plana na okolje. Za merilo jakosti vpliva uporabimo lestvico, ki jo določa navedena 
Uredba in obsega ocene od A (vpliva ni oziroma je vpliv pozitiven) do E (vpliv je 
uničujoč). Kadar ugotavljanje vpliva ni možno pa je ocena X. 

 
 
Medtem ko kazalci stanja okolja predpisani v dokumentih omogočajo ugotavljanje 
stanja in hkrati sprememb v okolju, ki lahko nastanejo ob uresničitvi plana ne glede na 
prostorsko opredelitev posega, modeli ranljivosti omogočajo predvsem presojo vplivov 
izvedbe posegov na zanje v planu opredeljenih lokacijah.  
 
 
 
2.5. Metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje  
 
Podatki o planu za celotne prostor občine so podani v 1. Poglavju poročila. V 3. 
poglavju je z zakonsko predpisanimi oz. splošnimi kazalci najprej za vsako okoljsko 
sestavino pripravljen opis stanja okolja s podatki o stanju ter podatki o okoljskih ciljih 
plana. Temu sledi opis vplivov izvedbe plana na zmanjšanje ali povečanje kakovosti 
okoljske sestavine z oceno vplivov plana, ki so lahko neposredni, daljinski, kumulativni 
in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni. Vplivi izvedbe 
plana so v vseh segmentih okolja, prav tako tudi na naravo, na kulturno dediščino in 
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na zdravje ljudi, ocenjevani in presojani glede uresničevanja okoljskih ciljev z enakim 
merilom v razredih učinka: 
A - ni vpliva oziroma je vpliv pozitiven 
B - vpliv je nebistven 
C - vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
D - vpliv je bistven 
E - vpliv je uničujoč 
X - vpliva ni možno ugotoviti oziroma določiti 
 
V primeru, če se podocene za katerokoli posledico izvedbe plana na okoljske cilje plana 
uvrstijo v velikostni razred A, B ali C, se šteje da so  vplivi izvedbe plana za 
uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi. Če se podocene uvrstijo v velikostni razred D 
ali E, vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso sprejemljivi.  
Ocena vplivov izvedbe plana je v presoji sestavljena na podlagi podocen vsake od 
možnih škodljivih posledic, do katerih bi pri izvedbi plana lahko prišlo. V nadaljevanju 
(3. poglavje) je za vrednotenje vpliva na vsako okoljsko sestavino posebej opredeljeno 
kako je bil vpliv ovrednoten oz. kaj pomeni posamezen velikostni razred vpliva. V 
primerih pričakovanih škodljivih vplivov je bila preverjena možnost zmanjšanja le teh 
na sprejemljivo raven ob izvedbi možnih izvedljivih omilitvenih ukrepov. 
 
Posledice izvedbe plana na okoljske cilje plana se vrednotijo glede na: 
- povzročitev bistvene zamude v prizadevanjih za doseganje okoljskih ciljev plana, 
- bistveno prekinitev ohranjanja ali napredovanja dobrega stanja okolja in njegovih 

delov, določenega z okoljskimi cilji, oziroma varstva območij, na podlagi zahtev 
varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov, varstva človekovega 
zdravja in kulturne dediščine.  

 
Vpliv plana na okoljske sestavine se vrednoti za celoten plan, vključno s predlaganimi 
spremembami namenske rabe prostora.  
 
Pri zgornjem postopku gre predvsem za določanje neposrednih vplivov izvedbe plana 
na doseganje okoljskih ciljev. Na podlagi neposrednih vplivov so bili v nadaljevanju 
identificirani in opredeljeni daljinski, kumulativni in sinergijski, začasni in trajni vpliv, 
določeno pa je bilo tudi ali so le-ti vplivi kratkoročni, srednjeročni ali dolgoročni.  
 
Neposredni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo in druge 
sestavine okolja, ki na območju plana neposredno vpliva na izbrana merila vrednotenja 
iz 3. odstavka 4. člena Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/2005). Ugotovljeno območje neposrednega 
vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje 
in iz drugih dejanskih okoliščin.  
Daljinski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v naravo in druge sestavine 
okolja z vplivi na okolje, ki so posledica izvedbe plana in se zgodijo oddaljeno od 
posega  v okoljena To pomeni, da izvedba plana ali poseg v naravo vpliva na okoljske 
sestavine v širšem prostorskem smislu. 
 
Kumulativni vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo 
vpliva na izbrana merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s 
posegi, ki so načrtovani ali se izvajajo na podlagi prostorskih planov okoliških občin, 
velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali kadar ima več posameznih za okolje 
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zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana vpliv, katerega učinki 
na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi.  
 
Sinergijski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v 
celoti večji od vsote posameznih vplivov. Kumulativni in sinergijski vplivi so opredeljeni 
v nadaljevanju poročila v 4. poglavju. 
 
Trajni vpliv je pričakovan na območjih, kjer se bo v OPN spremenila namenska raba 
glede na prejšnji plan. 
 
Začasni vpliv je vpliv začasne narave, ki taja do konca izvedbe določene faze. 
 
Kratkoročni vpliv je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih 
letih od začetka vplivanja. 
 
Srednjeročni vpliv je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med 
petimi in desetimi leti od začetka vplivanja. 
 
Dolgoročni vpliv je vpliv, ki pusti trajne posledice. Na območjih, kjer se bo odstranil 
vegetacijski pokrov in se ne bo vzpostavila sprememba rabe prostora.  
 
Vplivi bodo prisotni vseskozi v času izvajanja plana oz. izvajanja predvidenih 
dejavnosti. Zaradi navedenega nismo preverjali vplivov izvedbe plana po kratkoročni, 
srednjeročni in dolgoročni komponenti, ampak le s stališča, ali je vpliv trajen ali le 
začasen (v času gradnje). V okoljskem poročilu so kot kumulativni vplivi opredeljeni 
vplivi, ki se nanašajo na nove posege v povezavi z obstoječim stanjem (npr. širitev 
stavbnih zemljišč, ki dopolnjuje obstoječa stavbna zemljišča predstavlja kumulativni 
vpliv), ter tudi vplivi, ki se načrtujejo ali potekajo sočasno v okviru občine (npr. sprejeti 
zazidalni in lokacijski načrti, infrastrukturne ureditve). 
 
Način obravnave in vrednotenja naravnih in  ustvarjenih kakovosti prostora 
Za lažje ocenjevanje vplivov na posamezne sestavine okolja so bile predlagane 
spremembe prekrite tudi z vsemi pomembnimi varovanimi, varstvenimi in zavarovanimi 
območji ter ostalimi osnovnimi prostorskimi podatki. Na podlagi prekrivanja je bilo 
mogoče opredeliti ali se predlagane spremembe nahajajo na območju preverjanja, na 
njegovi meji ali pa so izven območja preverjanja. 
 
Ocenjevanje vplivov celotnega plana je bilo izvedeno tudi s prekrivanjem modelov 
ranljivosti prostora z vidika posameznih posegov v prostor, pripravljenih znotraj 
strokovne podlage Študija ranljivosti prostora občine Hrastnik, s predlogi sprememb, ki 
jih opredeljuje OPN Hrastnik. Pri prekrivanju so bile pri posameznem modelu ranljivosti 
upoštevane le spremembe namenske rabe in ne celotna območja namenskih rab. Tako 
so bila npr. pri poselitvi upoštevana in ocenjevana le novo opredeljena poselitvena 
območja. Osnovo za vrednotenje vplivov (oceno jakosti vplivov v skladu z zgoraj 
navedenimi razredi učinka) predstavlja stopnja ranljivosti na mestu predlagane 
spremembe in potencialnega posega.  
 
Celovita obravnava ustvarjenih kakovosti prostora s posebnim poudarkom na njihovi 
ohranitvi in izboljševanju je bila izvedena v sklopu izdelave strokovnih podlag za 
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poselitev, ki so bile izdelane za vsako naselje v občini po posebni metodologiji. V okviru 
strokovnih podlag za poselitev je bila celovito obravnavana kulturna dediščina.  
 

Strokovne podlage za področje poselitve za občino Hrastnik so izdelane za novo 
generacijo prostorskih aktov, v skladu s sprejetim Zakonom o prostorskem načrtovanju 
in podzakonskimi akti. Osnovni namen le teh je transparentni prikaz dejanskega stanja 
poselitve v prostoru, ki je, poleg drugih analiz, zelo pomemben del izhodišč za izdelavo 
novega ključnega prostorskega akta- Občinski prostorski načrt (OPN). 
 

 

 
 

3. Ugotavljanje in vrednotenje vplivov 
 
3.1. Kakovost zraka in podnebne razmere 
3.1.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila  
Predpisi Republike Slovenije: 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: 

U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. 
US: U-I- 40/06-10, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/2009-
ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 Odl.US: U-I-88/10-11); 

- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B- 
108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-
ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8); 

- Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS, 
št. 24/05, 92/07); 

- Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku, 
(Ur. l. RS št. 52/02, 18/03, 121/06, 9/11); 

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11); 
- Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 52/02, 

41/04, 9/11); 
- Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 8/03, 41/04, 9/11); 
- Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, (Ur. l. RS, 

št. 52/02, 41/04-ZVO-1, 9/11); 
- Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, 

št. 73/05, 92/07, 68/12); 
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 

34/07, 81/07, 23/11); 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 
70/96, 71/00, 99/01, 17/03, 105/08); 

- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 56/06); 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNVPO) (Ur. l. RS, 
št. 2/06); 

- Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02, 
29/04, 93/08, 52/10); 

-  
- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 , 

november 2009  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=368
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- Nacionalni energetski program; 
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (december 2006). 
 

Mednarodne konvencije, predpisi EU in resolucije: 
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06); 
- Kjotski protokol (Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola, Ur.l. RS, št. 17/2002). 
 
3.1.1.1. Okoljski cilji plana 
Okoljski cilji plana so določeni v sprejetih mednarodnih pogodbah in veljavnih predpisih 
in se odražajo predvsem v sprejetih operativnih programih in dokumentih. Okoljski cilji 
plana so pogojeni z okoljsko strategijo Republike Slovenije. Določeni in navedeni so v 
Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja, ki je bil sprejet na osnovi 
mednarodnih obveznosti (mednarodnih pogodb) RS in veljavnih predpisov, ki veljajo na 
tem področju v RS ter EU (Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Ur. l. 
RS, št. 2/2006, Kjotski protokol, Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij v zrak za določene snovi). 

 
Cilji plana na področju kakovosti zraka in podnebnih sprememb so: 
a.) Kakovost zraka: 
Ohranjaje oz. izboljšanje kakovosti zraka 
 
b.) Podnebne razmere: 
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
 
 
3.1.1.2 Merila vrednotenja vplivov na okolje (kazalci) ter metodologija vrednotenja 
Obstoječe stanje onesnaženosti zraka je določeno s pomočjo javno dostopnih 
podatkov.  
 
Pri izbiri kazalcev za spremljanje doseganja okoljskih ciljev varstvu zraka smo izbrali 
posredne kazalce, ki so pri uresničevanju plana merljivi na lokalni ravni. Pri vplivih 
plana na podnebne razmere pa so glede na razmeroma majhne vplive lokalnega okolja 
prav tako izbrani pretežno enaki posredni kazalci. Se pa občina in drugi nosilci izvajanja 
plana z neposrednimi kazalci, katerih spremljanje je v pristojnosti države, lahko tekoče 
seznanjajo in podatke uporabljajo za načrtovanje ustreznih ukrepov za izboljšanje 
stanja okolja. 
 
 
Tabela 10: Skladnost ciljev plana z okoljskimi cilji državnih in mednarodnih planov s področja okolja za segment zrak 

Cilji Zakonska izhodišča in programi Merila vrednotenja in ocenjevanja - 
kazalci 

Ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti 
zraka in zmanjšanje onesnaženosti 
zunanjega zraka z onesnažili v 
skladu z Uredbo o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij onesnažil 
zunanjega zraka in 
Operativnim programom varstva 
zraka pred onesnaževanjem s PM10, 
ter drugimi predpisi in programi, ki 
se nanašajo na varstvo zraka za 
zdravje ljudi. 
 
 
 

Uredba o ukrepih za ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 
(Ur. l. RS, št. 52/02, 41/04-ZVO-1, 
9/11) 
• Uredba o žveplovem dioksidu, 
dušikovih oksidih, delcih in svincu v 
zunanjem zraku (Ur. l. RS št. 52/02, 
18/03, 121/06, 9/11) 

•Uredba o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaženja (Ur. l. 
RS, št. 73/1994, 68/1996, 109/2001, 

a.) Kakovost zraka: 
- nadaljnji razvoj omrežja 

zemeljskega plina – delež 
priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji 
na območju občine glede na 
rabo električne energije in 
fosilnih goriv; 

- delež stanovanj s priključkom 
na daljinsko ogrevanje 

- površine namenjene za 
poselitev; 

- površine urejenih gospodarskih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199473&stevilka=2605
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199668&stevilka=3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2001109&stevilka=5434
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b.) Izboljšanje podnebnih razmer: 
 

 

41/2004-ZVO-1, 31/07) 
• Uredba o benzenu in ogljikovem 
monoksidu v zunanjem zraku (Ur. l. 
RS št. 52/2002, 18/2003, 41/2004-
ZVO-1, 121/2006, 9/2011) 
• Uredbo o ozonu v zunanjem zraku 
(Ur. l. RS št. 8/03, 41/04, 9/11) 
• Sklep o določitvi območij in stopnji 
onesnaženosti zaradi žveplovega 
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, 
svinca, benzena, ogljikovega 
monoksida in ozona v zunanjem 
zraku (Ur. l. RS, št. 72/2003, 9/2011, 
58/2011) 
• Pravilnik o monitoringu kakovosti 
zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 36/07) 
• Uredba o nacionalnih zgornjih 
mejah emisij onesnaževal zunanjega 
zraka (Ur. l. RS, št. 24/05, 92/07) 
• Resolucija o nacionalnem programu 
varstva okolja 2005 - 2012 
•Operativni program varstva 

zunanjega zraka pred 
onesnaževanjem s PM10 , november 
2009 
 
b.) Podnebne razmere: 
• Kjotski protokol (Zakon o ratifikaciji 

Kjotskega protokola, Ur.l. RS, št. 
17/2002) 
• Nacionalni energetski program 
• Operativni program zmanjševanja 

emisij toplogrednih plinov (december 
2006) 
 

con;  
- obseg prometnih obremenitev 

– povprečni letni dnevni 
promet 

- količina odloženega 
elektrofiltrskega pepela TET 

- instalirana moč sončnih 
elektrarn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.) Podnebne razmere: 
- nadaljnji razvoj omrežja 

zemeljskega plina – delež 
priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji 
na območju občine glede na 
rabo električne energije in 
fosilnih goriv; 

- delež stanovanj s priključkom 
na daljinsko ogrevanje 

- obseg prometnih obremenitev 
– povprečni letni dnevni 
promet 

 

 
Obrazložitev izbire kazalcev 
Emisije iz objektov, ki bodo zgrajeni oziroma bodo obratovali na podlagi izvedbe plana 
ni mogoče določiti. Natančnih emisij na ravni priprave OPN ni mogoče določiti, je pa 
mogoče oceniti vpliv na podlagi kasnejših meritev oz. obratovalnega monitoringa. 
Glede na to, da ima občina razvito omrežje tako oskrbe z zemeljskim plinom kot tudi 
daljinskega ogrevanja so primerni posredni kazalci kot so – delež priključenih 
porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina v industriji na območju 
občine glede na rabo električne energije in fosilnih goriv ter delež stanovanj s 
priključkom na daljinsko ogrevanje. Proizvodne dejavnosti z izpusti v zrak vplivajo na 
kakovost zraka, vendar op pripravi plana vpliva še ni mogoče določiti. To bo mogoče s 
spremljanjem stanja – obratovalnim monitoringom, v proizvodnjah, ki se bodo 
vzpostavile na površinah urejenih gospodarskih con. V fazi priprave plana je zato 
primeren kazalec površina gospodarskih con. 
 
Promet je eden od najpomembnejših onesnaževalcev okolja. Vendar se pri izvedbi 
plana (razvoj dejavnosti, gradnje, obratovanje objektov …ipd) lahko pričakuje njegovo 
povečanje. Iz povečanja povprečnega letnega dnevnega prometa (PLDP) se lahko 
izračuna tudi količina emisij iz prometa. Na kakovost zraka v občin pomembno vpliva 
količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET na odlagališču. Z vidika učinkovite 
rabe energije na lokalni ravni z vplivom na kakovost zraka je izbran posredni kazalec 
instalirana moč sončnih elektrarn. Občina namreč v skladu s svojo energetsko zasnovo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200318&stevilka=719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006121&stevilka=5179
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=368
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2725
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oziroma konceptom rabe energije želi prispevati k okoljskim ciljem izboljšanja kakovosti 
zraka tudi s povečanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov – v največji 
meri iz sončne energije.  
 
Metodologija vrednotenja 
Vplivi izvedbe plana na onesnaženost zraka zaradi predvidenih novih posegov so 
ocenjeni s pomočjo javno dostopnih podatkov in so vrednoteni na podlagi posledic 
plana na okoljske cilje plana z uporabo meril vrednotenja predpisanih z Uredbo o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 
na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Skladno z omenjeno uredbo se vrednotenje vplivov 
plana ugotavlja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 
 
Za izhodišče ugotavljanja sprememb meril – kazalcev po katerih bo vrednoten vpliv 
plana na doseganje okoljskih ciljev so uporabljeni podatki o stanju priključkov 
porabnikov v gospodinjstvih na plin in delež porabe zemeljskega plina v industriji, 
priključkov na daljinsko ogrevanje in instalirane moči sončnih elektrarn iz Energetske 
zasnove občine Hrastnik (2006). Odlagališče TET leži v bližini mesta Hrastnik v katerem 
živi več kot polovica prebivalstva občine, deloma je locirano na območju občine 
Trbovlje in deloma v občini Hrastnik, zato so relevantni podatki za celotno odlagališče. 
Za oceno podatkov  o prometnih tokovih so uporabljeni javno dostopni podatki števnih 
mest  PLDP za leto 2009, prav tako tudi podatki o prepeljanih potnikih v javnem 
potniškem prometu. 
 
Tabela 11: Merila vrednotenja vplivov plana na doseganje ciljev kakovost zraka z vplivom na zdravje 

Ocena Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 
 
 
 
 
 

Vplivov plana na doseganje ciljev varstva zraka ni oziroma so pozitivni: 
- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina omogoča, da se v skladu s 

planskimi cilji povečuje delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež 
porabe zemeljskega plina v industriji na območju občine raste glede na stanje 
pred izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje bo povečan z vključitvijo 
novih stavb na območju občine (obstoječi soseski Resnica in Veličkova cesta 
ter predvideno območje za bivanje in dom starejših na Leši), v celoti bo 
obnovljeno obstoječe omrežje; 

- površine namenjene za poselitev se zmanjšujejo; 
- površine industrijskih in gospodarskih con se zmanjšujejo; 
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se letno 

zmanjšuje;  
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET se letno zmanjšuje; 
- instalirana moč sončnih elektrarn se letno povečuje; 

 
  

B Vpliv je nebistven 
 
 
 

S planom se na doseganje ciljev varstva zraka vpliva vendar nebistveno saj 
doseganje ciljev glede na merila: 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine ostaja enako ali se minimalno zmanjšuje 
glede na stanje pred izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se 
minimalno znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri; 

- površine namenjene za poselitev ostajajo enake ali se minimalno povečajo 
(manj kot 5 %); 

- površine urejenih GC ostaja enako ali se minimalno povečajo (manj kot 5 %); 
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja 

enak ali se minimalno povečuje;  
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET ostaja enaka ali se minimalno 

povečuje (manj kot 5 %); 
- instalirana moč sončnih elektrarn ostaja enaka ali se minimalno zmanjšuje; 

 

C Vpliv je nebistven Plan na doseganje ciljev varstva zraka vpliva, vendar je zaradi izvedbe omilitvenih 
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zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 
 
 
 

ukrepov vpliv nebistven glede na merila:  
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine ostaja enako ali se minimalno zmanjšuje 
glede na stanje pred izvedbo plana, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se 
minimalno znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri, zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- površine namenjene za poselitev ostajajo enake ali se minimalno povečajo 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (manj kot 5 %); 

- površine urejenih GC ostaja enako ali se minimalno povečajo (manj kot 5 %), 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja 
enak ali se minimalno povečuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET ostaja enaka ali se minimalno 
povečuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- instalirana moč sončnih elektrarn ostaja enaka ali se minimalno zmanjšuje 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

 
 

D Vpliv je bistven 
 
 
 
 
 
 

Plan ima na doseganje ciljev varstva zraka bistven vpliv – ciljev glede na 
postavljena merila se ne dosega.  
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine se zmanjšuje glede na stanje pred 
izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se ne  
obnavlja skladno z načrti občine; 

- površine namenjene za poselitev se bistveno povečajo; 
- površine urejenih GC se bistveno povečajo;  
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se povečuje; 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET se povečuje; 
- instalirana moč sončnih elektrarn se zmanjšuje; 
 
 

E Vpliv je uničujoč 
 
 

 Plan ima na doseganje ciljev varstva zraka uničujoč vpliv. Kakovost zraka se 
bistveno poslabša. 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine se močno zmanjšuje glede na stanje pred 
izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se ne  
obnavlja, stanje na omrežju se poslabšuje; 

- površine namenjene za poselitev se večkrat povečajo; 
- površine urejenih GC se večkrat povečajo;  
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se močno 

poveča; 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET se močno poveča; 
- instalirana moč sončnih elektrarn močno zmanjša; 
 
 
  

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Tabela 12: Merila vrednotenja vplivov plana na podnebne razmere 

Ocena Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 
 
 

Vplivov plana na doseganje ciljev varstva zraka ni oziroma so pozitivni: 
- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina omogoča, da se v skladu s 

planskimi cilji povečuje delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež 
porabe zemeljskega plina v industriji na območju občine raste glede na stanje 
pred izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje bo povečan z vključitvijo 
novih stavb na območju občine (obstoječi soseski Resnica in Veličkova cesta 
ter predvideno območje za bivanje in dom starejših na Leši), v celoti bo 
obnovljeno obstoječe omrežje; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se letno 
zmanjšuje;  
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B Vpliv je nebistven 
 
 
 
 

- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 
plina v industriji na območju občine ostaja enako ali se minimalno zmanjšuje 
glede na stanje pred izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se 
minimalno znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja 
enak ali se minimalno povečuje;  

 

C Vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 
 

 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine ostaja enako ali se minimalno zmanjšuje 
glede na stanje pred izvedbo plana, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se 
minimalno znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri, zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja 
enak ali se minimalno povečuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

 
 

D Vpliv je bistven 
 
 

 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine se zmanjšuje glede na stanje pred 
izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se ne  
obnavlja skladno z načrti občine; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se povečuje; 
 
 

E Vpliv je uničujoč 
 
 
 

 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 

plina v industriji na območju občine se močno zmanjšuje glede na stanje pred 
izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se ne  
obnavlja, stanje na omrežju se poslabšuje; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se močno 
poveča; 

 

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
 
3.1.2. Stanje okolja  
 

Kakovost zraka glede na onesnažila  

Občina Hrastnik sodi v regionalno območje Zasavja. Zadnje aktualno stanje varstva 
zraka je na območju Zasavja opisano v obrazložitvi osnutka Odloka o načrtu kakovosti 
zunanjega zraka na območju Zasavja, ki ga je v letu 2012 Vlada RS posredovala 
zasavskim občinam v obravnavo in sprejem (odlok še ni sprejet). Zato so v 
nadaljevanju povzeti oziroma prevzeti podatki o stanju iz obrazložitve k osnutku tega 
akta. 

V tej regiji so presežene mejne vrednosti za delce PM10, zato je to območje z Odredbo 
o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na 
onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) uvrščeno v I. stopnjo 
onesnaženosti. Območje Zasavja je definirano s Sklepom o določitvi podobmočij zaradi 
upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) kot podobmočje 
SI22 znotraj območja SI2 (Alpsko in Panonsko območje). 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=104285


70 

 

Koncentracije SO2 v zgodnjih osemdesetih letih so bile zelo visoke. Različne 
zdravstvene študije so pokazale očiten vpliv visokih koncentracij na zdravje ljudi. 
Koncentracije so se kasneje zniževale. 
 
Žveplov dioksid – SO2 

Slika 8: Zemljevid območja degradiranega okolja in lokacija merilnih postaj 

 
Vir: spletna stran Atlas okolja (Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje), 
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

 

 

Grafikon 1: potek povprečnih letnih koncentracij SO2 

(Vir: priloga k osnutku odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja) 

 
Koncentracije SO2 v zgodnjih osemdesetih letih so bile zelo visoke. Različne 
zdravstvene študije so pokazale očiten vpliv visokih koncentracij na zdravje ljudi. 
Koncentracije so se kasneje zniževale. Po letu 1976 je bil izveden pomemben ukrep za 
znižanje koncentracij SO2 v obliki izgradnje 360 m visokega dimnika TET in dodatni 
ukrepi pri uporabi energentov za ogrevanje, vgrajevanja oziroma menjave filtrov za 
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zmanjšanje izpustov …ipd. Dodatno je po letu 1991 k izboljšanju stanja prispevalo 
zmanjšanje obsega proizvodnje ali celo ukinitev nekaterih industrijskih obratov, kar je 
zmanjšalo tudi emisije SO2. 
 
Ravni delcev PM 10 

 

Grafikon 2: Povprečne letne koncentracije PM10 na treh lokacijah na območju Zasavja  

(Vir: priloga k osnutku odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja) 
 

 

Grafikon : Število prekoračitev mejne dnevne koncentracije delcev PM10 na območju Zasavja. 

(Vir: priloga k osnutku odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja) 

 

Pri časovnem trendu koncentracij je opazen vpliv prevladujočih vremenskih situacij. 
Trend zmanjševanja koncentracij PM10 od 2003 dalje je delno posledica zmanjševanja 
emisije zaradi izgradnje čistilnih naprav na industrijskih objektih, delno pa posledica 
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ugodnih vremenski razmer v zadnjih letih. Na nižje koncentracije v letu 2007 je vplivala 
nadpovprečno topla in vetrovna polovica leta, v letih 2008 in 2009 pa pogoste padavine 
zlasti v poletnem času. Visoke koncentracije v letu 2009 pa so predvsem posledica 
visokih koncentracij v januarju, februarju in decembru, ko smo imeli daljša obdobja 
suhega vremena. Imeli smo pravo zimo z nizkimi temperaturami ter nizko oblačnostjo 
ali meglo. Prevladovali so šibki vetrovi severno do severovzhodne smeri, tako da 
prenosa onesnaženega zraka skoraj ni bilo in se je akumuliral. Najvišje koncentracije 
onesnaževal v letu 2011 so bile izmerjene v dveh obdobjih stabilnega in suhega 
vremena: med 19. januarjem in 28. februarjem ter v mesecu novembru. V teh dveh 
obdobjih so koncentracije delcev PM10 velikokrat prekoračile mejno dnevno vrednost. 
Februar je bil sicer nadpovprečno topel, vendar je trajalo najdaljše obdobje brez 
padavin kar 22 dni. V novembru pa je bila značilna dolgotrajna temperaturna inverzija 
v notranjosti Slovenije, ko se je po nižinah zadrževal hladen zrak, medtem ko je bilo v 
višjih legah in na Primorskem jasno in toplejše vreme. To dejstvo je skupaj z 20-
dnevnim obdobjem brez padavin prispevalo k veliki onesnaženosti zraka na območju 
Zasavja. 

Na območju Zasavja poleg prometa dodatno vplivajo na povečano onesnaženost zraka 
z delci tudi industrija in individualna kurišča, zlasti pa na povečano onesnaženost zraka 
vpliva zelo neugodna topografija, saj so naselja v ozkih, neprevetrenih dolinah. 

Gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008 je veliko pripomogla k uporabi cenejših 
energentov, kot so drva, premog, biomasa, ki lahko bolj onesnažujejo z delci, še 
posebej, če gospodinjstva kurijo tudi druge gorljive snovi. Onesnaženje zraka dodatno 
povečuje uporaba starih kurilnih naprav, ki imajo slab energetski izkoristek in visoke 
specifične emisije.  

Za območje Zasavja skupne letne ocene emisije (na podlagi podatkov o letnih emisijah 
iz podatkovne baze v upravljanju ARSO) letno znašajo 112 ton. Kar 90 % vrednosti 
delcev prinaša TET. Vendar je zaradi višine dimnika in velikega pretoka, hitrosti in 
temperature dimnih plinov vpliv teh emisij na enoto mase bistveno nižji kot pri 
individualno ogrevanjih stavbah (npr. na individualna kurišča). Za leto 2005 so emisijo 
delcev prometa ocenili na 16,6 ton, emisije tako imenovane široke rabe pa na nekaj 
manj kot 120 ton. K emisijam skupnega prahu industrijskih virov med povzročitelji v 
Občini Hrastnik največ prispevajo Steklarna Hrastnik d.d. (6.475 kg), Sijaj Hrastnik, 
d.d. (100 kg) in TKI Hrastnik, d.d. (73 kg). 
 
V občini Hrastnik je postavljena merilna postaja kakovosti zraka v okviru katere se 
merijo koncentracije SO2, CO, PM10, O3 in NO2. Benzen je zaradi pomembnih vplivov, 
zlasti dokazane rakotvornosti resen problem pri onesnaževanju zraka. Glavni vir emisije 
ogljikovodikov je promet, industrija pri kateri se uporabljajo oziroma proizvajajo veziva, 
barve, topila, aerosoli ter industrija nafte in plina.  
 
Pri meritvah benzena, ki so bile izvedene v obdobju 11.02.2008 do 06.01.2009, je bilo 
ugotovljeno, da je koncentracija tega v Zasavski dolini primerljiva z ostalimi 
industrijskimi mesti v Sloveniji. Letno povprečje benzena v ozračju je v občini Hrastnik 
(2,8 μg/m3)  nekoliko nižje kot v občini Zagorje (4,1 μg/m3), vendar pa višje kot v 
podeželskih območjih Slovenije (Meritve benzena z difuznimi vzorčevalniki v Zasavski 
dolini, ARSO, 2009).  
 
Tabela 13: Koncentracije ogljikovodikov v Hrastniku 

  benzen toluen etilbenzen m&p ksilen o ksilen 
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obdobje vzorčenja [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 

zima 2008      2,80           3,77                2,37                 9,02           1,37      

poletje 2008      0,71              

jesen 2008      2,12           4,25                1,94                 5,72           1,20      

zima 2009      5,32           4,46                1,36                 3,98           1,18      

Vir: Meritve benzena z difuznimi vzorčevalniki v Zasavski dolini, ARSO, 2009 

 
Med najbolj perečimi področji onesnaževanja zunanjega zraka je tudi onesnaževanje z 
atmosferskimi delci (predvsem delci PM10). To so drobni, trdi in tekoči delci, ki 
nastajajo s kondenzacijo snovi z nizkim parnim tlakom, pri izgorevanju fosilnih goriv in 
pri ostalih visokotemperaturnih procesih, kot rezultat delovanja vetra (erozija zemeljske 
skorje in vnos morskih kapljic v atmosfero) ter kot posledica različnih fizikalno-
kemijskih procesov. Aerosolski delci so vpleteni v številne procese – sodelujejo pri 
različnih kemijskih in fizikalnih pretvorbah v onesnaženi atmosferi in pri nastanku kislih 
padavin, vplivajo na vidnost in električne lastnosti atmosfere. V letu 2011 je bila v 
Hrastniku koncentracija PM10 skupno presežena 62-krat. V času od aprila do oktobra 
koncentracija PM10 ni bila nikoli presežena. 
 
Tabela 14: Povprečna, maksimalna dnevna koncentracija delcev ter število preseganj na različnih lokacijah, v obdobju 
od 22.4. do 10.6.2009 

  Cp Max dnevna >MV 

Trbovlje 23 58 1 

Zagorje 25 43 0 

Hrastnik 22 37 0 

Ljubljana 22 44 0 

Vir: Meritve delcev PM10 na merilnem mestu Hrastnik, ARSO, avgust 2010 

 
V obdobju meritev PM10 od 22.04.2009 do 10.06.2009 povprečna in maksimalna 
dnevna koncentracija delcev nista bili preseženi. Meritve so bile izvedene v poletnem 
času, ko so koncentracije običajno nižje, pozimi so v zraku prisotne še druge snovi, ki 
vplivajo na višjo koncentracijo.  
 
Tabela 15: Območje SI2  

Onesnaževalo SO2 NO2 PM10 Pb CO benzen ozon 

Raven 
koncentracije 

3 2 2 5 5 5 1 

- oznaka 1 za preseženo mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno  
-   vrednost, če gre za ozon,  
- oznaka 2 za koncentracijo med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem,  
- oznaka 3 za koncentracijo med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo,  
- oznaka 4 med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja in  
- oznaka 5 pod spodnjim pragom ocenjevanja. 

Vir: Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca,  
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 72/03, 9/2011, 58/2011). 

 
Glede obremenjenosti zraka s PM10 je območje občine Hrastnik na podlagi spremembe 
sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, 
dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v 
zunanjem zraku (Ur.l. RS št. 58/2011) uvrščeno v podobmočje SI22. 
 
Na kakovost zunanjega zraka v Sloveniji vplivajo emisije snovi v zrak v sami državi, 
pomemben je tudi prenos onesnaženih snovi v zraku na velike razdalje. V obdobju 
1977-2000 so se povprečne letne koncentracije SO2 močno znižale. Glavni vir 
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onesnaževanja z žveplovim dioksidom so točkovni viri, kot npr. velike termoelektrarne, 
toplarne, na urbanih območjih pa tudi manjše kotlovnice na premog (Okolje v Sloveniji 
2002, Povzetek poročila o stanju okolja (www.arso.gov.si,  3.7.2007).  
 
Tabela 16: Povprečne letne koncentracije SO2 (presežena vrednost je v rdečem tisku) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ljubljana Bežigrad 15 10 11 9 11 8 5 4 3 2 4 

Maribor center 17 13 10 8 9 8 8 5 3 2 5 

Kovk                       

Trbovlje 23 18 14 15 16 9 15 7 3 2 5 

Zagorje 21 18 18 16 21 20 12 6 5 4   

Hrastnik 21 23 17 22 8 15 10 9 6 5 4 

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2009 (ARSO) 

 
Povprečne letne koncentracije žveplovega dioksida so v občini Hrastnik v preteklih letih 
močno upadle in so primerljive z večjimi Slovenskimi mesti. Povprečne mejne vrednosti 
so bile v letih 1990 - 2000 stalno presežene, kasneje pa le še leta 2000 in 2002.  
 
Med onesnaževalci zraka se prizemni ozon, od drugih onesnaževal zunanjega zraka 
razlikuje predvsem po tem, da ni rezultat neposrednih izpustov, temveč nastaja kot 
produkt fotokemičnih reakcij v atmosferi. Pri tem imajo pomembno vlogo predhodniki 
ozona, predvsem ogljikovodiki in dušikovi oksidi, ki vplivajo na njegov nastanek ob 
ugodnih vremenskih pogojih (povišane temperature in sončno segrevanje). Največji 
delež k izpustom predhodnikov ozona prispeva cestni promet (Kazalci okolja, 2005).  
 
Tabela 17: Povprečne letne koncentracije ozona (presežena ciljna vrednost je v rdečem tisku) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ljubljana Bežigrad 36 42 44 41 48 42 44 45 42 42 40 

Maribor center   36 33 37 44 34 35 39 37 37 39 

Trbovlje   37   40 48 35 37 41 38 33 40 

Zagorje       34 41 32 44 39 36 30 30 

Hrastnik   46 37 46 52 43 35 50 44 41 42 

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2009 (ARSO) 

 
V občini Hrastnik je bila povprečna letna koncentracija ozona v obdobju 2000 – 2009 
presežena osemkrat.  
 
Tabela 18: Koncentracija ionov v padavinah in kumulativna depozicija v letu 2009 na vplivnem območju TET 

  količina padavin pH Ca2+ NH4+ NO3 SO4 HCO3* 

Kovk 1166 6,2 1,59 0,4 1,7 13,57 0,12 

Dobovec 1214 6,12 1,53 0,44 1,67 10,4 0,1 

Kum 1232 60,05 1,86 0,28 2,64 12,04 0,13 

Ravenska vas 1202 6,4 1,3 0,34 1,92 15,79 0,11 

Lakonca 1144 6,38 2,76 0,18 1,72 14,07 0,17 

Prapretno 1209 6,17 3,33 0,14 3,83 14,4 0,2 

Vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2009 (ARSO) 
*HCO3 - šibke kisline izražene kot HCO2- 

 
Glavne ugotovitve iz rezultatov meritev kakovosti padavin za leto 2009 so:  

http://www.arso.gov.si/
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- kislost padavin je primerljiva s kislostjo padavin v letu 2008, 
- depozicija žvepla na območju termoelektrarn je bila na ravni leta 2008. 
V letu 2011 so bile 8-urne ciljne vrednosti za ozon presežene 36-krat, opozorilne 
vrednosti za ozon v letu 2011 niso bile presežene. V občini so posledice preseganja 
koncentracije SO2, CO, PM10, O3 in NO2  ter ozona posledica vpliva iz sosednjih območij 
in daljinskega onesnaženja. V občini ni konfliktnih območij namenske rabe z vidika 
varstva zraka. 
 
Promet 
Pomemben vir onesnaževanja z dušikovimi oksidi je promet. Druge vire povezujemo 
predvsem s točkovnimi viri onesnaževanja, kot so npr. kotlovnice ter termoelektrarne 
(Kazalci okolja, 2005). Na pojavnost dušikovih oksidov v občini Hrastnik ob 
pomembnejših prometnicah vpliva gostota prometa.  
 
Za državne ceste so na voljo naslednji podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu 
–(PLDP), (vir: direkcija RS za ceste – promet 2009 - www.dc.gov.si/si/promet, 
Prometne obremenitve 2009): 
- Cesta G2 (številka ceste 108), Odsek Trbovlje – Hrastnik: 7643 vseh vozil (6790 

osebnih vozil), 
- Cesta G2 (številka ceste 108), Odsek Hrastnik – Zidani Most: 1593 vseh vozil (1473 

osebnih vozil), 
- Cesta R1 (številka ceste 221), Odsek Hrastnik – Šmarjeta: 4735 vseh vozil (4075 

osebnih vozil), 
- Cesta R1 (številka ceste 224), Odsek Hrastnik – most čez Savo: 8600 vseh vozil 

(7595 osebnih vozil), 
- Cesta R1 (številka ceste 221), Odsek Trbovlje – Hrastnik: 350 (294 osebnih vozil). 
 
Slika 4: Karta prometnih obremenitev leta 2009 na območju občine Hrastnik (DRSC, 2009) 

 
Prometno najbolj obremenjena cestna odseka sta Trbovlje – Hrastnik in Hrastnik – 
most čez Savo, kjer se povprečno dnevno pelje preko 7000 oz. 8000 vozil, od tega 
88% osebnega prometa.  
 
Polutanti, ki izvirajo iz prometa so benzen, toluen, ksilen – BTEX, ozon, NOx in druge 
HOS, prah, ogljikov monoksid in so pomembni predvsem zaradi vplivov na človekovo 
zdravje. 
 
Ogrevanje individualnih stanovanjskih in javnih objektov (energenti), poraba energije v 
industriji in skupna poraba energije ter skupne emisije 
Občina Hrastnik ima po podatkih Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
(SURS, 2002) 3917 gospodinjstev in 3007 družin. Število stanovanj je leta 2002 
znašalo 4225, povprečna površina stanovanja pa je znašala 60,93 m2, kar je pod 
povprečno površino stanovanj v Sloveniji, ki je leta 2002 znašala 74,61 m2. 
 
Tabela 19: Emisije v občini Hrastnik po posameznih energentih pri ogrevanju individualnih stanovanj 

Gorivo 

Primarna 
energija v 
MWh/leto 

Primarna 
energija v 

TJ/leto CO2 SO2 NOx CxHy CO Prah 

ELKO 10.794,68 38,86 2.875.703,02 4.663,30 1.554,43 233,17 1.748,74 194,30 

UNP 953,08 3,43 188.710,09 10,29 343,11 20,59 171,55 3,43 

Les 9.665,49 34,80 0,00 382,75 2.957,64 2.957,64 83.509,81 1.217,85 

http://www.dc.gov.si/si/promet
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EE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZP 2.610,61 9,40 535.697,96 0,00 281,95 56,39 328,94 0,00 

R. 
premog 

725,17 2,61 253.229,54 3.915,92 443,80 2.375,66 13.314,13 835,40 

Skupaj 24.749,03 89,10 3.853.340,60 8.972,27 5.580,93 5.643,44 99.073,17 2.250,98 

Vir: Energetska zasnova občine Hrastnik, (Eco consulting, 2006) 

 
Za ogrevanje stanovanj, ki se ogrevajo z individualno kurilno napravo (centralna kurilna 
naprava za eno stavbo, etažno centralno ogrevanje, lokalno ogrevanje), in jih je v 
občini Hrastnik po podatkih Statističnega urada RS 2.467, se v občini uporabljata 
predvsem kurilno olje (42 %) in les (38 %). Za primerjavo navajamo podatke za 
Slovenijo, kjer se 43 % stanovanj ogreva s kurilnim oljem in 39% stanovanj z lesom pri 
individualnem načinu ogrevanja. 10 % ostalih stanovanj v občini Hrastnik se ogreva z 
zemeljskim plinom, sledi UNP s 4 %. Približno 3% stanovanj v občini Hrastnik se 
ogreva na elektriko in nekaj manj kot 3 % se še vedno ogreva na premog. Celotna 
občina Hrastnik ima 2,3 % neogrevanih stanovanj. (Vir: Energetska zasnova občine 
Hrastnik, 2006). 
 
Tabela 20: Poraba energentov za ogrevanje stanovanj, ki se ogrevajo samostojno v občini Hrastnik leta 2002 

Energent ELKO (l) UNP (l) Les (m3) Elektrika (kWh) ZP (m3) Rjavi 
premog (t) 

Drugi 
viri 

Skupaj 

Količina 1.079.468 138.128 3.866 663.013 274.801 129     

MWh 10.795 953 9.665 663 2.611 725 145 25.557 

Vir: Energetska zasnova občine Hrastnik, (Eco consulting, 2006) 
 

Povprečni prebivalec občine Hrastnik je v letu 2002 v povprečju porabil nekaj več kot 
2.500 kWh energentov oziroma skoraj 35% manj primarne energije kakor povprečni 
prebivalec Slovenije, ki je v letu 2002 porabil 3.827 kWh primarne energije (v primeru 
individualnega ogrevanja). Razlog za tako razliko se skriva v strukturi načina ogrevanja. 
V občini Hrastnik se z daljinskim sistemom ogrevanja ogreva preko 39% stanovanj, 
medtem ko je slovensko povprečje 14% (Vir: Energetska zasnova občine Hrastnik, 
2006). 
 
V občini Hrastnik se je po podatkih popisa prebivalstva 2002 večina stanovanj ogrevala 
bodisi s kurilnim oljem ali lesom, dobro je zastopan tudi zemeljski plin. Na letni ravni 
tako gospodinjstva v občini Hrastnik za ogrevanje stanovanj porabijo 24,9 GWh 
primarne energije iz različnih energentov. Posledica porabe energentov so emisije, kot 
so: CO2, SO2, NOx, CxHy, CO in prah. Najvišje skupne emisije, ki izhajajo iz ogrevanja 
stanovanj so bile leta 2002 emisije CO2 (3853340,60 kg/leto), sledijo pa emisije 
ogljikovega monoksida (99073,17 kg/leto). V primerjavi z emisijami na ravni države te 
presegajo značilno povprečje.  
 
Javni objekti se večinoma ogrevajo preko daljinskega sistema. Topla sanitarna voda se 
pripravlja centralno ali pa je dobavljena neposredno iz toplarne Hrastnik. Sistem 
ogrevanja po posameznih objektih je povprečno v slabem stanju. Po priporočilih naj bi 
raba energije za ogrevanje v šolah in vrtcih znašala med 70 in 80 kWh/m2. Od vzgojno 
varstvenih ustanov alarmno vrednost presegata vrtca Sonček in Dolinca. Pri ostalih 
objektih, ki so tudi v lasti občine in v katerih se opravlja športna ali kulturna dejavnost, 
pa krepko presegajo alarmno vrednost športna dvorana na Logu, zimski bazen na Logu 
in delavski dom. 
 
Po ocenah podjetja Elektro Ljubljana d.d., so tarifni odjemalci, torej gospodinjstva v 
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občini Hrastnik leta 2005 skupno porabili 14,71 GWh električne energije za razne 
namene, torej za ogrevanje, električne aparate, razsvetljavo itd.. Povprečna letna 
poraba električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji znaša 4.000 
kWh/gospodinjstvo. Povprečna letna poraba električne energije v gospodinjstvih v 
občini Hrastnik pa je leta 2004 znašala 3.485 kWh/gospodinjstvo, kar je približno 12 % 
manj od povprečne porabe električne energije na gospodinjstvo v Sloveniji. 
 
Tabela 21: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv in tehnologij 

  CO2 kg/TJ SO2 kg/TJ NOx kg/TJ CxHy kg/TJ CO kg/TJ prah kg/TJ 

Kurilno olje 74.000 120 40 6 45 5 

UNP 55.000 3 100 6 50 1 

Les 0 11 85 85 2400 35 

Elektrika 138.908 806 722 306 1778 28 

Zemeljski plin 57.000 0 30 6 35 0 

Rjavi premog 97.000 1.500 170 910 5100 320 

Vir: študija Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von 
Energieund Emissionsbilanzen im Bereich Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetskotehnični parametri 
za izdelavo energetskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe") 

 
Emisije, ki nastanejo zaradi ogrevanja, se med gospodinjstvi in vsemi ostalimi porabniki 
skupaj razlikujejo predvsem v večji porabi zemeljskega plina v podjetjih Steklarna 
Hrastnik in TKI Hrastnik ter Toplarni Hrastnik. Kljub temu, da zemeljski plin povzroča 
manj emisij kot na primer kurilno olje, je rezultat velike porabe zemeljskega plina v 
podjetjih Steklarna Hrastnik, TKI Hrastnik ter Toplarni Hrastnik viden predvsem v 
porastu emisij CO2. Največje emisije ogljikovega dioksida in dušikovih oksidov v občini 
Hrastnik povzročajo podjetja in Toplarna Hrastnik, medtem ko emisije SO2, CO in prahu 
gospodinjstva. 
Skupnim emisijam zaradi porabe energentov pa bi dejansko morali prišteti še emisije, 
ki so nastale zaradi porabljene električne energije. Poraba električne energije namreč 
posredno močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež električne energije v Sloveniji (in 
tudi na splošno) proizveden iz fosilnih goriv. Leta 2003 je bilo na primer v slovenskih 
termoelektrarnah proizvedene kar 33% celotne električne energije, proizvedene v 
Sloveniji v letu 2004. 
 
Daljinski sistemi ogrevanja, plinifikacija in obnovljivi viri energije 
Daljinsko omrežje sestavlja 3.200 metrov primarnih, 1.700 metrov sekundarnih vodov 
in 270 priključkov. Celotna dolžina daljinskega omrežja se je od leta 2000 do leta 2005 
povečala za 200 m, kar pomeni, da je trenutno skupna dolžina daljinskega toplotnega 
omrežja 4.200 m. V primarnem sistemu je temperatura v dovodu 130° C in 
temperatura v povratku 70° C. V sekundarnem sistemu znaša temperatura v dovodu 
90° C in temperatura v povratku 70° C. Celotni letni povprečni izkoristek samo razvoda 
toplote je 82%. Daljinski sistem je star približno 20 let in ima sorazmerno precejšnje 
izgube (18 %), ki jih bo potrebno v prihodnje zmanjšati z ustrezno sanacijo 
toplovodnega sistema (Vir: Energetska zasnova občine Hrastnik, 2006). 
 

Tabela 22: Porabljena toplota za ogrevanje stanovanj, podjetij, poslovnih objektov iz sistema daljinskega ogrevanja v 
letu 2005 

Naziv objekta Poraba MWh v letu 2005 

1665 stanovanj 17.258 

Osnovna šola 1138 
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Športna dvorana 593 

Bazen 676 

RTH d.o.o. 1879 

Mercator blagovnica 353 

ostale ustanove 1817 

ostala podjetja 2892 

skupaj 26606 
Vir: Energetska zasnova občine Hrastnik, (Eco consulting  d.o.o., 2006) 
 

Specifična raba energije za ogrevanje stanovanj se je iz leta v leto zmanjševala, vendar 
je bila v letu 2005 še zmeraj precej visoka, kar pomeni, da se rabi precej več primarne 
energije, kot pa je določeno s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v 
stavbah (Ur. l. RS št. 42/2002) 
 
V občini Hrastnik poleg že omenjenega daljinskega sistema ogrevanja deluje tudi 
plinovodno omrežje za zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin. Pomembno pri tem je 
tudi, da je občina Hrastnik zagotovila, da se sistema ne podvajata na posameznih 
območjih občine Hrastnik. Sistem daljinskega ogrevanja je razvejan predvsem na 
območju mesta Hrastnik, medtem ko je plinovodno omrežje zgrajeno na območjih Dola 
pri Hrastniku, Frtice, Brnice, Marnega, Brdc in Podkraja. Dolžina plinovodnega omrežja 
za ZP je približno 21,5 km. Število vseh izvedenih priključkov je 340, aktivnih 
priključkov pa je 267. Na območju celotne trase plinovodnega sistema za zemeljski plin 
je po podatkih občine potencialnih priključkov še približno 400. Potencialni priključki so 
tisti priključki, ki so od trase plinovodnega sistema oddaljeni največ 20 m. Plinovodno 
omrežje za utekočinjen naftni plin je na območju Podkraja, kjer je 70 priključkov in 
rezervoar za UNP v velikosti trikrat po 5.000 litrov in na območju naselja Ceste 
Hermana Debelaka, kjer je 20 priključkov in tudi rezervoar kapacitete 5.000 litrov. 
Plinovodno omrežje za UNP je projektirano tako, da je možno brez večjih stroškov 
preiti na ZP. Na območju Podkraja, kjer je tudi nova tovarna Steklarne, je plinovodno 
omrežje za ZP in MRP, kar pomeni, da ima to območje možnost prehoda na ZP za 
ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Pri porabi ZP je še kar precej rezerv, saj je 
po podatkih občine neaktivnih še 73 od vseh izvedenih priključkov (Energetska zasnova 
občine Hrastnik, 2006).  
Na območju občine potekajo razdelilni in priključni plinovodi:  

- visokotlačni - R 25 A (od M 2 v km 73 + 171 do MRP Hrastnik) in P258 A 
(od R25 A v km 19 + 338 do MRP TOH) ter priključn i – P 2581 A (MRP TOH – 
Toplarna), P 255 A (MRP Hrastnik – Steklarna) in P 256 A (MRP Hrastnik – 
Kemična). 

 
Lesna biomasa 
Občina Hrastnik ima 66% svoje površine pokrite z gozdovi, torej lahko ocenimo, da je 
ena izmed bolj gozdnatih slovenskih občin, kar pomeni, da ima tudi precej gozdnega 
potenciala, ki bi ga lahko še bolj izkoristila tudi za energetske namene, predvsem na 
podeželju. Trenutno se z lesno biomaso ogreva preko 37% individualnih stanovanj. 
Največji možni posek v občini Hrastnik je po podatkih Zavoda za gozdove RS 6.636 
m3/leto, kar pomeni 0,65 m3 na prebivalca. Realizacija največjega možnega poseka v 
občini je 57%. Glede na to na v občini ni registriranega lesnopredelovalnega obrata, 
lahko zaključimo, da v občini ni lesnih ostankov, ki bi se lahko uporabili v energetske 
namene. V občini Hrastnik bi tako lahko lesno biomaso izkoriščali v energetske namene 
samo lesno biomaso iz gozdov (Energetska zasnova občine Hrastnik, 2006). 
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Bioplin 
V namene pridobivanja bioplina se lahko uporablja precej surovin različnega izvora. 
Uporabijo se lahko surovine iz kmetijstva (gnoj), energijske rastline, poljedelski 
ostanki, komunalni odpadki (pokošena trava, ostanki iz vrtov), ostanki hrane ali 
klavniški odpadki. Tudi nekateri industrijski ostanki predstavljajo možnost izrabe v 
namene pridobivanja bioplina. V občini je bilo leta 2000 po podatkih Popisa kmetijskih 
gospodarstev le 8% kmetij takšnih, ki imajo nad 20 glav govedi. Za postavitev 
bioplinske naprave so primerne kmetije, ki imajo vsaj okrog 100 GVŽ (Energetska 
zasnova občine Hrastnik, 2006).  
 
Tabela 23: Potencial bioplina iz živalskih odpadkov na 1 GVŽ na dan 

Živali potencial bioplina na 1 GVŽ na dan 

Govedo 1,3m3/dan 

Prašiči 1,5 m3/dan 

Perutnina 2 m3/dan 

Vir: Energetska zasnova občine Hrastnik, 2006 

 
Med poljščinami so za pridobivanje bioplina pomembne predvsem pšenica, ječmen, 
silažna koruza, koruza za zrnje in sladkorna pesa. Za pridobivanje plina se uporabljajo 
slama žit, koruznica in ostanki sladkorne pese. Na območju občine Hrastnik, bi lahko 
letno pridobili 609.136m3 bioplina iz ostankov poljščin. Občina po ocenah Energetske 
zasnove občine nima velikega potenciala za pridobivanje bioplina ne iz gnojevke, ne iz 
rastlinskih ostankov.  
 
Solarna in vetrna energija 
Na območju občine še ni večjih oziroma zmogljivejših elektroenergetskih objektov za 
izrabo sončne in vetrne energije, vendar so za tovrstno izrabo izkazane razvojne 
potrebe. V pripravi pa je že nekaj investicijskih projektov v občini. Pred zaključkom 
gradnje je Mikro FE v Dolu pri Hrastniku z močjo 15,08 kW. Izkazani so tudi prostorski 
potenciali za izrabo sončne energije, potenciali vetrne energije še niso raziskani.  
 
 
3.1.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Vpliv se ugotavlja s spremembo količin onesnaževal v zraku. Z izvedbo plana bo prišlo 
do neposrednega vpliva na kakovost zraka s povečanjem onesnaževal na račun 
ogrevanja in obratovanja gospodinjstev, obratovanja gospodarskih obratov, zaradi 
prometa in učinkovite rabe energije. Vrednotili bomo tudi kumulativni vpliv, glede na 
to, da imajo na zrak vpliv že obstoječi navedeni dejavniki onesnaževanja v občini ter v 
sosednji občini v bližini Hrastnika. 
 
3.1.3.1. Ugotovljeni vplivi plana na zdravje ljudi in njihova presoja 
 
Zaradi izvedbe OPN je ugotovljen neposreden in kumulativen vpliv s povečanimi 
potrebami po ogrevanju stanovanj zaradi širitve območij poselitve, povečanja območij 
gospodarskih con, prometnih obremenitev, odlaganja elektrofiltrskega pepela in 
neposreden vpliv plana na učinkovito rabo energije povezane z razvoje poselitve. 
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Nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – delež priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina v industriji na območju občine glede 
na rabo električne energije in fosilnih goriv; 
S predstavljenim kazalcem merimo neposreden in kumulativen vpliv izvedbe plana na 
okoljske cilje. Ne glede na to, da še ni mogoče določiti števila novih individualnih ali 
skupinskih kurišč z izvedbo plana, ocenjujemo, da se bo pretežni del novih stanovanj 
priključil na plin (ali daljinsko ogrevanje, obravnavano s posebnim kazalcem), saj se 
večina novih površin zagotavlja v osrednjem poselitvenem območju naselij Hrastnik, 
Brnica, Dol, Novi Dol, Marno in Brdce. Ta naselja imajo možnost priključitve na plin. 
Prav tako se bodo tudi nove površine gospodarskih con priključile na plinovodno 
omrežje. Pričakovati je povečanje števila porabnikov plina v gospodinjstvih. V industriji 
bo plin postal konkurenčen energetski vir pri že obstoječih porabnikih, ki poleg plina 
uporabljajo tudi druge vrste energije. Uporabljen vrednostni kazalec se z izvedbo plana 
predvidoma ne bo spreminjal. Ocenjujemo, da bo neposreden in kumulativen vpliv 
plana na kakovost zraka nebistven – ocena B.  
 
Delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje 
Priključitve novih porabnikov v gospodinjstvih na površinah, ki z obstoječimi stavbami 
na daljinsko ogrevanje še niso priključeni in na površinah, ki bodo z izvedbo plana 
zazidane na novo, bodo zagotavljale ohranjanje nespremenjenega kazalca. Ocenjujemo 
namreč, da se vsi porabniki ne bodo priključili na daljinsko ogrevanje in bodo izbrali 
drug alternativni vir ogrevanja, zato je neposreden in kumulativen vpliv ocenjen kot 
nebistven – ocena B. 
 
Površine namenjene za poselitev 
Površine za poselitev se s planom povečujejo. Vpliv novih površin za poselitev je 
pričakovati s povečanjem števila stanovanjskih enot, ki predstavljajo pojav nove 
enote onesnaževanja zraka. Vendar danes ni mogoče z gotovostjo napovedati 
natančno število novih onesnaževalcev saj na to vpliva vrsta faktorjev. Pri razvoju 
poselitve ne gre le za dodajanje novih enot temveč tudi za sanacijo, prenovo in 
izboljšanje bivalnih pogojev obstoječih enot, nadomeščanje gradnje zaradi 
notranje preobrazbe prostora v prihodnosti. Vpliv bo tako neposreden kot 
kumulativen. Najprimernejši kazalec vpliva poselitve so površine namenjene za 
bivanje. Ocena vpliva temelji na podatkih iz bilance predvidenega novega stanja v 
OPN. V veljavnem prostorskem planu občin je opredeljeno 393,33 ha stavbnih 
zemljišč, kar predstavlja 6,72% vseh zemljišč v občini. Ob analizi stanja v 
prostoru je bil ugotovljen zmeren obseg nezazidanih stavbnih zemljišč. Takšnih je 
70,9 ha (18 % vseh stavbnih zemljišč). Vendar ocenjujemo, da je realna zaloga 
nezazidanih stavbnih zemljišč sicer manjša (dobra tretjina evidentiranih 
nezazidanih stavbnih zemljišč - ob upoštevanju zemljišč za katere so investicije v 
pripravi in zemljišč, katerih naravne značilnosti otežujejo možnost pozidave). 
 
Z novim prostorskim načrtom so predvidena še nova stavbna zemljišča s skupno 
površino 68,44 ha, hkrati pa se v nekaterih naseljih predvideva tudi zmanjšanje 
površin stavbnih zemljišč s povrnitvijo statusa kmetijskega zemljišča ali gozda, 
skupno za 44,56 ha. Neto povečanje obsega novih stavbnih zemljišč je tako le 
23,88 ha. Če se torej s planom na eni strani zagotavlja nove površine in na drugi 
zmanjšuje obseg stavbnih zemljišč, je tako novih površin za okvirno 23 ha. Ob 
tem pa je samo za uskladitev plana z dejanskim stanjem namenjenih okvirno 13 
ha površin, ki so že pozidane. To pomeni, da je dejansko neto povečanje stavbnih 
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zemljišč glede na obstoječi plan in z upoštevanjem že pozidanih površin, ki 
dobivajo stavbna zemljišče le 10 ha. Ugotavljamo vpliv z gibanjem kazalca v 
negativno smer. Zaradi ugotovitve, da je upoštevana alternativna možnost 
(zmanjšanje obstoječih nezazidanih površin) in da se površine za poselitev iz 
sedanjega stanja ( v obstoječem planu 248 ha) povečuje le za 4 %, ocenjujemo 
neposreden in kumulativen vpliv kot nebistven – ocena B.  
 
Površine urejenih gospodarskih con  
Površine gospodarskih con v občini se bodo nekoliko povečale. Ocenjujemo, da bo vpliv 
neposreden in kumulativen. Za širitev površin gospodarske cone je predvidena površina 
2,54 ha. Zato se ocenjuje, da bo z novimi proizvodnimi objekti in kapacitetami pri 
izvedbi plana prišlo do vpliva na kakovost zraka, ki pa jih danes še ni mogoče 
natančneje opredeliti, ker nove proizvodne kapacitete še niso znane. Bistveno 
povečanje površin namenjenih za industrijo v občini ni predvideno. Razširila se bo 
industrijska cona Novi Dol (Dh49.gs) za potrebe podjetja Kaij, predvidena pa je tudi 
vzpostavitev proizvodnje gradbenih materialov v okviru kamnoloma Boben (St14.gs). S 
širitvijo gospodarske cone s predvidenimi sekundarnimi dejavnostmi se bodo povečale 
potrebe po energentih za ogrevanje in proizvodnjo, kar bo imelo neposreden vpliv na 
kakovost zraka v okolici. Vendar se bo na drugi strani stanje izboljšalo zaradi preselitve 
nekaterih dejavnosti iz neprimernih lokacij (v bližini stanovanjskih območij). Kljub temu 
bo gibanje kazalca predvidoma v negativno smer. Glede na to, da se površin 
gospodarskih con povečujejo za 10,4 % ocenjujemo neposreden in kumulativen vpliv 
kot nebistven, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni prometS planom je predvidena 
umestitev novih površin za poselitev in proizvodnjo, pretežno v osrednjem 
poselitvenem območju občine, ki se navezuje na glavno prometno omrežje. Posledično 
bo to vplivalo na povečanje prometa. Pričakovan je neposreden in kumulativen vpliv. Z 
izgradnjo državne ceste G2 med Hrastnikom in Zidanim Mostom se bo del prometa, ki 
je tranzitnega značaja sicer preusmeril  nanjo in razbremenil cesto Hrastnik – Dol pri 
Hrastniku  - Šmarjeta. Kljub temu pa je pričakovati gibanje kazalca PLDP v negativno 
smer. Ocenjujemo, da bo neposreden in kumulativen vpliv plana nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Količina odloženega elektrofiltrskega pepela TETTermoelektrarna Trbovlje (TET) kot 
energent pri proizvodnji električne energije uporablja rjavi premog iz Rudnika Trbovlje 
– Hrastnik. Rjavi premog iz RTH ima visoko kurilno vrednost (11,11 MJ/kg). Pri 
njegovem zgorevanju v TET nastane povprečno za 1/3 pepela (33,05 %). Letna poraba 
premoga v TET je okvirno 600.000 ton. Tako je okvirna letna količina odloženega 
pepela (vključno z žlindro in sadro) 200.000 ton. Neposredni vplivi se z za območje 
regije Zasavje ugotavljajo s spremljanjem stanja na državni ravni skladno s predpisi s 
področja varstva zraka in operativnimi programi varstva zunanjega zraka pred 
onesnaževanjem. Vendar je z vidika presoje vpliva OPN na kakovost zraka izbira 
posrednega kazalca, kot je količina odloženega pepela primerna, saj ga občina lahko 
neposredno spremlja. Ocenjujemo neposreden in kumulativen vpliv. 

Transport pepela iz TET do odlagališča poteka avtomatsko preko verižnih 
transporterjev in glavnega transporterja neposredno do odlagališča, kjer na končni 
dispoziciji prosto padajo po strmih brežinah odlagališča. Odlagališče leži deloma v 
občini Trbovlje in deloma v občini Hrastnik, kjer je predvidena tudi širitev prostora 
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odlagališča. Pepel ima vpliv na kakovost vseh prvin naravnega okolja, vendar je 
najpomembnejši vpliv na kakovost zraka. Površine odlagalnega prostora so odprte in 
izpostavljene vetru. Zato se prašni delci raznašajo v okolje in močno onesnažujejo zrak. 
Območje z odloženim pepelom iz preteklih let se postopoma sanira. V severnem delu je 
že rekultivirano, vzpostavljene so površine za šport in rekreacijo, območje je 
ozelenjeno. Zapolnjen del odlagališča se bo postopno zasadil in preuredil območje za 
šport in rekreacijo (Ph11.x). Območje se zaradi sprotne sanacije dolgoročno ne bo 
povečalo, temveč bodo nova območja le nadomeščala že zapolnjene kapacitete.  

Količine odpadnih produktov TET se letno spreminjajo, glede na čas obratovanja in 
vrsto oziroma kakovost premoga. Rudnik Trbovlje – Hrastnik je v zapiranju, TET pa bo 
še naprej obratovala s kurjenjem premoga iz drugih virov v kombinaciji z drugim 
energentom (plin). Ocenjujemo, da se količine pepela v prihodnje ne bodo povečevale, 
vendar pa ta onesnaževalec ostaja pomemben dejavnik vpliva na kakovost zraka in ima 
negativno smer gibanja. Zaradi že saniranih površin in predvidene sanacije 
zapolnjenega dela odlagališča lahko ocenimo, da vpliv na kakovost zraka tako 
neposreden kot kumulativen ne bo bistven –  ocena B. 

Instalirana moč sončnih elektrarn 
S planom se načrtuje postavitev več sončnih elektrarn na območju občine, ki bodo 
imele neposreden vpliv na kakovost zraka. Poleg možnosti, ki jih ponujajo strehe in 
fasade objektov bodo s planom opredeljene nove površine na saniranih območjih 
degradiranih površin. Na območju občine še ni sončnih elektrarn (prva je v gradnji v 
Dolu pri Hrastniku), vendar je zaradi prostorskih potencialov opredeljenih na območjih 
Prapretno, Ojstro, Blate, Unično z izvedbo plana pričakovati vpliv na izboljšanje 
kakovosti zraka. Ta bo spremljan s kazalcem instalirane moči sončnih elektrarn in ima 
pozitivno smer gibanja. Ocenjujemo, da bo neposreden vpliv pozitiven – ocena A.  
 
Skupna ocena: Skupen vpliv plana na doseganje ciljev plana glede kakovosti zraka z 
vplivom na zdravje ljudi je ocenjen kot neposreden in kumulativen ter kot nebistven 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov– ocena C. 
 
Tabela 24: Skupna ocena vplivov plana na kakovost zraka 
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zraka in zmanjšanje 
onesnaženosti 
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onesnažili v skladu z 
Uredbo o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij 
onesnažil zunanjega 
zraka in 
Operativnim 
programom varstva 
zraka pred 
onesnaževanjem s 
PM10 
, ter drugimi predpisi 
in programi, ki se 
nanašajo na varstvo 

nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – 
delež priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 
plina v industriji na območju občine glede na 
rabo električne energije in fosilnih goriv; 
 

B 
 

 B 
 

- -  

delež stanovanj s priključkom na daljinsko 
ogrevanje 
 

B  B    

površine namenjene za poselitev; 
 

B  B    

površine urejenih gospodarskih con  
 

C  C - -  

obseg prometnih obremenitev – povprečni 
letni dnevni promet 
 

C  C    

količina odloženega elektrofiltrskega pepela 
TET 

B  B    
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zraka za zdravje ljudi. 
 

 

 instalirana moč sončnih elektrarn 
 

A      

 
3.1.3.2 Ugotovljeni vplivi plana na podnebne razmere in njihova presoja 
 
Vpliv plana na okoljske cilje glede podnebnih razmer bo z njegovo izvedbo neposreden 
in kumulativen. Pomemben bo zaradi pričakovanih povečanih potreb po ogrevanju 
stanovanj zaradi širitve območij poselitve in povečanja prometa. Odločitev novih in 
obstoječih porabnikov za energetsko oskrbo s plinom za ogrevanje ter za priključitev na 
daljinsko ogrevanje na področju poselitve je lahko posreden pokazatelj pri vrednotenju 
in presoji vplivov plana na podnebne razmere. Na podlagi načrtovanja prostorskih 
ureditev v OPN bo zlasti pomemben vpliv prometa na okoljske cilje. Zato je v 
nadaljevanju vrednotenje in presoja izvedena na podlagi kazalcev deleža priključitve 
gospodinjstev na plin oziroma daljinsko ogrevanje in deležem porabe plina za 
industrijo, prav tako pa je ugotovljen in presojan vpliv plana na onesnaževanje iz 
prometa. Pri vrednotenju in presoji vplivov plana na zrak z vidika podnebnih razmer 
niso bili uporabljeni neposredni kazalci na podlagi merjenih vrednosti kakovosti zraka, 
ker se ti kazalci spremljajo in vrednotijo na ravni regije in države. Zato so izbrani 
posredni kazalci, ki jih občina lahko spremlja in pogosteje preverja.  
 
Nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – delež priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina v industriji na območju občine glede 
na rabo električne energije in fosilnih goriv; 
S predstavljenim kazalcem merimo neposreden in kumulativen vpliv izvedbe plana na 
okoljske cilje. Ugotavljamo, da se bo pretežni del novih stanovanj lahko priključil na 
plin saj se večina novih površin zagotavlja v osrednjem poselitvenem območju naselij 
Hrastnik, Brnica, Dol, Novi Dol, Marno in Brdce, kjer je omrežje že zgrajeno. Prav tako 
se bodo tudi nove površine gospodarskih con priključile na plinovodno omrežje. Razvito 
je omrežje daljinskega ogrevanja in plinovodnega omrežja. Načrtovana je širitev 
omrežja daljinskega ogrevanja, prav tako je predviden nov vod prenosnega plinovoda, 
kar bo omogočilo dodatne kapacitete. Plinovodno in toplovodno omrežje se v občini ne 
podvajata. Pričakovati je povečanje števila porabnikov plina v gospodinjstvih in 
povečanje porabe plina v industriji namesto drugih virov. Uporabljen vrednostni kazalec 
se z izvedbo plana predvidoma ne bo spreminjal. Ocenjujemo, da bo neposreden in 
kumulativen vpliv plana na podnebne razmere nebistven – ocena B.  
 
Delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje 
Nove stavbe v dosegu zgrajenega daljinskega ogrevanja se bodo nanj priključevale. 
Prav tako se bo v gostejše naseljenih delih Hrastnika, kjer je omrežje zgrajeno, izvajale 
tudi priključitve novih porabnikov v gospodinjstvih z obstoječimi stavbami, ki nanj še 
niso priključeni. Navedeni kazalec bo predvidoma ostal nespremenjen. Vendar pa ni 
mogoče pričakovati, da se bodo vsi porabniki priključili na daljinsko ogrevanje. Lahko 
bodo izbrali drug alternativni vir ogrevanja, v skladu z energetsko zasnovo oziroma 
lokalnim energetskim konceptom. Neposreden in kumulativen vpliv ocenjen kot 
nebistven – ocena B. 
 
Obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet 
Izvedba plana z umestitvijo novih površin za poselitev in proizvodnjo, pretežno v 
osrednjem poselitvenem območju občine bo vplivala na povečanje prometa, zlasti na 
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prometnicah, ki se navezuje na glavno prometno omrežje. Pričakovan je neposreden in 
kumulativen vpliv iz naslova povečanega prometa zaradi izvedbe plana. Predvidena 
državna cesta G2 med Hrastnikom in Zidanim Mostom bo vplivala na prerazporeditev 
prometnih tokov in izločitev tranzitnega prometa skozi Hrastnik in druga naselja v dolini 
Bobna in Brnice. Kljub temu pa je mogoče  pričakovati gibanje kazalca PLDP v 
negativno smer. Ocenjujemo, da bo neposreden in kumulativen vpliv plana nebistven 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Skupna ocena: Vpliv plana na kakovost zraka z vidika podnebnih sprememb je 
neposreden,  in  kumulativen z obstoječimi dejavnostmi,– nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Tabela 25: Skupna ocena vplivov plana na kakovost zraka 

Okoljski cilj Kazalci 

N
e
p
o
sr

e
d
n
i 

D
a
lj
in

sk
i 

K
u
m

u
la

ti
v
n
i 

S
in

e
rg

ij
sk

i 

Z
a
ča

sn
i 

T
ra

jn
i 

Ohranjanje oz. 
izboljšanje kakovosti 
zraka in zmanjšanje 
onesnaženosti 
zunanjega zraka z 
onesnažili v skladu z 
Uredbo o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij 
onesnažil zunanjega 
zraka in 
Operativnim 
programom varstva 
zraka pred 
onesnaževanjem s 
PM10 
, ter drugimi predpisi 
in programi, ki se 
nanašajo na varstvo 
zraka za zdravje ljudi. 
 

nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – 
delež priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 
plina v industriji na območju občine glede na 
rabo električne energije in fosilnih goriv 
 

B 
 

 B 
 

   

delež stanovanj s priključkom na daljinsko 
ogrevanje 
 

B  B    

obseg prometnih obremenitev – povprečni 
letni dnevni promet 

C  C    

 
3.1.4. Omilitveni ukrepi  
3.1.4.1. Omilitveni ukrepi za zagotavljanje kakovosti zraka varstva zdravja ljudi  

V izvedbenem delu plana naj se načrtuje zmanjšanje stavbnih zemljišč gospodarskih 
con tako, da povečanje ne bo večje od 5 % glede na obstoječe površine. (nosilec: 
občina; rok: v postopku priprave OPN v letu 2013); 
 
V izvedbenem delu plana naj se načrtuje rekonstrukcija prometnega omrežja v 
osrednjem in južnem delu mesta Hrastnik za boljšo povezanost s predvideno državno 
cesto G2 Hrastnik – Zidani Most in čim večjo preusmeritev prometnih tokov 
(zmanjšanje PLDP) na načrtovano prometnico ob Savi. (nosilec: občina; rok: v 
postopku priprave OPN v letu 2013); 
 
V izvedbenem delu plana naj se načrtuje zmanjšanje prometnih obremenitev s 
preusmerjanjem prometa z motornimi vozili na promet z javnim prevoznimi sredstvi v 
občini in regiji in razvojem javnega potniškega prometa (nosilec: občina ; rok: v 
postopku priprave OPN v letu 2013; način spremljanja:); 
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3.1.4.2. Omilitveni ukrepi za doseganje okoljskih ciljev z vidika podnebnih sprememb  
 
Površine stavbnih zemljišč za gospodarske cone se s planom načrtuje tako, da 
povečanje ne bo večje od 5 %. (nosilec: občina; rok: v postopku priprave OPN v letu 
2013); 
 
V izvedbenem delu plana naj se načrtuje zmanjšanje prometnih obremenitev s 
preusmerjanjem prometa z motornimi vozili na promet z javnim prevoznimi sredstvi v 
občini in regiji in razvojem javnega potniškega prometa. (nosilec: občina ;rok: v 
postopku priprave OPN v letu 2013); 
 
3.1.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji 
S planom se načrtuje zmeren obseg povečanja površin za poselitev (manj kot 5 % 
realno povečanje glede na sedanje stanje). Prav tako se območje za gospodarske 
potrebe ne načrtuje v večjem obsegu in je z izvedbo omilitvenih ukrepov mogoče 
doseči nebistven vpliv na varstvo zraka. Poselitev se v prostoru umešča tako, da je v 
pretežnem delu mogoča oskrba stavb s plinom ali pa priključitev na daljinsko 
ogrevanje. Ob povečanju površin stavbnih zemljišč se izvaja tudi alternativna možnost 
z zmanjšanjem površin stavbnih zemljišč (t.i. renaturacija). Pričakovane prometne 
obremenitve bodo zmanjšane z izvedbo omilitvenih ukrepov tako, da bodo vplivi 
nebistveni. Modernizacija obstoječih prometnic bo pripomogla k manjšemu 
onesnaževanju zraka, kot bi sicer, če se stanje ne bi spremenilo. Zgoščanje dejavnosti 
znotraj poselitvenega območja in sanacije območij razpršenih gradenj omogoča 
nadaljnji razvoj plinifikacije in ureditev daljinskega ogrevalnega sistema ter s tem 
manjše onesnaževanje kot sicer z individualnimi kurišči. S planom se načrtuje boljše 
izkoriščanje alternativnih virov energije – predvsem sončne energije. Izbrani posredni 
kazalci merjenja vplivov na varstvo zraka in podnebne razmere omogočajo vrednotenje 
vplivov ob pripravi plana in njihovo spremljanje pri kasnejšem izvajanju. Glede na 
navedeno je občinski prostorski načrt skladen z okoljskimi cilji. 
 
3.1.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
Občina najmanj enkrat na 5 let pripravi celovito poročilo o stanju varstva zraka 
vključno z opisanimi kazalci stanja. 
 
Tabela 26: Kazalci stanja okolja za spremljanje vpliva kakovosti zraka 

Kazalci stanja okolja Nosilec spremljanja stanja 

- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – delež 
priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji na območju občine glede na 
rabo električne energije in fosilnih goriv; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje; 
- površine namenjene za poselitev; 

- površine urejenih gospodarskih con; 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET; 
- instalirana moč sončnih elektrarn; 
 

- Občina Hrastnik 
 

 

 
Tabela 27: Kazalci stanja okolja za spremljanje vpliva na podnebne razmere 

Kazalci stanja okolja Nosilec spremljanje stanja 

- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – delež 
priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji na območju občine glede na 
rabo električne energije in fosilnih goriv; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje 

- Občina Hrastnik 
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- - instalirana moč sončnih  
 

 
 
 
3.2. Relief, geološka podlaga in tla ter kmetijstvo 
 
3.2.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
Zakonska izhodišča za izbor okoljskih ciljev so: 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006, 20/2006, 28/2006 

Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-
10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 
108/2009), 

- Zakon o ohranjanju narave – (ZON) (Ur.l.RS, št. 56/1999 (31/2000 popr.), 
110/2002-ZGO-1, 119/2002, 22/2003-UPB1, 41/2004, 96/2004-UPB2, 61/2006-
ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-
76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B), 

- Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/08), 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Ur.l. RS, št. 59/1996, 31/1998 Odl.US: U-I-

340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002 
Odl.US: U-I-266/98-72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 
popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011), 

- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 11/01, 2/04, 37/04, 98/04-UPB1, 
14/07, 35/07-UPB2), 

- Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na 
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur.l. RS, št. 110/08, 43/2011-
ZKZ-C), 

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08), 
- Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, 

št. 113/09), 
- Uredba o mejnih vrednostih vnos,a nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur.l. RS, št. 

84/05, 62/2008, 62/2008, 113/2009) 
- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi, 

povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razred 
ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07), 

- Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, 
Senovo in Kanižarica (Ur. list RS, št. 1/95). 

 
Mednarodne konvencije, predpisi Evropske unije in resolucije: 
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 2/06) 
 
3.2.1.1  Okoljski cilji plana 
Tabela 28: Okoljski cilji plana in kazalci  

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Čim manjši obseg sprememb reliefa zaradi pridobivanja 
mineralnih surovin 
 
 
Varovanje kmetijskih zemljišč 
 
 
Ohranjanje stabilnosti tal  

- površina nadzemnega pridobivalnega prostora 
- površine kmetijskih zemljišč in predvidene 

spremembe 
- območja plazov in erozijskih žarišč ter predvidene 

dejavnosti na ogroženih območjih, 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2655
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200031
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002119&stevilka=5832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200322&stevilka=887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200496&stevilka=4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007117&stevilka=5855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200832&stevilka=1223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199659&stevilka=3454
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199831&stevilka=1234
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19991&stevilka=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200054&stevilka=2497
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200068&stevilka=3210
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200227&stevilka=1169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200258&stevilka=2808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3230
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5386
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200336&stevilka=1718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200355&stevilka=2750
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200862&stevilka=2628
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200862&stevilka=2630
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009113&stevilka=5147
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3.2.1.2  Merila vrednotenja vplivov na okolje  
Vplivi se vrednotijo na podlagi posledic plana na predvidene okoljske cilje z uporabo 
meril, ki so predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Skladno z 
Uredbo se vrednotenje vplivov plana ugotavlja v velikostnih razredih od ocene A do 
ocene X. Razlaga posameznih ocen je podana v Preglednici 11.  
 
 Tabela29 : Cilji plana in metodologija vrednotenja 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in 
ocenjevanja 

Čim manjši obseg sprememb 
reliefa zaradi pridobivanja 
mineralnih surovin 
 

 
Varovanje kmetijskih 
zemljišč 

 
 
Ohranjanje stabilnosti tal  

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 
41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-
51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 
Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US:U-I-
40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-
1A, 70/08, 108/09) 
Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ 
(Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09) 
Pravilnik o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti 
(Ur. l. RS, št. 60/07) 

Kazalci:  
- površina nadzemnega 

pridobivalnega prostora 
- površine kmetijskih zemljišč 

in predvidene spremembe 
- območja plazov in erozijskih 

žarišč ter predvidene 
dejavnosti na ogroženih 
območjih  

Vir podatkov: Veljavni prostorski 
plan Občine Hrastnik, OPN Občine 
Hrastnik (dopolnjen osnutek) 
 
Vrednotenje: ekspertno 
vrednotenje 

 
Tabela 30: Merila vrednotenja vplivov plana na relief, geološko podlago in tla 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva oziroma 
je pozitiven 

Velikost območja za nadzemno pridobivanje mineralnih surovin se bo zmanjšalo 
oz. ostalo v enakem obsegu. Načrtovane dejavnosti ne posegajo na območja 
kmetijskih zemljišč oz. je v planu predvidena širitev kmetijskih zemljišč ali 
njihovo preurejanje v smeri povečevanja pridelovalne sposobnosti (npr. 
komasacije, arondacije, melioracije). Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih 
žarišč niso predvidene oz. so predvidene sanacije območij. 

B Vpliv je nebistven Velikost območja za nadzemno pridobivanje mineralnih surovin ostaja enako ali 
se v minimalnem obsegu poveča. Plan z načrtovanimi dejavnostmi sicer posega 
na območja kmetijskih zemljišč, vendar so to površinsko majhni posegi, ki ne 
vplivajo bistveno na sklenjenost kmetijskih zemljišč oz. ne otežujejo dostopa do 
ostalih kmetijskih zemljišč. Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih žarišč so 
sicer predvidene v manjšem obsegu, vendar ne bodo poslabšale stanja. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Velikost območij za nadzemno pridobivanje mineralnih surovin se močno poveča 
in onemogoča razvoj poselitve. Načrtovane dejavnosti sicer posegajo na 
kmetijska zemljišča, vendar se zaradi izvedbe omilitvenih ukrepovpovršina 
kmetijskih zemljišč bistveno ne zmanjša. Dejavnosti na območjih plazov in 
erozijskih žarišč so sicer predvideni, vendar ob izvedbi omilitvenih ukrepov se 
stanje predvidoma ne bo poslabšalo.  

D Vpliv je bistven Velikost območij za nadzemno in podzemno pridobivanje mineralnih surovin se 
bistveno poveča in onemogoča razvoj poselitve. Spremembe namembnosti in 
dejavnosti v veliki meri posegajo na območja kmetijskih zemljišč in jih trajno 
izvzamejo iz kmetijske rabe. Dejavnosti, ki so predvidene na območjih plazov in 
erozijskih žarišč, bodo imele bistven vpliv, saj se bo stanje zelo poslabšalo.  

E Vpliv je uničujoč Vpliv izvedbe plana je uničujoč. Velikost območij za nadzemno in podzemno 
pridobivanje mineralnih surovin se izrazito poveča in posega na območje 
obstoječe poselitve. Spremembe namembnosti in dejavnosti v veliki meri 
posegajo na območja kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča so trajno 
izgubljena in jih ni mogoče nadomestiti.  
Sanacije območja niso predvidene. Dejavnosti posegajo na območja kmetijskih 
zemljišč v tolikšni meri, da je ogrožen obstoj kmetijstva kot ene izmed dejavnosti 
na območju občine. Dejavnosti, ki so predvidene na območjih plazov, bodo 
stanje močno poslabšale, zagotovo bodo zaradi izvedbe plana ogrožena človeška 
življenja.  

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 
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3.2.2. Stanje okolja 
Relief in geološka sestava tal 
Območje občine Hrastnik pripada posavskim gubam, ki slemenijo v smeri vzhod-zahod, 
v tej smeri so izoblikovani glavni grebeni in doline. Posavske gube so v središčnem delu 
zaradi mehkejših terciarnih kamnin podolžno razdeljene na severni in južni del. Zasavje 
ima pestro geološko zgradbo, kar je posledica številnih narivov in prelomov. Velik 
obseg območja obsega kraško ozemlje s kraško in razpoklinsko poroznostjo, ki se 
nahaja na južnem, vzhodnem in zahodnem delu Zasavja. Višje in manj razčlenjeno 
hribovje sestavljajo predvsem triasni apnenci in dolomiti. Terciarne kamnine se širijo v 
pasu severno od Save, vzhodno od Trbovelj, preko Hrastnika in Dola na območje Turja. 
Menjajo se pesek, glina, peščenjak, melj, laški lapor, prod, konglomerat in litotamnjiski 
apnenec. Te kamnine so bistveno manj odporne od apnencev in dolomitov, zato je tu 
površje bolj uravnano, nastali so širši deli dolin.  
 
Geološka zgradba ozemlja je poglavitni pokrajinski dejavnik, ki vpliva na značilnosti 
ostalih naravnogeografskih sestavin pokrajine, predvsem pa na reliefno izoblikovanost, 
prst, rastlinstvo, na površinske in podzemne vodne tokove. Hrastniška dolina je ozka, 
najširša je v povirju Bobna, od strani jo zapirata iz dolomita zgrajena hriba Kovk in 
Jelovica. Bolj odprta je po sinklinali potekajoča dolina Brnice. Rečna erozija je v 
dolinska pobočja vrezala tri sisteme teras. Za dolino je značilna precejšnja erozija 
potoka zaradi velikega padca.  
 
Plazovita območja 
Plazovitost območja je odvisna od naklona terena, njegove geološke zgradbe, 
poraslosti površja in povečane količine padavin. Zemeljski plazovi se pogosto pojavljajo 
na strmejših naklonih terena z nestabilno geološko podlago. Iz opozorilne karte 
verjetnosti pojavljanja plazov je razvidno, da je verjetnost pojavljanja plazov v občini 
velika povsod, kjer relief ni raven.  
 
Površina plazovitih območij je okoli 95ha, ki se pretežno nahajajo na območju 
podzemnega pridobivalnega prostora rjavega premoga znotraj in na obrobju 
poselitvenih območij mesta in urbanega naselja Dol pri Hrastniku. Na osnovi geoloških 
raziskav, študij in strokovnih podlag o geološko-stabilitetnih razmerah na območju 
občine je pretežno celotno ozemlje občine plazljivo, nestabilna in pogojno stabilna 
območja prevladujejo.   
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Slika 5: Opozorilna karta verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov na območju občine Hrastnik (vir: Atlas okolja, 
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, september 2010) 

 

Karta verjetnosti pojavljanja plazov je bila izdelana na podlagi linearnega 
matematičnega modela obteženih vsot vhodnih vplivnih dejavnikov: litologija (30%), 
naklon pobočja (25%), tip rabe tal (25%), ukrivljenost pobočja (10%), oddaljenost od 
strukturnih elementov (5%) in usmerjenost pobočja (5%). 
 
Na območju občine se pojavljajo tudi obstoječa žarišča zemeljskih plazov.  
 
Tabela 30: Seznam plazov v občini Hrastnik. 

Ime plazu 
Evidenčna 
številka Prioriteta Lokacija in opis Komentar 

Gorenc 9 1 
Plaz ob cesti Blate - Novi Dol 
pri stanovanjski hiši Gorenc. 

Plaz ogroža lokalno cesto, vodotok Bela in dve 
stanovanjski hiši. 

Zorko 58 10 

Plaz se nahaja na travnatem 
področju pod stanovanjsko 
hišo Zorko. 

Področje je izrazito vodnato z mnogimi izviri. 
V bližini so že stari plazovi. Nakazujejo se 
nadaljnje razpoke levo od plazu. Plazenje je 
plitvo do 2 m pod površino. 

Dornik 54 2 

Plaz Dornik je lociran ob cesti 
Hrastnik - Prapretno - 
Hrastnik, na zemljišču pod 
cesto, na dovozni poti Zupan-
Pajnkiher ter pod njo 

Plaz ogroža lokalno cesto Hrastnik - Prapretno 
- Hrastnik, kanalizacijsko omrežje, travniške 
površine, dovozno cesto Zupan - Pajnkiher ter 
stanovanjska objekta Zupan in Dornik. 

Zelenik 49 3 
Plaz Zelenik je na cesti in pod 
cesto Prapretno - Novi dom   

Jesih 61 8 

Plazenje se nahaja pod 
gospodarskim objektom in 
stanovanjsko hišo Jesih. 

Plazina se nahaja na področju njive in 
travnika pod gospodarskim poslopjem in 
stanovanjsko hišo. Možna je razširitev 
navzgor, kar bi povzročilo poškodbe na 
objektih. 

Legenda 
 
rdeča – zelo velika nevarnost 
oranžna – velika verjetnost 
rumena – srednje, majhna 
nevarnost 
zelena – zelo majhna nevarnost 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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Košelj-
Železnik 31 12 

Plaz se nahaja na pobočju nad 
cesto Turje - Kovk 

Plaz se nahaja nad cesto Turje - Kovk. Plaz 
trenutno miruje, vendar je nevarnost, da 
plazina zapre cesto. Spodnji del plazu je bil 
saniran. 

Plaz Golouh 36 7 

Plaz se nahaja nad 
stanovanjskima hišama Golouh 
in Trplan v naselju Brdce.  

Plazišče se nahaja pod cesto Unično - Brdce 
in ogroža Stanovanjski hiši Golouh in Trplan. 
Poškodovan je travnik na območju plazišča. 

Čerenak 62 9 

Plaz se nahaja na geološko 
neugodnih razmerah v strmini 
pod dovozno potjo in 
gospodarskim poslopjem last 
Čerenak. 

Plaz je nastal na strmem pobočju zaradi 
večjih padavin in neugodnih geoloških razmer 
ter na področju gozda. Zaradi dovozne poti in 
gospodarskega poslopja v bližini zgornjega 
roba plazu je  

Gerčar 59 4 

Plaz je lociran ob javni poti 
Pokopališče - Selimovič ter 
pod stanovanjsko hišo Gerčar. 

Plaz ogroža stanovanjski objekt Brnica 54, 
zemljišče nad tem objektom in pod njim. 

Plaz v Lazu 64 5 
Plaz se nahaja na cesti on pod 
cesto Črdenc - Laz.. 

Plaz ogroža cesto v Laz. Poškodovano je 
zemljišče pod cesto, nevarnost je tudi 
zajezitve potoka Brnica in poškodovanje 
stanovanjske hiše Alauf. Zaradi plazu je 
ogrožena prevoznost ceste v naselje Laz. 
Zaradi premikov plazu je potrebno večkratno 
saniranje vozišča. 

Slatno II. 63 6 
Plaz se nahaja pod dovozno 
cesto k objektu Zupanc 

Plaz se nahaja na zamočvirjenem področju, ki 
je delno že saniran. Zato rešitev tega 
problema predstavlja dokončno sanacijo plazu 
Slatno. 

Jukič 43 11 
Plaz se nahaja pod 
gospodarskim poslopjem Jukič 

Plaz je nastal 50 m pod stanovanjsko hišo 
zaradi izvira vode na zgornjem robu plazu. 

Plaz pod 
Lipovškom 65 13 

Plaz se nahaja pod 
stanovanjsko hišo Lipovšek. 

Plazišče se nahaja na travnatem strmem 
pobočju, ki na spodnjem delu ogroža manjši 
vodotok. 

Vir: Geopedija, GURS, (vir: http://www.geopedia.si/,september 2010) 

 
Površina podzemnega pridobivalnega prostora rjavega premoga RTH Rudnik Trbovlje-
Hrastnik znaša 956ha. Znotraj pridobivalnega prostora se nahajajo območja, ki so v t.i. 
varnostnem stebru (mesto Hrastnik, naselje Dol pri Hrastniku, del območja Novi Dol). 
Ta površina se zaradi podzemnega odkopavanja močno poseda, poleg tega pa se tu 
nahajajo tudi nasipi jamske jalovine in odkrivke površinskih kopov, kar velja tudi za 
velik del površine na območju Trbovelj. Zaradi rudarjenja so bile prekinjene ali 
poškodovane nekatere obstoječe cestne povezave, nekaj cest pa je bilo spremenjenih v 
industrijske ceste. Zaradi vplivov rudarjenja in predvidenega napredovanja 
odkopavanja, marsikje ni bila možna izgradnja novih potrebnih povezav, ki sta jih 
zahtevala razvoj in širjenje urbanega območja. Pridobivanje premoga je povzročilo tudi 
spremembo režima odvodnjavanja (glede na tistega pred začetkom poseganja v okolje 
in prostor). Problem se rešuje z dokončnim urejanjem več neodvisnih odvodnjevalnih 
sistemov, ki bodo skozi naselja priključeni na glavne vodotoke. Enako velja tudi za vse 
poškodovane ali prekinjene kanalizacijske sisteme. Vplivi odkopavanja so povzročili tudi 
prestavitve lokacij naravnih izvirov ali celo njihovo usihanje (dreniranje na odkope). 
Zaradi tega so bila za potrebe lokalnega prebivalstva izdelana začasna, največkrat 
neustrezna zajetja, ki jih je potrebno rekonstruirati oz. tam, kjer je to mogoče, tudi 
ponovno vzpostaviti. 
 

http://www.geopedia.si/,september
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Slika 6: Območje podzemnega pridobivalnega prostora RTH (Vir: Analiza stanja prostora, RCP, 2006) 

 
Erozija tal 
Tudi erozija tal je odvisna od naklona terena, geološke zgradbe, poraslosti površja in 
povečane količine padavin. Erozijo tal ali odnašanje hribinskega materiala lahko 
povzročajo veter, voda, led, sneg in težnost. V Sloveniji so pogoste predvsem erozije 
povezane z vodnimi ujmami.  
 
Na območju občine sta evidentirani dve erozijski žarišči. Erozijska območja – 
protierozijski ukrepi na območju občine obsegajo naslednja območja:  
- območje z običajnimi protierozijskimi ukrepi obsega 2957 ha zemljišč severno od 

Save, 
- območje zahtevnejših protierozijskih ukrepov obsega zahodni del občine 

(kamnolom Retje) ter območje Kopitnika v skupnem obsegu 81 ha, 
- območje strogih protierozijskih ukrepov se nahaja pri kamnolomu Boben v površini 

0,4 ha (Analiza stanja prostora, RCP, 2006). 
 
Skupna površina erozijskih ukrepov obsega 52% celotne občine.  
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Slika 7: Območja protierozijskih ukrepov v občini Hrastnik  

 
Kmetijska zemljišča 
V območje najboljših kmetijskih zemljišč spadajo tla, ki omogočajo najširšo možnost  
kmetijske rabe tal, za njih je značilen majhen naklon površja in ugodne fizikalne ter 
kemične lastnosti prsti. V obstoječem planu občine Hrastnik pokrivajo najboljša 
kmetijska zemljišča približno 485 ha (cca 8% površine občine). Najboljša kmetijska 
zemljišča se nahajajo v dolini Brnice in na pobočjih Turja. Manjša strnjena območja 
najboljših kmetijskih zemljišč pa se nahajajo tudi na območju Prapretnega in Kala.  
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Slika 8: Območja varovanja najboljših kmetijskih zemljišč v občini Hrastnik (Vir: dopolnjen osnutek OPN Hrastnik, 
september 2012) 

 

V območje drugih kmetijskih zemljišč spadajo tla, na katerih je kmetijska raba rahlo 
omejena, zaradi slabših lastnosti prsti ali pa večjega naklona reliefa (10-20 %). Druga 
kmetijska zemljišča zavzemajo v obstoječem planu občine Hrastnik približno 1435 ha 
(približno 24 % površine občine). 
 
Skupaj torej kmetijska zemljišča zavzemajo v obstoječem planu približno 1920 ha, kar 
je 32% površine občine. Po drugi strani pa kmetijske površine glede na dejansko rabo 
tal (MKGP, 2010) obsegajo okrog 5858 ha oz. približno 28 % površine občine. Od tega 
je po evidenci dejanske rabe kmetijskih zemljišč kar 1165 ha zemljišč opredeljenih kot 
druge kmetijske površine. To so zemljišča v zaraščanju, porasla z grmovjem in drevjem 
ali površine gozdnih plantaž. Največ površine kmetijskih zemljišč zavzemajo površine 
travnikov, sledijo površine ekstenzivnih sadovnjakov ter njive.  
 
Na obrobju Hrastnika so se kljub neugodnim pogojem in strmim površinam ohranile 
nekatere kmetijske dejavnosti, med njimi predvsem živinoreja in sadjarstvo. Številne 
kmetije ležijo na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami, so razdrobljene in 
zajemajo okrog 4,5 ha na kmetijo. Kmetijske površine se razprostirajo od 300 do 900 
m nadmorske višine. Intenzivnost pridelave v strmih legah je dosti nižja kot v dolini, saj 
je strojna obdelava površin otežena. Na območju Hrastnika beležimo približno 200 
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kmetij. Njihova osnovna kmetijska dejavnost je zlasti živinoreja, predvsem govedoreja 
(krave molznice, dojilje, pitanci) in reja drobnice (ovce, koze). Reja perutnine, ki je bila 
na tem območju razvita, je v zadnjih letih močno upadla. V zadnjem obdobju je narasla 
reja konj, mlečna govedoreja pa upada. Rastlinska pridelava je usmerjena predvsem v 
krmo za govedo in prašiče (koruza, krmna pesa). Na področju sadjarstva prevladuje 
pridelava jabolk in hrušk (vir: RRP Zasavje 2007-2013).  
 

Po podatkih Statističnega urada RS v občini prevladujejo travniki in pašniki v obsegu 
kar 1067 ha kmetijskih zemljišč, saj večji del občine predstavljajo hriboviti predeli, kjer 
razmere za poljedelstvo niso ustrezne.  
 
Tabela 31: Družinske kmetije po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi po občinah (Popis kmetijskih gospodarstev v RS v 
letu 2000, Statistični urad RS) 

Vsa zemljišča v 
uporabi 

Vsa kmetijska 
zemljišča v 
uporabi 

Njive in vrtovi Kmečki 
sadovnjaki 

Travniki in 
pašniki 

DK* ha DK ha DK ha DK ha DK ha 

192 2454,76 192 1148,18 178 69,01 169 11,07 192 1067,37 

*družinske kmetije 

 
Tabela 32: Kmetijske površine po vrstah rabe 2008 (Vir: GERK) 

Vrsta rabe  Površina v ha  

Njiva: 379,5581 ha 

Sadovnjak:  203,7619 ha  

Vinograd:  6,0840 ha  

Travnik:  837,2985 ha  

Pašnik:  746,5458 ha  

Kmetijska zemljišča:  2173,2483 ha  

 
Poljedelstvo ima v občini Hrastnik bistveno manjši pomen kot živinoreja. Razlog je 
predvsem v veliki razgibanosti terena, ki onemogoča intenzivnejši razvoj te kmetijske 
panoge. Največji del travniških in njivskih površin služi pridelavi krmnih rastlin za 
domačo uporabo, pridelava industrijskih rastlin za občino ni značilna. Strmejši deli se v 
veliki meri uporabljajo kot ekstenzivni sadovnjaki, pogosto v kombinaciji s pašništvom. 
Vse kmetije so v območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami. 
 
Posebni režimi na območju kmetijstva - varovano območje: 
- Kmetijska zemljišča trajno namenjena kmetijski proizvodnji 
Na območju občine Hrastnik se kmetijska zemljišča trajno namenjena kmetijski rabi 
nahajajo predvsem v dolini reke Brnice, ter na območju Turja, Kala in Prapretna. 
Možna onesnaženja tal s kmetijstvom 
Po dostopnih javni podatkih na območju občine Hrastnik niso bila izvedena vzorčenja 
za ugotavljanje onesnaženosti tal. Glede na omejene dejavnike za razvoj intenzivnega 
načina obdelave kmetijskih zemljišč in izrazito značilnost ekstenzivnega kmetijstva v 
občini ni pričakovati onesnaženja zaradi intenzivnosti gnojenja z dušikom. Le na 
posameznih manjših ravninskih območjih obstaja srednja nevarnost izpiranja dušika.  
 
3.2.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
 
Zaradi izvedbe OPN je ugotovljen neposreden in kumulativen vpliv zaradi pridobivanja 
mineralnih surovin in vplivov plana na stabilnost tal. Zaradi širitve območij poselitve na 
kmetijske površine pa neposreden, kumulativen in trajen vpliv. 
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Površine nadzemnega pridobivalnega prostora 
Pri izvedbi plana bo prišlo do neposrednega, kumulativnega in trajnega vpliva. Na 
območju občine niso predvidena nova območja nadzemnega pridobivalnega prostora. 
Obstoječa kamnoloma se nahajata na območju Bobna (St13.ppn) in naselja Plesko 
(Ph07.ppn), pridobivalni prostor se ohranja  znotraj že opredeljene namenske rabe, 
nove širitve niso predvidene. Območje je pretežno že degradirano in predvidevamo da 
se v bodoče z ohranjanjem dnevnih kopov vpliv na površje ne bo bistveno poslabšal. 
Obe območji se urejata z OPPN znotraj katerih bo potrebno v sklopu izdelave OPPN 
izdelati tudi vrednotenje posega na tla in relief. Območje kamnoloma Retje - Plesko se 
je z že obstoječe površine 67,51 ha zmanjšalo na površino 54,75 ha, s čimer je 
možnost širjenja pridobivalnega prostora znotraj obstoječih prostorskih rezerv manjša. 
Območje pridobivalnega prostora je tako z neposredne bližine naselja Plesko, od njega 
oddaljeno za več kakor 200 m, med naseljem in pridobivalnim prostorom pa se ohranja 
območje zelenih površin. 
 
Ocenjujemo, da izvedba plana ne bo imela trajnega vpliva na reliefno strukturo – 
ocena B. V primeru neizvedbe sanacijskih ukrepov, ki bodo natančneje opredeljeni v 
OPPN, je poseg ovrednoten kot bistven – D. 
 
Površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe 
Neposreden, kumulativen in trajen vpliv izvedbe plana bo izražen s površino izgubljenih 
najboljših in drugih kmetijskih zemljišč, kot so opredeljene v veljavnih prostorskih 
aktih. Zaradi izvedbe plana se predvideva, da bodo posamezni posegi, ki segajo na 
najboljša in druga kmetijska zemljišča, imeli za posledico izgubo teh kmetijskih 
zemljišč.  V OPN je predvideno zmanjšanje površin kmetijskih zemljišč za 42,8 ha 
Hkrati je opravljena preveritev alternativnih možnosti. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je 
možno v namensko rabo kmetijskih zemljišč povrniti 40,67 ha nezazidanih stavbnih 
zemljišč. Glede na obseh kmetijskih zemljišč (12856 ha) je na ravni skupnih sprememb 
namenske rabe izguba 2,13 ha kmetijskih površin majhna. Ugotavljamo, da je 
neposreden, kumulativen in trajen vpliv izvedbe plana na površine kmetijskih zemljišč 
nebistven – ocena B.  
 
Območja plazov in erozijskih žarišč ter predvidene dejavnosti na teh območjih 
S predstavljenim kazalcem ugotavljamo in vrednotimo neposreden in kumulativen vpliv 
izvedb plana. Z izvedbo plana se ne posega na območja plazov in erozijskih žarišč. 
Predvidena je postopna sanacija plazov. S planom niso predvideni novi posegi, ki bi 
predstavljali potencialno nevarnost za nastanek novih plazov. Pojav le teh ni mogoče v 
popolnosti izključiti zaradi naravnih značilnosti prostora.  
 
Posamezni predvideni in obstoječi posegi se nahajajo v območju potencialne nevarnosti 
za nastanek plazov. V primeru novogradenj na teh območjih je potrebno z ustreznimi 
ukrepi zagotoviti, da ne bo prišlo do plazenja tal (ustrezno odvajanje odpadnih in 
meteornih voda…). Posegi v neposredno zaledje plazu niso dovoljeni, na teh območjih 
je potrebno ohraniti obstoječo vegetacijo. 
 
Z izvedbo plana niso pričakovane spremembe reliefa in znatni lokalni posegi v matično 
kamnino. Znaten del občine pokriva nestabilno površje podzemnega pridobivalnega 
prostora rjavega premoga RTH Rudnik Trbovlje-Hrastnik in znaša 956 ha. Znotraj 
pridobivalnega prostora se nahajajo območja, ki so v t.i. varnostnem stebru (mesto 
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Hrastnik, naselje Dol pri Hrastniku, del območja Novi Dol). Površina zavarovanih 
območij znotraj varnostnih stebrov je 241 ha.  
 
Na nestabilnem območju pridobivalnega prostora RTH Trbovlje-Hrastnik so načrtovani 
nekateri posegi v prostor na območju Hrastnika (Hr44.ppn, Hr43.ppn), Brnice 
(Br21.ppn, Br26.ppn) in Dola pri Hrastniku (Dh70.vs, Dh49.vs). Podrobnejše prostorske 
izvedbene pogoje se v izvedbenem delu tega akta določi v skladu z varstvenim 
režimom iz kategorizacije pridobivalnega prostora obrata Hrastnik, junij 2006. Varstveni 
pogoji ne veljajo za območje varnostnega stebra (varovanih območij naselij).   
Na območju zahtevnejših protierozijskih ukrepov ni predvidenih sprememb namenske 
rabe.  
Neposreden in trajen vpliv na reliefne spremembe imajo dejavnosti na območjih plazov 
in erozijskih žarišč. Ocenjujemo, da bosta neposreden in trajen vpliv izvedbe plana 
nebistvena zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C.  
 
Skupna ocena: Vpliv plana na reliefne značilnosti, je neposreden, kumulativen in trajen 
ter ocenjen kot nebistven – ocena B. V segmentu varstva površin kmetijskih zemljišč 
ocenjujemo, da bo neposreden, kumulativen in trajen vpliv nebistven – ocena B. 
Neposreden in kumulativen vpliv plana na ohranjanje stabilnosti tal je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena B. 
 
Tabela 2: Okoljski cilji in kazalci z oceno vplivov izvedbe plana na relief 

Okoljski cilj Kazalci 
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Čim manjši obseg 
sprememb reliefa 
 
 
 
 
 

Površina nadzemnega 
pridobivalnega prostora 

B (D v 
primeru 
neizvajanja 
sprotne 
sanacije) 

- B (D v 
primeru 
neizvajanja 
sprotne in 
končne 
sanacije) 

- - B (D v 
primeru 
neizvajanja 
sprotne in 
končne 
sanacije) 

 
Varovanje 
kmetijskih 
zemljišč 

Površine kmetijskih zemljišč 
in predvidene spremembe 
 

B - B 
 

- - B 

Varstvo pred 
pojavljanji plazov 
in erozijskih žarišč 

Območja plazov in erozijskih 
žarišč ter predvidene 
dejavnosti na teh območjih 

C - C - -  

 
3.2.4. Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi za čim manjši obseg reliefa niso potrebni na podlagi ocene vpliva 
plana (ocena B). V primeru nespoštovanja s zakonskih predpisov s področja rudarstva 
(sprotna sanacija površin po izvedbi rudarjenja) pa bo ocena D, omilitveni ukrepi pri 
tem niso možni. 
 
Omilitveni ukrepi za varstvo kmetijskih zemljišč niso potrebni, glede na to, da je ocena 
vpliva plana na okoljski cilj B in je cilj ohranitve kmetijskih zemljišč dosežen z uporabo 
ugotovljenih alternativnih možnosti – povrnitve namenske rabe nezazidanih stavbnih 
zemljišč v kmetijska. 
 



97 

 

Omilitveni ukrepi za varstvo pred pojavljanjem plazov in erozijskih žarišč  
Na območju pridobivalnega prostora obrata Hrastnik je potrebno zagotavljati ukrepe iz 
Kategorizaciji pridobivalnega prostora obrata Hrastnik, junij 2006. 
Na območju pridobivalnega prostora so definirane naslednje cone: 

1. cona – cona v kateri niso mogoče gradnje objektov predstavlja rušno območje, 
kjer bodo kumulativni posedki presegali 100 mm. Tolikšni posedki bi na objekte 
vplivali v tej meri, da bi lahko poleg razpok, ki povzročajo nevarnost bivanja ali 
dela v takšnem objektu prišlo celo do njihove porušitve.  

2. cona – cona v kateri so gradnje objektov možne le s soglasjem rudnika 
predstavlja vplivno območje, kjer bodo kumulativni posedki znašali med 10 – 
100 mm. Tolikšni posedki lahko povzročijo poškodbe na objektih, zato so 
novogradnje ali adaptacije dovoljene pod posebnimi pogoji in s pisnim 
soglasjem rudnika. 

3. cona – cona v kateri so mogoče gradnje objektov s soglasjem rudnika 
predstavlja območje, ki leži izven vplivnega območja oz. območja, kje bodo 
predvidoma potekala rudarska dela, ki bi lahko povzročala premike površine. 
Investitor mora podati izjavo o tem, da se odpove pravici do odškodnine za 
škodo, ki bi morebiti nastala. 

4. cona – cona ki je varovana z varnostnimi stebri, v katere rudnik ne bo posegal z 
vplivnim rušnim območjem. 

 
Posebej je opredeljeno tudi mejno območje med 2. in 3. cono. To je območje, kjer 
posedki ne presegajo 20mm v kumulativi, vendar bodo na tem delu lahko še izvajani 
sanacijski ukrepi, zato je potrebno za vsak poseg pridobiti dovoljenje RTH. V primeru 
površin nadzemnega pridobivalnega prostora nujno potrebno opredeliti sprotne 
sanacijske ukrepe v OPPN.(izvajalec ukrepa: investitorji in projektanti; časovna 
izvedba: v času načrtovanja investicij in projektiranja) 
Pri posegih na erozijska območja je potrebno upoštevati prepovedi, ki jih določa 87. 
člen Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08). Na erozijskem območju je 
prepovedano:  
poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov; 
ogoljevanje površin; krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in 
snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča 
območja pred škodljivimi vplivi erozije; zasipavanje izvirov; nenadzorovano zbiranje ali 
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih; omejevanje pretoka 
hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer; 
odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov; zasipavanje z odkopnim ali 
odpadnim materialom; odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja 
pretočne sposobnosti hudourniške struge; vlačenje lesa.  
Pri posegih na plazljiva območja je potrebno upoštevati določbe, ki jih določa 88. člen 
Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08). Na plazljivem območju lastnik zemljišča 
ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo 
gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je 
prepovedano: 
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili 

zamakanje zemljišč, 
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne 

vode, 
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- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo 
podnožje zemljišča, krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne 
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 

 
Za zmanjševanje tveganja pred plazovi je potrebno dosledno upoštevanje pravil za 
gradnjo. Na območjih velikega in srednjega tveganja za plazovitost terena so 
novogradnje ter druga večja zemeljska dela možna le na podlagi analize stabilnosti 
terena. 
(izvajalec ukrepa: investitorji in projektanti; časovna izvedba: v času načrtovanja 
investicij in projektiranja) 
 
3.2.5. Skladnost z okoljskimi cilji 
Ker z izvedbo plana ne pričakujemo večjih posegov v reliefne značilnosti prostora, 
ocenjujemo, da je plan skladen z okoljskim ciljem čim manjši je obseg posega v relief. 
Prav tako ocenjujemo, da je plan skladen z okoljskim ciljem razvoj vzdržnega in 
sonaravnega kmetijstva ter varovanja gozdnih in kmetijskih zemljišč. Plan tudi ne 
posega v velike gozdne sestoje, tako da le ti, niso ogroženi. Plan je skladen tudi s 
ciljem varstvo pred pojavljanji plazov in erozijskih žarišč, saj so že v aktu predvideni 
ustrezni ukrepi za preprečevanje plazenja tal.  
 
3.2.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
Iz spreminjanja predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje okolja v občini izboljšuje 
ali slabša in ali se uresničujejo opredeljeni okoljski cilji. Vse podatke naj občina zbira in 
predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.  
 
Tabela 3: Kazalci stanja in nosilci monitoringa 

Kazalci stanja okolja Nosilec monitoringa 

Površina nadzemnega pridobivalnega prostora - Občina Hrastnik 

Površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe - Občina Hrastnik,, Ministrstvo pristojno za 
kmetijstvo 

Dejavnosti na območjih plazov in erozijskih žarišč  - Občina Hrastnik 

 

 
 
3.3. Vode 
 
3.3.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
3.3.1.1. Zakonska izhodišča 
Predpisi Republike Slovenije 
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-

ZVO-1, 57/08), 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: 

U-I- 51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl. US:U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/2012), 

- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B- 
108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C), 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07, 79/09), 

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav 
(Ur. l. RS, št. 35/96, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199890&stevilka=4694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200131&stevilka=1902
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200162&stevilka=3267
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200745&stevilka=2451
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- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 
47/05), 

- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), 
- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10), 
- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 

območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. 
RS, št 89/2008), 

- Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, 
št. 113/09), 

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
(Ur. l. RS, št. 123/2004 (142/2004 popr.), 68/2005, 77/2006, 71/2007, 85/2008, 
104/2009), 

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju padavinske in komunalne odpadne in padavinske 
vode (Ur. l. RS, št. 109/07), 

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 
5/06), 

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih 
za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 74/07), 

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaženja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 
49/06, 114/09), 

- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in mora, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07), 

- Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 31/09), 
- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 35/06, 41/08, 28/11), 
- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09)Občinski in 

ostali predpisi. 
 

Občinski in ostali predpisi 
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 29/2009), 
- Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 

29/2009), 
- Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča potoka Boben v Hrastniku 

uredbe (Ur. l. RS 80/2004), 
- Odlok o oskrbi z vodo (Ur. vestnik Zasavja, št. 23/93, 17/97, 9/00, 2/01, 20/03). 

 
3.3.1.2. Okoljski cilji plana 
Okoljski cilji plana temeljijo na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 
predpisov: 
- Nacionalni program varstva okolja (Ur. l. RS, št. 2/06), 
- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- Operativni program oskrbe prebivalcev s pitno vodo, 
- Operativni program zmanjševanja onesnaženja površinskih voda s prednostnimi in 

drugimi nevarnimi snovmi, 
- Varstvo voda, določenih za zahtevano kakovost voda, da se omogoči življenje rib. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004123&stevilka=5124
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=2004142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200568&stevilka=2992
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200677&stevilka=3399
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200771&stevilka=3889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200885&stevilka=3690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009104&stevilka=4665
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Pomemben cilji varstva vodnih pojavov je ohranjanje njihovega krajinskega in 
ekološkega pomena, kar pomeni predvsem ohranjanje njihovih morfoloških značilnosti, 
kar vključuje ohranjanje oblikovanosti bregov in ohranjanje obvodne vegetacije in 
varstvo delovanja voda – poplav. 
 
Zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda z zmanjšanjem vnosov hranil iz 
različnih virov onesnaževanja (uporaba,  pesticidov onesnaženjem z nitrati iz kmetijske 
proizvodnje, organsko onesnaženje preko komunalnih odpadnih vod in biorazgradljivih 
industrijskih odpadnih vod) vpliva na kakovost voda  oziroma prispeva k ohranjanju 
dobrega stanja voda.  
 
Pomembno je tudi varovanje voda kot naravnega vira, predvsem gre tu za varovanje 
izvirov in vodonosnikov ter varstvo podzemnih kraških voda v splošnem. Zagotoviti je 
potrebno ravnovesje med možnostmi oskrbe in potrebami po vodi tako, da se 
dolgoročno ščiti razpoložljive vodne vire in zagotavlja njihovo dobro stanje. (Vodna 
direktiva 2000/60/ES) 
 
Okoljski cilji glede na Resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja: 
- Zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo, 
- varstvo voda na varstvenih območjih, 
- doseganje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda do leta 2015, 
- doseganje izboljšanja stanja kakovosti podzemnih voda in doseganje mejnih 

vrednosti za nitrate v pitni vodi v skladu s pravilnikom o vodi, 
- zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov, 
- zamenjava nevarnih aktivnih sestavin pesticidov z manj nevarnimi, 
- izboljšati kontrolo uporabe pesticidov, 
- transparenten sistem monitoringa in poročanja o uspehih doseganja ciljev in razvoj 

ustreznih kazalcev, 
- zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja  in čiščenja komunalnih odpadnih 

voda, varovanje površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja 
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in 
območjih kopalnih voda pa tudi onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami, 

- postopno odpravljanje emisij ali uhajanja prednostno nevarnih snovi, 
- ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje pomembnih vrst sladkovodnih 

rib, 
- zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo, 
- izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za rabo ter stanje voda in pripadajočih 

ekosistemov, 
- zmanjšanje ogroženosti pred poplavami. 
 
Cilji Direktive sveta ES 91/271/EEC o obdelavi komunalne odpadne vode je  varstvo 
okolja pred škodljivimi vplivi odvajanja biološko razgradljivih odpadnih voda. Direktiva 
določa roke v zvezi z izgradnjo ustreznih kanalskih omrežij in komunalnih čistilnih 
naprav, za izpuste v vode pa določa mejne emisijske vrednosti. 
 
Cilji Direktive Evropske Unije o vodah št. 2000/60/EC – Directive 2000/60/EC je 
ohranitev ali ponovna vzpostavitev sonaravnih vodotokov ter dobro biološko in 
kemijsko stanje voda do leta 2015. 
 
Cilji Tematske strategije trajnostne rabe pesticidov COM (2006) 372 je zmanjšanje rabe 
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pesticidov za 20% ter dobro kemijsko stanje voda. 
 
Okoljske cilje lahko strnemo v: 

površinske vode 
- doseganje in ohranjanje dobrega stanja površinskih voda 

podzemne in pitne vode 
- zagotovitev ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda  
- ohranjanje in izboljšanje fizikalno kemijskih in mikrobioloških lastnosti vode, 
- zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo (zadostna količina, ustrezna kakovost) 
- zagotavljanje varnosti pred poplavami in z njimi povezano erozijo, 
 
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov. 
 
3.3.1.3 Merila vrednotenja vplivov na okolje ( kazalci) ter metodologija vrednotenja 
Za merilo vrednotenja vplivov so izbrani posredni kazalci merljivi v občini na podlagi 
spremljanja stanja okolja in podatkov pridobljenih iz javno dostopnih virov in podatkov, 
ki jih zbira občina. 
 
Površinske vode 
Tabela 4: Okoljski cilji plani in kazalci za površinske vode 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Doseganje in ohranjanje dobrega stanja površinskih 
voda 
 

Sprememba ekološkega stanja površinskih voda, 
Sprememba kemijskega stanja površinskih voda, 
 
 
Vir podatkov:  
Podatki občine in javnih gospodarskih služb ter podatkovna 
baza ARSO 

 
Podzemne in pitne vode  
Tabela 5: Okoljski cilji plani in kazalci za podzemne in pitne vode 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Doseganje dobrega stanja podzemnih voda  
 
 
 
Dobro stanje, pitne vode,hranjanje in izboljšanje 
fizikalno kemijskih in mikrobioloških lastnosti vode 
Zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo 
(zadostna količina, ustrezna kakovost) 
 

Sprememba količinskega stanja stanja pdzemnih voda 
Sprememba kemijskega stanja podzemnih voda 
 
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje  
Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih območjih 
 
 
Vir podatkov:  
Podatki občine in javnih gospodarskih služb ter podatkovna 
baza ARSO 

 

Varstvo pred poplavami in erozijo 
Tabela 6: Okoljski cilji plana in kazalci za varstvo pred naravnimi nesrečami 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Zagotavljanje varnosti pred poplavami in z njimi 
povezano erozijo 
 

Namenska raba na poplavnih območjih 
 
 
Vir podatkov:  
podatkovna baza ARSO, podatki občine in javnih 
gospodarskih služb  

 
Obrazložitev kazalcev 
Na površinske vode imajo vpliv emisije, ki so posledica prostorskih posegov izvedenih 
na podlagi plana. Občina s planom določa namensko rabo prostora, dejavnosti  in 
pogoje gradnje , ki so posreden dejavnik vpliva. Neposreden vpliv se ugotavlja z merili 
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ekološkega stanjem in kemijsega stanja površinskih voda. Zato so uporabljeni kazalci 
sprememb ekološkega  in kemijskega stanja površinskih voda.  Na kakovost podzemne 
in virov pitne vode prav tako posredno vplivajo posegi in dejavnosti , ki se izvajajo na 
podlagi plana.Vendar se neposredni kazalci izkazujejo s spremebo količinskega stanja 
in spremembo kemijskega stanja podzemnih voda. Zato se ugotavljanje vpliva meri s 
spremembo količinskega in kemijskega stanja podzemnih voda. 
 
 Za ugotavljanje dobrega stanja pitnih voda spremljamo in vrednotimo skozi podatke o 
razvitosti kanalizacijskega omrežja v občini. Primeren vrednostni kazalec je zato delež 
prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje. S kazalcem o deležu prebivalcev 
priključenih na vodovodno omrežje in dolžina vodovodnega sistema vrednotimo vpliv 
na oskrbo prebivalstva s pitno vodo v segmentu zdravja ljudi. Z vidika varovanja 
kakovosti pitne so pomembne vrste in obseg dejavnosti, ki se izvajajo znotraj območij z 
različno stopnjo režima varovanja. Pomembno je da so te v okvirih, ki jih dopuščajo 
predpisi. Varstvo pred poplavami in z njimi povezano erozijo vrednotimo s pomočjo 
podatkov o poplavnih območjih v odnosu z namensko rabo prostora, ki je v planu 
določena na takem območju.  
 
Metodologija vrednotenja vplivov na okolje  
Ocenjevanje vplivov izvedbe plana na obremenitev površinskih in podzemnih voda 
zaradi predvidenih posegov temelji na osnovi javno dostopnih podatkov, podatkov 
posredovanih s strani občine in podatkov s terenskega ogleda. Vplivi izvedbe plana so 
vrednoteni na podlagi posledic plana na okoljske cilje z uporabo meril vrednotenja 
predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05).  
 
Površinske vode 
 
Tabela 7: Merila vrednotenja vplivov plana na površinske vode 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven 

Izvedba plana bo imela pozitiven vpliv na kakovost površinskih voda v vseh 
parametrih. Ekološko stanje in kemijski sestav površinskih voda se izboljšuje.  

B Vpliv je nebistven Plan bo imel na kakovost površinskih voda nebistven vpliv. Ekološko stanje in 
kemijski sestav površinskih voda je brez sprememb ali so te neznatne in 
nebistvene. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Ekološko stanje in kemijski sestav površinskih voda se z izvebo plana spremeni 
vendar, bo vpliv nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.  

D Vpliv je bistven Ekološko stanje in kemijski sestav površinskih voda se z izvebo plana spremeni 
tako, da bo vpliv, ne glede na izvedbo omilitvenih ukrepov, bistven.   

E Vpliv je uničujoč Izvedba plana bo poslabšala ekološko in kemijsko stanje površinskih voda. S 
posegi bo nesprejemljivo in uničujoče ogroženo stanje površinskih voda.  

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Podzemne in pitne vode 
Tabela 8a: Merila vrednotenja vplivov plana na podzemne vode 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 
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A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven 

Izvedba plana bo imela pozitiven vpliv na kakovost podzemnih voda. 
Količinsko stanje in stanje kemijskega sestava podzemnih voda se izboljšuje.  

B Vpliv je nebistven Plan bo imel na kakovost podzemnih voda nebistven vpliv. Količinsko stanje 
in kemijski sestav podzemnih voda je brez sprememb ali so te neznatne in 
nebistvene. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Količinsko stanje in kemijski sestav podzemnih voda se z izvebo plana 
spremeni, vendar bo vpliv nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D Vpliv je bistven Količinsko stanje in kemijski sestav podzemnih voda se z izvebo plana 
spremeni tako, da bo vpliv, ne glede na izvedbo omilitvenih ukrepov, 
bistven.   

E Vpliv je uničujoč Izvedba plana bo poslabšala količinsko stanje in kemijsko stanje podzemnih 
voda. S posegi bo nesprejemljivo in uničujoče ogroženo stanje podzemnih 
voda.  

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 

 
Tabela 9b: Merila vrednotenja vplivov plana na pitne vode 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven 

Izvedba plana – spremembe NRP ne bo imela vpliva na kakovost pitne vode 
in vodnih virov oziroma bo ta pozitiven. Občina izpolnjuje obveznosti iz 
operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
padavinskih vod in dosega 98 % delež priključeni prebivalcev na 
kanalizacijsko omrežje.  
 
Delež prebivalcev priključenih na javno vodovodno omrežje je 98 %. Na 
območju varstvenih pasov ni izvajanja neprimernih dejavnosti. Občina z 
določitvijo ustrezne namenske raba prostora dosega, da se dejavnosti, ki so 
potencialne onesnaževalke vodnih virov, preselijo izven vodovarstvenih 
območij.  
 

B Vpliv je nebistven Vpliv izvedbe plana – spremembe NRP bo nebistven na količinsko in 
kakovostno stanje vodnih virov. Delež priključenih na kanalizacijsko omrežje 
ostaja enak. 
 
Delež priključenih prebivalcev  na vodovodno omrežje ostaja enak. 
Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke vodnih virov se preselijo na 
območje izven vodovarstvenega območja.  
 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Izvedba plana bo vplivala na poslabšanje količinskega in kakovostnega 
stanja vodnih virov, vendar nebistveno zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 
Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje se zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov ne zmanjša. 
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov ne bo zmanjšal. Dejavnosti, ki so potencialne 
onesnaževalke vodnih virov zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ne vplivajo 
na kakovost pitne vode.  
  

D Vpliv je bistven Izvedba plana – spremembe NRP bo bistveno prispevala k povečanju 
onesnaženosti virov pitne vode. Stanje virov pitne vode se bo poslabšalo.  
Delež prebivalcev priključeni h na kanalizacijsko omrežje se  z izvedbo plana 
zmanjšuje . 
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se znižuje. Dejavnosti, 
ki so potencialne onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, se bodo še 
naprej izvajale na vodovarstvenih območjih.  

E Vpliv je uničujoč Ob izvedbi plana – spremembe NRP se bo stanje z vplivom na vodne vire 
močno poslabšalo. Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijo se močno 
zniža. 
 
 Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se močno zniža. 
Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke vodnih virov, se bodo še naprej 
izvajale na vodovarstvenih območjih in močno ogrožale kakovost virov pitne 
vode.  
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X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Varstvo pred naravnimi nesrečami (varstvo pred poplavami) 
 
Tabela 10: Merila vrednotenja vplivov plana na varstvo pred naravnimi nesrečami (varstvo pred poplavami) 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven 

Izvedba plana ne bo imela vpliva na povečanje ogroženosti 
(prebivalcev/objektov) oz. se bo z izvedbo plana število ogroženih zmanjšalo.  

B Vpliv je nebistven Izvedba plana bo nebistveno vplivala na stopnjo ogroženosti. Z izvedbo 
plana se  število ogroženih prebivalcev oz. objektov ne bo spremenilo. 
Namenska raba na poplavnih zemljiščih v naseljih  ne omogoča gradenj, 
zatone bo novih objektov. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Izvedba plana bo nebistveno vplivala na spremembo stopnje ogroženosti ob 
izvedbi omilitvenih ukrepov. Z izvedbo plana se  število ogroženih 
prebivalcev oz. objektov ne bo spremenilo. Namenska raba na poplavnih 
zemljiščih v naseljih ne omogoča gradenj, zatone bo novih objektov. Na 
poplavnih površinah obstoječih stavbnih zemljišč je vpliv nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov. 

D Vpliv je bistven Izvedba plana bo bistveno vplivala na stopnjo ogroženosti ljudi in objektov, 
kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Ogroženost prostora zaradi poplav, erozije 
itd. bo bistveno povečana in je z običajnimi omilitvenimi ukrepi ne bo možno 
zmanjšati. Z izvedbo plana se  število ogroženih prebivalcev oz. objektov 
poveča. Namenska raba na poplavnih zemljiščih se bo spremenila v stavbno 
zemljišče, na območju bodo postavljeni novi objekti. Število ogroženih 
obstoječih stanovanjskih objektov se močno poveča.  

E Vpliv je uničujoč Izvedba plana bo uničujoče poslabšala sposobnosti prostora kompenzirati 
negativne učinke voda. Izvedba ustrezni omilitvenih ukrepov je nemogoča. Z 
izvedbo plana se  število ogroženih prebivalcev oz. objektov močno poveča. 
Namenska raba na poplavnih zemljiščih se bo spremenila v stavbno 
zemljišče, na območju bodo postavljeni novi objekti. Število ogroženih 
stanovanjskih objektov bo mnogo večje kot v veljavnem planu. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
3.3.2. Stanje okolja s stališča voda 
Površinske vode 
Naravna ohranjenost vodotokov 
Rečna mreža v občini Hrastnik je pestra in dobro razvita. Vodotoki imajo večinoma 
velik strmec, večina od njih ima hudourniški značaj. Vode iz Hrastniške kotline se 
zbirajo v potoku Boben, ki izvira pod Hudičem in Mrzlico. Z leve se vanj stekajo še 
potoki Goveji Potok, Hudi Graben in Bobnarica, z desne strani pa združena Zaosteniški 
in Potoški potok. Z desne strani pritekata v Boben še Studenški in Ojstrski potok. 
Največji pritok Bobna je Brnica. Brnica priteka z vzhodne strani in nastane na Dolu s 
sotočjem potokov Bela, Dolski potok in Kal. Potok Boben se izliva v reko Savo. Brezniški 
potok se izteka v Savinjo. Občina spada med povprečno vodnata območja.  
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Slika 9: Kategorizacije urejanja vodotokov na območju občine Hrastnik (vir: Atlas okolja, 
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, september 2010) 

 
Najbolj vodnata reka v občini je Sava, ki teče preko občine v dolžini 7,2 km. Povprečni 
srednji letni vodostaj je leta 2006 znašal 257 cm, v povprečju pa je najnižji v jesenskih 
mesecih. Povprečni srednji letni pretok je znašal 140 m3/s, značilno najvišji pa je v 
spomladanskih mesecih. Reka ima dežno-snežni režim, zato na njen pretok in vodostaj 
značilno vpliva količina padavin in taljenje snega v pomladanskih mesecih. Kljub temu 
da sta manj vodnata sta za občino pomembnejša vodotoka Boben in Brnica.  
 
Kakovost površinskih voda 
Ocena kemijskega stanja reke Save na območju občine Hrastnik, je bila v letih 2003 do 
2008 ocenjena z dobro, kar je značilno za večji del spodnjega toka reke Save. V letu 
2002 je bila ocena kemijskega stanja slabo, v vodi je bila zabeležene vsebnost živega 
srebra. Ekološko stanje reke je bilo v letu 2008 ocenjeno z zmerno. 
 
Tabela 11: Ocena kemijskega stanja reke Save v letih 2002 do 2008 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ime vodnega telesa  Sava Sava Sava Sava Sava 
VT Sava Litija 
- Zidani Most 

VT Sava Litija 
- Zidani Most 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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Merilno mesto 
Suhadol 
(Hrastnik) 

Suhadol 
(Hrastnik) 

Suhadol 
(Hrastnik) 

Suhadol 
(Hrastnik) 

Suhadol 
(Hrastnik) Podkraj Podkraj 

Ocena kemijskega 
stanja površinskega 
vodotoka 

slabo (Hg v 
sedimentih) dobro dobro dobro dobro 

dobro s 
srednjo 
ravnijo 
zaupanja 

dobro z 
visoko ravnijo 
zaupanje 

Vir: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006, Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v 
Sloveniji v letih 2007 in 2008, ARSO 

 
Človeški vplivi na vode (onesnaževanje, regulacije, hidromelioracije in drugi vplivi na 
vodne razmere in izkoriščanje vodotokov) so najmanjši v gozdnih in redkeje poseljenih 
območjih. Tu lahko probleme povzročajo le prometnice, neustrezna gozdarska 
dejavnost ter turistična in rekreacijska dejavnost. Najbolj so obremenjena območja 
urbanih naselij z industrijskimi obrati in conami, obsežnimi intenzivnimi kmetijskimi 
površinami: Dolina reke Save in območje Hrastnika in Dola pri Hrastniku. 
 
Obremenjevanje površinskih voda 
Na območju občine je kanalizacijsko omrežje urejeno na območju naselja Hrastnik in 
deloma na območju Dola pri Hrastniku. Kanalizacijsko omrežje sestavlja približno 13,64 
km kanalov. 
Zgrajena je centralna Čistilna naprava Hrastnik, ki je leta 2009 začela s poskusnim 
obratovanjem. Hkrati pa so bili dograjeni in v obratovanje spuščeni kanalizacijski 
kolektorski odseki, ki predstavljajo primarno kanalizacijsko omrežje na katerega se 
priključijo sekundarni vodi oz. objekti neposredno preko kanalizacijskih priključkov. 
Čistilna naprava ima zmogljivost 11000 PE. 
 
Tabela 12: Kanalizacijsko omrežje po naseljih občine Hrastnik 2006 

naselje 

skupna dolžina 
(m) 
kanalizacijskega 
sistema 

število 
priključkov 

število uličnih 
požiralnikov 

delež 
prebivalstva 
priključenega 
na 
kanalizacijo 
(%) način odvajanja odpadne vode 

Boben         pretočne greznice - izpust 

Čeče         pretočne greznice - izpust 

Studence 400   23 20 
kanalizacija 80%, pretočne greznice - 
izpust 20% 

Plesko         pretočne greznice - izpust 

Prapretno 3000 19   90 
kanalizacija 90%, pretočne greznice - 
izpust 10% 

Podkraj 2220 34 6 40 
kanalizacija 40%, pretočne greznice - 
izpust 60% 

Brnica 1300 7 28 30 
kanalizacija 30%, pretočne greznice - 
izpust 70% 

Gore         pretočne greznice - izpust 

Turje 770 12   20 
kanalizacija 20%, pretočne greznice - 
izpust 80% 

Krištandol         pretočne greznice - izpust 

Unično         pretočne greznice - izpust 

Marno         pretočne greznice - izpust 

Brdce         pretočne greznice - izpust 

Dol 4200 50 28 50 
kanalizacija 50%, pretočne greznice - 
izpust 50% 
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Hrastnik 19030 217 95 90 
kanalizacija 90%, pretočne greznice - 
izpust 10% 

Skupaj 30920 339 180     

Vir: Analiza stanja prostora, RCP, 2006 

 
V okviru Letnega programa izvajanja gospodarskih javnih služb v letu 2011 je bila leta 
2011 med prioritetnimi nalogami tudi posodabljanje, zamenjava ali dograditev 
naslednjih sekundarnih kanalizacijskih odsekov: 
- Studence – 150 m, 
- Pot Josipa Brinarja – 350 m, 
- Novi Dom – 150 m, 
- Cesta 1. Maja – 150 m, 
- Taborniška pot – 350 m, 
- Pot Franca Pušnika – 200 m, 
- Spodnje Marno – 60 m 
- Pot na Kal – 300 m, 
- Log – 230 m, 
- Novi Log – 230 m, 
- Cesta padlih borcev – 300 m, 
- Pot Vitka Pavliča – 100 m. 

 
Po izvedbi teh kanalizacijskih odsekov bo mogoče neposredno priključevanje na javno 
kanalizacijo. Območja, ki s kolektorskim sistemom in sekundarnimi vodi ne bodo 
pokrita so celotno območje Dirmayerjevega hriba, Grajske poti, Prapretnega, del 
Prapretnega, območje celotne Veličkove, Boben – Čeče, območje Krištandolske ceste, 
Trg borcev NOB in območje Slatnega.  
 
Poleg tega bo potrebno pristopiti k reševanju odvajanja fekalnih in meteornih voda na 
celotnem območju Brdc, Marnega in Breznega ter območju Turje-Čreta. Za ta območja 
je bil podpisan dogovor o skupnem reševanju odvajanja fekalnih in meteornih 
odpadnih vod tega območja z občino Laško.  
 
Na območju občine Hrastnik je cca 1850 stavb. Cca 650 objektov na kanalizacijski 
kolektor in ČN ne bo priključenih in se bodo odpadne vode tretirale na MKČN. Cca 1205 
objektov je predvidenih za priključitev na kolektorski sistem in ČN Hrastnik, od tega je 
že priključenih več kot 70% stavb ali več kot 80% prebivalcev (Letni program izvajanja 
gospodarskih javnih služb v letu 2011). 
Od skupnega števila cca 8400 prebivalcev, ki naj bi bili priključeni na ČN Hrastnik je 
direktno priključenih cca 845, pretežno v večstanovanjskih objektih prebivajočih 
prebivalcev, oziroma nekaj več kot 10 % (Letno poročilo za leto 2010, KSP Hrastnik). 
  
Občina Hrastnik za svoje območje še nima sprejetega operativnega programa 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. Program bo potrebno 
izdelati in upoštevati pogoje in obveznosti, kot jih opredeljuje Pravilnik o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/20029. 
Naselje ali del naselja, v katerem je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne 
odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, velja od 20 PE, mora biti 
opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne vode, če celotna 
obremenitev, ki tam nastaja, presega 50 PE. Na vodovarstvenem območju ali na 
občutljivem območju mora biti naselje ali del naselja, v katerem je letna obremenitev 
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zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 ha zemeljske površine, 
večja od 10 PE, opremljeno z javno kanalizacijo za odvajanje komunalne odpadne 
vode, če celotna obremenitev, ki tam nastaja, presega 50 PE. (4. člen Pravilnik o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vodeUradni list RS, št. 
105/2002). 
  
Večina manjših naselij nima zgrajenega kanalizacijskega omrežja, odpadne vode se 
preko pretočnih greznic iztekajo v ponikalnice ali bližnje vodotoke. Najobsežnejše 
kanalizacijsko omrežje je zgrajeno v naseljih Studence, Prapretno in Hrastnik, v naseljih 
Dol, Turje, Brnica, Podkraj kanalizacijsko omrežje pokriva le del naselja, v ostalih 
naseljih pa kanalizacijsko omrežje ni zgrajeno.  
 
Podzemne vode 
Na območju občine Hrastnik se nahajata dve vodni telesi podzemne vode. Večji del 
občine pokriva vodno telo Posavsko hribovje do osrednje Sotle, le manjši vzhodni del 
občine pokriva Vodno telo Spodnji del Savinje do Sotle. Kakovost podzemne vode na 
območju občine Hrastnik ni merjena. Najbližje merilno mesto je Mitovšek v občini 
Trbovlje. Ocena ustreznosti in kemijskega stanja podzemne vode je bila v letu 2007 in 
2008 ocenjena kot ustrezna. Kemijsko stanje celotnega vodnega telesa posavsko 
hribovje do osrednje Sotle je bilo v letu 2008 ocenjeno kot dobro (Kakovost podzemne 
vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008, Ocena kemijskega stanja vodnega telesa 
podzemne vode 1008 – Posavsko hribovje do osrednje Sotle, ARSO, 2010).  
 



109 

 

 
Slika 10: Hodrogeološka karta občine Hrastnik (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, oktober 2010) 

 
Vodno telo Posavsko hribovje do osrednje Sotle obsega večino območja občine 
Hrastnik. Razširjeno je na območju reke Save med Dolskim pri Ljubljani in Krškim. Na 
območju telesa prevladujejo terigene klastične kamnine kvartarne starosti, kot tudi 
apnenčaste in dolomitne plasti mezozoiske ter paleozoiske starosti. Glede na sestavo in 
tip poroznosti na površju prevladujejo karbonatne in silikatne kamnine z razpoklinsko 
poroznostjo ter malo skrasele, karbonatne kamnine s kraško poroznostjo. Manj je 
silikatnih in karbonatnih kamnin z medzrnsko poroznostjo. 
 
Vodno telo je sorazmerno veliko. Značilno je regionalno raznoliko pojavljanje in 
menjavanje manjših vodonosnikov z lokalno omejenimi viri podzemne vode. Nahaja se 
v treh tipičnih vodonosnikih: 
- Prvi vodonosnik v apnencih in dolomitih je mezozoiske starosti. Je kraški in 

razpoklinski, malo skrasel, obširen in visoko do srednje izdaten. 
- Drugi, medzrnski ali razpoklinski vodonosnik, je v presku, konglomeratu, 

peščenjaku, melju, glini, laporju ter apnencu terciarne in kvartarne starosti. 
- Tretje, globoki termalni vodonosnik, je v dolomitu mezozoiske starosti. Je 

razpoklinski, lokalen ali nezvezno izdaten ali obširen, vendar nizke do srednje 
izdatnosti. 

Telo je visoko ranljivo vendar se ocenjuje, da so pričakovane obremenitve vodnega 
telesa zmerne (Kakovost podzemne vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008, Ocena 
kemijskega stanja vodnega telesa podzemne vode 1008 – Posavsko hribovje do 
osrednje Sotle, ARSO, 2010). 

 
Vodno telo Spodnji del Savinje do Sotle se nahaja na vzhodnem obrobju občine 
Hrastnik. 
Nahaja se na območju skupine vodonosnih sistemov z raznovrstnim hidravličnim 
sistemom značilnim za hribovita, močno nagubana območja. Razširjeno je na območju 
reke Savinje od Letuša do Zidanega mostu ter rek Voglajne, Hudinje, Pake ter Sotle na 
slovenski strani od Maceljske gore do Podčetrtka. Na območju telesa v litološko 
raznolikih plasteh nastopajo pretežno karbonatne kamnine mezozoiske starosti in 
terciarni klastični sedimenti. Na površju prevladujejo silikatne kamnine z razpoklinsko 
ali medzrnsko poroznostjo ter karbonatne in silikatne kamnine z razpoklinsko 
poroznostjo. Manj je karbonatnih kamnin s kraško poroznostjo, ki so malo skrasele 
(Kakovost podzemne vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008, Ocena kemijskega stanja 
vodnega telesa podzemne vode 1009 – Spodnji del Savinje do Sotle, ARSO, 2010). 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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Na območju občine Hrastnik se ne izvaja poseben imisijski monitoring podzemnih voda. 
Varstvo voda in vodnih virov mora biti en najpomembnejših temeljev za zdravje ljudi in 
živali ter varstvo narave in za razvoj ostalih dejavnosti kot so kmetijstvo, gospodarstvo 
in turizem. 
 
Oskrba s pitno vodo in z njo povezano varovanje vodnih virov se zagotavlja v skladu z 
občinskimi odloki in drugimi predpisi o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za 
zavarovanje voda. Varuje se zlasti podtalnica, obstoječa vodna črpališča in potencialne 
vire za oskrbo s pitno vodo. Kot posledica nezadostne komunalne urejenosti naselij z 
kanalizacijo ter ustreznim čiščenjem so v povezavi z drugimi oblikami onesnaženja tal z 
vplivom na podzemne in pitne vode (uporaba agrotehničnih sredstev v kmetijstvu, 
divja odlagališča, neustrezno ravnanje z nevarnimi odpadki …) z vzorčenjem pitne vode 
zaznana onesnaženost viri pitne vode (neustrezno mikrobiološko in kemijsko stanje 
pitne vode na zajetjih)  
 

Oskrba z vodo  
V letu 2006 je bilo v občini Hrastnik skupno 113.900 m vodovodnega omrežja, s 1.593  
priključki. S pitno vodo je bilo oskrbovanih 90 % vseh prebivalcev občine. 
 
Tabela 13: Oskrba naselij s pitno vodo 

Vodovodni sistem naselje 

št. 
Prebivalcev 
v naselju 

št. Prebivalcev ki 
se oskrbuje s 
pitno vodo 

Dol pri Hrastniku 
Dol pri 
Hrastniku 1499 1169 

Hrastnik Boben 174 140 

  Čeče 317 221 

  Hrastnik 5775 5771 

  Plesko 37 28 

  Prapretno 220 183 

  Studence 92 54 

Jepihovec Brdce 286 55 

  Krištandol 28 13 

  Marno 216 183 

  Unično 15 4 

  Turje 287 295 

Rakovec Kovk 102 78 

  Krnice 28 13 

  Brnica 256 191 

Ribnik Podkraj 395 217 

Spodnje Krnice Krnice 113 97 

Vanč Gore 132 0 

Vir: Letno poročilo za leto 2010, KSP Hrastnik 

 
Območja naselij Kal, Šavna Peč in del Gor so se oskrbovala iz drugih virov.  
V letu 2010 so porabniki pitne vode skupaj porabili cca 769.749 m3 pitne vode, od tega 
negospodarstvo skupaj 437.339 m3 oziroma 57 % ter gospodarstvo 43 % oziroma 
332.410 m3. Večje spremembe v količini porabe v primerjavi z letom 2009 ni bilo 
(Letno poročilo za leto 2010, KSP Hrastnik). 
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Vodovodni sistemi in kakovost pitne vode (povzeto po: Letno poročilo o spremljanju 
zdravstvene ustreznosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo, za leto 2010) 
 
V letu 2010 se je na sistemih za oskrbo s pitno vodo Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Ribnik, 
Jepihovec in Rakovec izvajal državni monitoring pitnih vod. Namen rednih preskušanj 
je zagotavljanje osnovnih informacij o pitni vodi, pa tudi informacij o učinkovitosti 
priprave pitne vode (še zlasti dezinfekcije), kjer se ta uporablja. Komunalno 
stanovanjsko podjetje Hrastnik upravlja na tem območju s sedmimi sistemi: Hrastnik, 
Dol pri Hrastniku, Ribnik, Jepihovec, Rakovec, Vanč in Spodnje Krnice. Vseh sedem 
sistemov oskrbuje cca 8317 prebivalcev. V skupino sistemov, ki oskrbuje od 1000 – 
10000 ljudi sodijo trije: Hrastnik, Dol pri Hrastniku in Ribnik. Ostali sistemi sodijo v 
skupino z manj kot 1000 prebivalcev. 
 
Za sistema Vanč in Spodnje Krnice je predlog za vodovarstvene pasove v izdelavi. 
 
Rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskusov vzorcev pitne vode po 
posameznih vodovodnih sistemih 
- Sistem za oskrbo s pitno vodo Dol pri Hrastniku 
Sistem se z vodo napaja iz 5 zajetij. V sistem je vključenih več objektov, ki omogočajo 
distribucijo vode do porabnikov. Na sistemu oskrbe s pitno vodo se dezinfekcija z Na 
hipokloritom vrši v zajetju Bele vode in v zajetju Stog. Čiščenje in vzdrževanje 
vodooskrbnih objektov se opravlja, okolica objektov pa je slabo zaščitena. Tehnično 
vzdrževanje vodooskrbnih objektov se opravlja. Na sistemu oskrbe s pitno vodo prihaja 
po oceni ZZV do 15% izgube pitne vode. Vodovarstveni pasovi so uradno opredeljeni z 
odlokom, vendar se zahteve v celoti ne izvajajo. ZZV ocenjuje, da je bila vodooskrba iz 
sistema Dol pri Hrastniku v  letu 2010 zdravstveno ustrezna. 
Pregled sistema je bil opravljen štirikrat in odvzetih je bilo 13 vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja ter 3 vzorci za fizikalno kemijska preskušanja in en vzorec za občasna 
fizikalno kemijska preskušanja. Odvzeti vzorci pred dezinfekcijo v zajetju Bele vode in 
zajetju Stog so bili glede na preskušane parametre neskladni s Pravilnikom o pitni vodi. 
V obeh odvzetih vzorcih iz zajetja Bele vode so bile prisotne koliformne bakterije. V 
odvzetem vzorcu iz zajetja Stog so bile prisotne E.coli in koliformne bakterije. Vsi ostali 
odvzeti vzorci po prečiščenju za notranji nadzor so bili skladni s Pravilnikom. 
Laboratorijski rezultati za redna in občasna fizikalno kemijska preskušanja so pokazali, 
da vsi štirje odvzeti vzorci glede na preskušane parametre ustrezajo veljavnim 
predpisom. V mesecu novembru smo odvzeli na omr. KZ Dol, kontrolni vzorec za 
mikrobiološka preskušanja. Kontrolni vzorec smo odvzeli, zaradi neskladnega vzorca pri 
državnem monitoringu z dne 04.08.2010 (koliformne bakterije). Laboratorijski rezultati 
mikrobiološkega preskušanja so pokazali, da je bil kontrolni vzorec pitne vode glede na 
preskušane parametre skladen s Pravilnikom. 
 
- Sistem za oskrbo s pitno vodo Hrastnik 
Sistem Hrastnik se oskrbuje iz treh vej, ki se združijo. Zajetje Pekel se nahaja v gozdu, 
v okolici Črdenca in je zaščiteno. Za dezinfekcijo se uporablja plinski klor. Drugi del 
sistema Hrastnik se oskrbuje iz zajetij, ki se nahajajo v Čečah (zajetja Kajtna 1 – 5, 
zajetje Potrata, zajetje Žagar in Ravnikar). Vsa zajetja so tehnično vzdrževana, niso pa 
zaščitena. Pitna voda se redno dezinficira z Na hipokloritom v zajetju Kajtna 1, ki je 
lociran na najvišji točki. Pitna voda iz omenjenega zajetja se zatem združi s pitno vodo 
iz vseh ostalih zajetij  (Kajtna 1-5). Do uporabnikov priteče iz zajetij Kajtna prečiščena 
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voda. Tretja veja, ki oskrbuje sistem Hrastnik poteka iz zajetij Zgornje in Spodnje 
Mamule. V teh  zajetjih se vrši ročna dezinfekcija le ob obilnejšem deževju in ko je 
dovolj vode, da zajetji samostojno oskrbujeta omenjeno oskrbovano območje. Zajetji 
nista fizično zaščiteni. Veja, ki se oskrbuje s pitno vodo iz zajetji (Kajtna 1 – 5, Žagar, 
Potrata in Ravnikar) ima klorirne naprave montirane v zajetju Kajtna 1, v zajetju 
Potrata, Žagar in zajetju  Ravnikar. Ob pregledu oz. odvzemu vzorcev so bile izmerjene 
koncentracije prostega preostalega klora, ki so bile v okviru predpisanih vrednosti. 
Okolica objektov je vzdrževana. Zagotovljen je stalen tehnični nadzor vodooskrbnih 
objektov. Opravljeno je bilo redno čiščenje in vzdrževanje vodovodnih objektov. 
Vodovarstveni pasovi so sprejeti z odlokom, vendar se predpisani režim upošteva le 
delno. Ocenjujemo, da je bila vodooskrba iz sistema Hrastnik v letu 2010 po 
dezinfekciji varna. 
 
Pregled sistema oskrbe s pitno vodo je bil opravljen petkrat in odvzetih 32 vzorcev za  
mikrobiološka preskušanja in 5 vzorcev za fizikalno kemijska preskušanja. Izvidi 
mikrobioloških preskušanj so pokazali, da od 32 odvzetih vzorcev, 6 vzorcev pitne vode 
ni bilo skladnih na preskušane parametre. Pet vzorcev je bilo odvzetih pred dezinfekcijo 
en vzorec je bil odvzet po dezinfekciji. Pri dveh odvzetih vzorcih so bile prisotne 
koliformne bakterije in pri štirih odvzetih vzorcih so bile prisotne E. coli in koliformne 
bakterije. Vsi ostali odvzeti vzorci pred in po dezinfekciji so bili skladni s Pravilnikom. Za 
fizikalno kemijska preskušanja smo odvzeli 5 vzorcev, vsi odvzeti vzorci so ustrezali 
predpisanim zahtevam. 
 
- Sistem za oskrbo s pitno vodo Rakovec 
Zajetje Rakovec se nahaja na travniku ob robu gozda. Pitna voda ima značilnosti talne 
in kraške vode, zato prihaja ob večjem deževju do pojava motnosti. V mesecu 
decembru 2005 je upravljalec v vodohran Rakovec namestil avtomatski merilec 
motnosti in uvedel tudi dodatni proces obdelave pitne vode – filtracijo za območje 
Podkovka in Kovka. Opravlja se redno čiščenje in tehnično vzdrževanje sistema oskrbe 
s pitno vodo. Zagotovljen je stalen tehnični nadzor objektov in naprav. Vodovarstveni 
pasovi so sprejeti z odlokom, vendar se predpisani režim ne upošteva. Iz sistema 
Rakovec vodijo štiri veje. Prva veja oskrbuje s pitno vodo prebivalce Brnice, druga veja 
prebivalce Frtice, tretja veja poteka do hidroforne postaje Vene in četrta veja oskrbuje 
prebivalce Kovka, Zgornjih Krnic in Kupče vasi. Po ocenah ZZVZ je bil sistem oskrbe s 
pitno vodo Rakovec v mesecu juliju pri notranjem nadzoru na oskrbovanem območju 
Frtica ni zagotavljal varne vodooskrbe, zaradi prisotnosti E.coli in koliformnih bakterij. 
Pri ostalih pregledih in vzorčenjih notranjega nadzora smo ugotovili, da so bili rezultati 
preiskav pitne vode glede na preskušane parametre skladni s Pravilnikom. Pitna voda v 
omrežju vodovodnega sistema Rakovec je bila glede na navedene ugotovitve in v 
danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj sprejemljiva 
s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS št.19/04, 35/04,26/06,92/06,25/09). Na sistemu je 
potrebno nadaljevati s klorinacijo v predpisani koncentraciji prostega preostalega klora 
v pitni vodi po HACCP načrtu, kar bo zagotovilo varno vodooskrbo. 
 
Pregled sistema oskrbe s pitno vodo je bil opravljen štirikrat; odvzeli smo 13 vzorcev 
pitne vode za mikrobiološka preskušanja in 4 vzorce za fizikalno kemijska preskušanja. 
Na sistemu se voda dezinficira z Na hipokloritom v vodohranu Rakovec. Ob povečani 
motnosti v zajetju Rakovec se priključi na sistem nadomestni sistem oskrbe s pitno 
vodo Hrastnik. Trije odvzeti kontrolni vzorci po predlaganih izvedenih ukrepi so bili 
glede na preskušane parametre skladni s Pravilnikom.  Vsi ostali vzorci pitne vode 
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odvzeti po dezinfekciji so ustrezali predpisanim kriterijem. Odvzeti so bili tudi 4 vzorci 
za fizikalno kemijska preskušanja, ki so ustrezali predpisanim kriterijem. Ob pregledu 
oz. odvzemu so bile izmerjene koncentracije prostega preostalega klora, ki so bile 
občasno na oskrbovanem območju Kovka in Frtice prenizke. Laboratorijski rezultati so 
pokazali, da sta odvzeta vzorca glede na preskušane parametre skladna s Pravilnikom. 
 
- Sistem za oskrbo s pitno vodo Ribnik 
Sistem Ribnik se oskrbuje iz treh virov: zajetje Ribnik, mali Ribnik in vrtina Ribnik. 
Vodni viri so nezaščiteni, razen vrtine Ribnik. Redno čiščenje in tehnično vzdrževanje 
objektov se opravlja. Vodovarstveni pasovi so sprejeti z odlokom, vendar se predpisani 
režim upošteva le delno. Ocenjujemo, da je bila vodooskrba iz sistema Ribnik v 
preteklem letu  po dezinfekciji varna. 
 
Odvzetih je bilo 13 vzorcev za mikrobiološka preskušanja od tega štirje vzorci niso bili  
skladni s Pravilnikom. V treh odvzetih vzorcih pred prečiščenjem (zajetje veliki Ribnik) 
so bile prisotne koliformne bakterije. Odvzeti kontrolni vzorec za mikrobiološka 
preskušanja je bil glede na preskušane parametre skladen s Pravilnikom. Za fizikalno 
kemijska preskušanja smo odvzeli 4 vzorce, ki so ustrezali predpisanim normativom. 
 
- Sistem za oskrbo s pitno vodo Jepihovec 
Zajetji Jepihovec oskrbujeta s pitno vodo področje Marno, Brdce, Turje in Zg. del 
Črdenca. Zajetji sta locirani na travniku ob gozdu nad vodohranom Jepihovec. Zajetje 
Turje običajno ni povezano s sistemom Jepihovec oz. predstavlja samostojen sistem, ki 
gravitacijsko oskrbuje zaselek Turski les. Voda v zajetju Turje se avtomatsko dezinficira 
z Na hipokloritom od meseca maja 2006. Objekt je lociran na robu gozda nad cesto, ki 
pelje na Kopitnik. Čiščenje in vzdrževanje objektov sistema Jepihovec in Turje se 
opravlja redno. Zagotovljen je stalen tehnični nadzor objektov in naprav. Vodovarstveni 
pasovi so uradno opredeljeni z odlokom, vendar se zahteve le delno izvajajo. V 
splošnem je bila pitna voda v omrežju vodovodnega sistema Jepihovec, glede na 
navedene ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno 
kemijskih preskušanj sprejemljiva s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS, št.19/04, 
35/04,26/06,92/06,25/09). Na sistemu je potrebno nadaljevati s klorinacijo v 
predpisani koncentraciji prostega preostalega klora v pitni vodi po HACCP načrtu, kar 
bo zagotovilo varno vodooskrbo. 
 
Pregled sistema za oskrbo s pitno vodo je bil opravljen štirikrat; odvzetih je bilo 13 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 4 vzorci za fizikalno kemijska preskušanja. Na 
sistemu se opravlja dezinfekcija z Na hipokloritom v zajetju Jepihovec in zajetju Turje. 
Vzorci pitnih vod, ki so bili odvzeti za redna fizikalno kemijska preskušanja so bili 
skladni s predpisi. Ob pregledu oz. odvzemu vzorcev so bile izmerjene koncentracije 
prostega preostalega klora, ki so bile v okviru predpisanih vrednosti. 
 
- Sistem za oskrbo s pitno vodo Vanč 
Zajetje Vanč je locirano ob gozdu. Vodooskrbni objekti se vzdržujejo, niso pa zaščiteni. 
Vodo uvrščamo med talne vode, glede na lastnosti pa jo uvrščamo med površinske 
vode. V sušnem obdobju vode primanjkuje in jo dovažajo v cisternah. Vodovarstveni 
pasovi niso uradno opredeljeni z odlokom. Sistem Vanč ni zagotavljal varne 
vodooskrbe, zato ga je upravljalec v mesecu septembru izključil iz uporabe in 
uporabnike pitne vode priključil na sistem oskrbe s pitno vodo Jepihovec.   
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- Sistem za oskrbo s pitno vodo Spodnje Krnice 
Zajetje Spodnje Krnice je locirano na travniku. Nekoliko višje nad zajetjem se nahaja 
zaselek Zgornje Krnice. Javno kanalizacijsko omrežje na tem območju ni urejeno. 
Vodooskrbni objekti se vzdržujejo, niso pa zaščiteni. Vodovarstveni pasovi niso uradno 
opredeljeni z odlokom. Vodo uvrščamo med talne vode, glede na lastnosti pa jo 
uvrščamo med površinske vode. Pitna voda je bila po dezinfekciji zdravstveno ustrezna. 
Na sistemu oskrbe s pitno vodo je potrebno redno kloriranje, ki zagotavlja varno 
vodooskrbo.  
 
Pregled sistema za oskrbo s pitno vodo je bil opravljen trikrat; odvzetih je bilo 8 
vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 2 za fizikalno kemijska preskušanja pitne 
vode. Vsi odvzeti vzorci za mikrobiološka preskušanja po prečiščenju so bili skladni s 
Pravilnikom. Oba odvzeta vzorca za fizikalno kemijska preskušanja sta ustrezala 
predpisanim zahtevam. Ob pregledu oz. odvzemu vzorcev so bile izmerjene 
koncentracije prostega preostalega klora v okviru predpisanih vrednosti. 
 
 Vodovarstvena zajetja 
V občini Hrastnik je 27 vodovarstvenih zajetij: Avdič, Bele vode, Bele vode 2, Bele vode 
3, Bele vode 4, Grčar 1, grčar 2, Grčar 3, Grčar 4, Jepihovec 1,  Jepihovec 1, Jepihovec 
2-4, Jepihovec 5-6, Jepihovec 7, Jepihovec 8, Jepihovec 9-10-11, Konce, Pekel, 
Potrata, Rakovec, Spodnje mamule, Stog, Turje, Velej, Žagar 1, Žagar 2. 
 
 Vodovarstvena območja 
Na območju občine Hrastnik so kot varstvena območja vodnih virov opredeljena 
naslednja območja zavarovana z občinskim odlokom (Vir: MOP ARSO, Atlas okolja):  
- VVO zajetja Turje, režim varovanja 2 in 3, 
- VVO zajetja Jepihovec 1, Jepihovec 3, režim varovanja 2 in 3, 
- VVO zajetja Jepihovec 1, Jepihovec 2-4, Jepihovec 5-6, Jepihovec 7, Jepihovec 8,      

Jepihovec 9-10-11, režim varovanja 2, 3 in 4,  
- VVO zajetja Pekel, režim varovanja 2, 3, in 4, 
- VVO zajetja Rakovec, režim varovanja 2, 3, in 4, 
- VVO zajetja Velej, režim varovanja 1, 2, 3 in 4, 
- VVO zajetja Stog, režim varovanja 1, 2, 3 in 4, 
- VVO zajetja Avdič, režim varovanja 1, 2, 3 in 4,  
- VVO zajetja Žagar1 in Žagar2, režim varovanja 2, 3 in 4, 
- VVO zajetja Grčar1, Grčar2, Grčar3 in  Grčar4, režim varovanja 2, in 4,  
- VVO zajetja Bele vode3 in Bele vode4, režim varovanja 2, 3, in 4,  
- VVO zajetja Bele vode, režim varovanja 1, 2, 3 in 4,  
- VVO zajetja Bele vode 2, režim varovanja 2, 3, in 4, 
- VVO zajetja Potrata, režim varovanja 2, 3, in 4, 
- VVO zajetja Konce, režim varovanja 1, 2 in 3, 
- VVO zajetja Spodnje mamule, režim varovanja 1, 2 in 3. 

 
Na območje občine sega tudi vodovarstveno območje zajetja Marinkov graben 1, 2 in 
3, Babe 1, 2 in 3 ter zajetja Podmevškov graben 1,2 in 3, ki so v sosednji občini Laško, 
ter VVO zajetja Zgornje mamule, ki leži v občini Trbovlje.  
 
Za nekatera zajetja v občini niso določena vodovarstvena območja, zato ima občina 
izdelan predlog strokovnih podlag za pripravo akta o zavarovanju vodnih virov na 
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območju občine Hrastnik. Strokovne podlage predlagajo izvedbo ali renovacijo 
naslednjih vodovarstvenih območij: 
- Vodovarstveno območje vodnega telesa Mrzlica-Kal-Pleše (vodni viri Kajtna, 

Potrata, Dolinšek, Žagar - Ravnikar, Gričar,  Bele vode, Novi dol, Stog, Avdič, 
Zgornji kal); 

- Vodovarstveno območje vodnega telesa Kum (vodni viri Ribnik veliki, Ribnik mali, 
Ribnik vrtina); 

- Vodovarstveno območje vodnega telesa Kovk-Kopitnik (vodni viri Jepihovec, Turje, 
Vanč, Pekel, Rakovec veliki, Rakovec mali, Grčarjev studenec, Brislovec, Gore, 
Šavna peč); 

- Vodovarstveno območje vodnega telesa Žrebljev hrib (vodni viri Zgornje mamule, 
Spodnje mamule, Konce). 
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Slika 11: Prikaz vodovarstvenih območij na občinskem nivoju in zajetja (vir: Atlas okolja, 
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, oktober 2010) 

 
Oskrba s pitno vodo in z njo povezano varovanje vodnih virov je zagotovljeno z 
občinskimi odloki o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda. 
Varuje se zlasti podtalnica, obstoječa vodna črpališča in potencialne vire za oskrbo s 
pitno vodo. Varstvo voda in vodnih virov mora biti en najpomembnejših temeljev za 
razvoj ostalih dejavnosti kot so kmetijstvo, gospodarstvo in turizem. 
 
Varstvo pred naravnimi nesrečami 
 
Poplave in erozijska območja 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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Na območju občine Hrastnik poplavlja reka Sava, potoka Brnica in Boben s pritoki. 
Območja katastrofalnih poplav so opredeljena vzdolž reke Save preko celotne občine. 
Površina območij katastrofalnih poplav je 44 ha. Nižje ležeča območja ob desnem 
bregu reke Save med Hrastnikom in Zidanim Mostom ogrožajo visoke vode Save, na 
levem bregu je območje Ogroženo predvsem zaradi pritokov Save, ki poplavljajo 
predvsem zaradi poddimenzioniranih prepustov pod glavno cesto Hrastnik - Zidani 
Most, poplavljena pa je tudi sama cesta na nižjih legah ob strugi Save. 
 
Med postopkom priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik je občina 
pridobila Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje Bobna od »Riklovega mosta« do Save), Save, 
Brezniški in Brški potok (Inženiring za vode, d.o.o., junij 2012; Hidrološko – hidravlične 
analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in načrtovanega stanja za območje 
Bobna (do »Riklovega mosta«) z Bobnarico in pritoki v Hrastniku (IZVO-R, Ljubljana, 
junij 2012); Hidrološko – hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega 
in načrtovanega stanja za območje Save pod Hrastnikom (Inženiring za vode, d.o.o. 
Ljubljana, september 2011, dopolnjeno februar 2012)- v nadaljevanju »HH študija«. V 
študiji se je z analizo vodnega režima ob pojavu visokih voda ter na podlagi rezultatov 
hidravličnih modelov določilo razrede poplavne nevarnosti (karta razredov poplavne 
nevarnosti).  
 
Z upoštevanjem razredov (velike, srednje, majhne in preostale) poplavne nevarnosti so 
podane opredelitve namenske rabe prostora ter pogoji glede dopustnih vrst posegov in 
dejavnosti na poplavnih območjih.  
 
Večji del območij, ki so v HH študiji opredeljena kot območja velike poplavne 
nevarnosti, leži izven stavbnih zemljišč.  
 
Območja velike poplavne nevarnosti so opredeljena na delu obstoječih stavbnih 
zemljiščih, ki so že zazidana s parc.št.: 
- 848/2del, 848/3del, k.o.  Boben (23,3 m2), 
- 837/8del, k.o. Boben (11,2 m2) 
- 1483/1del, 389del, k.o. Hrastnik-mesto (115,15 m2), 
- 1055del, 1056del, k.o. Hrastnik-mesto (75,31),  
- 1483/1del, k.o. Hrastnik-mesto, 1617del, 1618del, k.o. Dol pri Hrastniku (51,6 m2), 
- 1274del, 1517/1del, k.o. Hrastnik-mesto (680,8 m2), 
- 1278del, k.o. Hrastnik-mesto (6,8 m2), 
- 1333del, k.o. Hrastnik-mesto (409,7 m2), 
- 1381/1del, 1380del, 1377/3del, 1376/3del, 1363del, 1361del, 1362del, 1382del, 

1386del, 1494/1del, k.o. Hrastnik-mesto (3409,02 m2). 
- 496/7del, 496/6del, k.o. Podkraj (960,2 m2). 

 
Območja srednje, majhne in preostale poplavne in z njimi povezane erozijske 
nevarnosti so prisotna na območjih poselitve ob Savi, Bobnu in Brnici s pritoki. 
 
3.3.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
 
3.3.3.1 Vplivi na površinske vode  
Namenska raba za poselitev in industrijo  
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Površine za poselitev in gospodarski razvoj se s planom povečujejo. Vpliv novih površin 
za poselitev je pričakovati s povečanjem števila stanovanjskih enot in gospodarskih 
enot, ki predstavljajo nove enote onesnaževanja voda. Za poselitev se namenja novih 
10 ha površin in za gospodarske dejavnosti 2,5 ha novih površin. Ker gre za širitve 
pretežno na območju z urejenim kanalizacijskim sistemom oziroma je ta s planom 
načrtovana, ocenjujemo, da je neposreden in kumulativen vpliv plana na doseganje 
okoljskega cilja nebistven. Ocenjujemo, da bodo spremembe ekološkega stanja 
nebistvene – ocena B in kemijskega stanja površinskih voda in s tem vpliv izvedbe 
plana na površinske vode nebistvene zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Namenska raba prostora na priobalnih zemljiščih 
Predvidene širitve stanovanjskih območij v naseljih Brnica, Dol Pri Hrastniku se 
približujejo priobalnem pasu. Predmetna naselja imajo deloma zgrajeno kanalizacijsko 
omrežje. Gradnja in dokončanje kanalizacije je s planom načrtovano. Nekaj pobud v 
priobalnem zemljišču se nanaša na renaturacijo, kar pomeni da se nezazidana stavbna 
zemljišča tudi po namenski rabi vrnejo v izvorno rabo (kmetijska zemljišča ali gozdna). 
Z vidika vpliva na hidromorfološko stanje voda bodo imele te spremembe pozitiven 
vpliv saj bo tako preprečena eventualna gradnja v tem pasu. Ocenjujemo da 
spremembe namenske rabe v priobalnem pasu z neposrednim in kumulativnim vplivom   
ne bodo bistveno vplivale na okoljski cilj in ohranjanje stanje voda. Spremembe 
ekološkega stanja in kemijskega stanja površinskih voda bodo nebistvene – ocena B. 
 
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na površinske vode, ki bo neposreden in 
kumulativen ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C.. 
 
Tabela 14: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov na površinske vode 
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Doseganje in ohranjanje 
dobrega stanja površinskih 
voda 
 

Sprememba ekološkega stanja 
površinskih voda 
 

B - B - -  

Sprememba kemijskega stanja 
površinskih voda 
 

B - C - -  

 
3.3.3.2. Vpliv plana na podzemne in pitne vode 
 
Vpliv na dobro stanje podzemnih voda  
Ocenjujemo neposreden in kumulativen vpliv na staje količin in kemijsko stanje 
podzemnih voda, ki je pričakovan z izvedbo plana. Glede na predvideno obstoječo in 
novo poselitev, obstoječe in predvidene dejavnosti, gradnje ter druge posege v 
prostor, ki se bodo izvajali na podlagi tega plana, ocenjujemo, da bodo prizadete 
količine podzemne vode in kemijski sestav prizadeti nebistveno z neposrednim vplivom. 
Na kumulativni ravni so potrebni omilitveni ukrepi.  
 
Vpliv na dobro stanje pitne vode  
Ocenjujemo neposreden in kumulativen vpliv plana. Ocenjujemo pričakovane 
spremembe količinskega stanja in spremembe kemijskega stanja podzemnih voda in na 
dobro stanje kakkovosti pitne vode, ki bodo posledica izvajanja plana. Pri ocenjevanju 
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pa izhajamo iz obstoječega stanja razmeroma dobre opremljenosti območij poselitve s 
kanalizacijskim omrežjem in deležem prebivalstva s priključitvijo na komunalna 
omrežja. Vpliva kmetijstva na stanje podzemnih in pitnih voda ne ocenjujemo, saj je 
zaradi slabše razvitosti te panoge v občini vpliv zanemarljiv. Vrednotimo cilje vpliva na 
količinsko stanje in kemijsko stanje podzdemnih voda, pri pitni vodi pa ohranjanje in 
izboljšanje fizikalno kemijskih in mikrobioloških lastnosti vodnih virov in zagotavljanje 
ustrezne oskrbe s pitno vodo (zadostna količina, ustrezna kakovost). 
 
 
Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje 
Izvedba plana pomeni umeščanje novih dejavnosti na območje vodonosnikov, in sicer 
širitev naselij in centralnih dejavnosti. Širitev naselij in dejavnosti pomeni večjo rabo 
vode, kar preko izpustov odpadne vode vpliva na kakovostno stanje podzemne vode. 
Ocenjujemo, da se bo zaradi izvedbe plana delež prebivalstva na ravni občine, s 
poselitvijo na območjih z zgrajenim oziroma načrtovanim kanalizacijskim omrežjem 
ohranjal in bo tako vpliv nebistven. Vendar hkrati ocenjujemo, da se zaradi obstoječe 
poselitve na območjih, kjer kanalizacija še ni zgrajena, kumulativni vpliv lahko poveča. 
Tako ocenjujemo, da je neposredni vpliv plana nebistven – ocena B, kumulativni vpliv 
pa bo nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Vpliv na zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo (zadostna količina, ustrezna 
kakovost) 
Glede na sedanje stanje, pričakovana povečana raba vode zaradi širitev stavbnih 
zemljišč, predvsem širitve stanovanjskih in centralnih območij ter območij za industrijo, 
kar lahko vpliva na količinsko stanje podzemne vode. Zaradi posledičnega povečanega 
izpusta odpadnih voda, je ob neustreznem čiščenju le teh, možna tudi sprememba 
kakovosti podzemne vode. Izvedbeni del OPN ne predvideva izgradnje novega omrežja 
vodovodnega omrežja.  
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje  
Neposreden vpliv izvedbe plana na podzemne vode pomeni vpliv samih posegov in 
dejavnosti na kakovostno in količinsko stanje podzemne vode in vodnih virov. 
Neposreden potencialen vpliv na kakovost podzemne vode in kakovost vodnih virov 
predstavljajo padavinske, komunalne in tehnološke odpadne vode iz naselij, 
stanovanjskih, gospodarskih, prometnih in drugih površin, če odvajanje odpadnih vod 
ni urejeno. Zato  se s posrednim kazalcem deleža priključenih prebivalcev na 
vodovodno omrežje. Ocenjujemo, da se neposreden vpliv na kakovost vodnih virov 
imajo dejavnosti v zaledju vodnega vira oz. zajetja za oskrbo z vodo na 
vodovarstvenem območju in na količinsko stanje podzemne vode ne bo povečeval. 
Novih priselitev na teh območjih se s planom ne načrtuje. Iz demografskega gibanja v 
zadnjem desetletju tudi niso razvidna večja odstopanja (število prebivalcev se 
zmanjšuje - smer gibanja kazalca je pozitivna). Glede na pričakovano ustalitev števila 
prebivalstva pa ocenjujemo, da bo vpliv nebistven – ocena B. 
 
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive 
posameznih posegov (predvidenih in obstoječih) na kakovost podzemne vode in vodnih 
virov. Kumulativni vpliv predstavljajo dodatne padavinske, komunalne in tehnološke 
odpadne vode iz predvidenih stanovanjskih, gospodarskih, prometnih in drugih površin 
skupaj z obstoječo poselitvijo in dejavnostmi oz. odpadnimi vodami iz obstoječih 
območij. Še posebno so kumulativni vplivi pomembni na vodovarstvenih območjih 
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lokalnih, omejenih vodnih virov. Kumulativen vpliv izvedbe plana na kakovost 
podzemnih voda in vodnih virov ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov – ocena C. 
 
Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih območjih 
Z vidika vodooskrbe in vpliva na vodne vire so pomembne dejavnosti, ki se odvijajo v 
zaledju zajetij za pitno vodo. Na vodovarstvenih območjih občinskega nivoja so s 
planom predvidene naslednje spremembe namenske rabe: 
- VVO Zajetja Stog (posegi 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-10, 8-12, 8-37, 8-40 – 3. 

varstveni nivo), (poseg 10-2 – 1. varstveni nivo), v vseh primerih gre za uskladitev 
namenske rabe z dejanskim stanjem, območja so že pozidana; 

- VVO Bele vode (poseg 8-43  - 4. varstveni nivo, 5-35 – 2. varstveni nivo) uskladitev 
namenske rabe z dejanskim stanjem, območja so že pozidana; 

- VVO Jepihovec (posegi 18-24, 18-41, 18-43 – 2. varstveni nivo, 18-32, 18-33, 6-36, 
6-38, 6-44, 6-46, 6-50, 6-83, 6-152  – 3. varstveni nivo) uskladitev namenske rabe 
z dejanskim stanjem, območja so že pozidana; 

- VVO Zajetja Pekel in zajetja Rakovec (posegi 9-2a, 9-6, 9-8, 9-15, 9-20, 9-33, 9-36, 
9-38, 6-12, 6-13, 6-121, 6-126, 11-46 – 3. varstveni nivo), uskladitev namenske 
rabe z dejanskim stanjem, območja so že pozidana. 
 

Vsi zgoraj navedeni posegi predstavljajo uskladitve plana z dejanskim stanjem in kot 
taki ne bodo vplivali na poslabšanje kakovosti vode.  
 
Na območji varovanja vodnih virov je tudi večje število renaturacij, vračanja stavbnih 
zemljišč v izvorno rabo, kateri ne bodo imeli vpliva na poslabšanje stanja pitnih voda, 
oziroma ocenjujemo, da bo vpliv s tega vidika sicer pozitiven. Ne glede na to, da ni 
načrtovanih novih gradenj pa je v vseh stopnjah varstvenih režimov – tudi na 4. 
Varstvenem nivoju potrebno zagotoviti ustrezno varnost izvajanja dejavnosti tako, da 
na teh območjih ne bo nobenih izpustov iz dejavnosti brez priključitve na kanalizacijo in 
čiščenje odpadne vode, zato so potrebni omilitveni ukrepi. Ocenjujemo, da bo 
neposredni in kumulativen vpliv izvedbe plana na ustreznost oskrbe s pitno vodo (z 
vidika kakovosti vode ) nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na kakovost podzemne vode in vodnih virov ter 
oskrbo s pitno vodo, ki so neposredni in kumulativni, vpliv je nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Tabela 15a: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov na podzemne vode 
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Dobro stanje podzemnih 
voda 
 
 

Spremembe količinskega stanja 
podzemnih voda 
 
 

B - B - - - 

Spremembe kemijskega stanja 
podzemnih voda 
 

B 
 
 

- C 
 
 

- - - 

 
 
Tabela 16b: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov na pitne vode 
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Zagotavljanje ustrezne 
oskrbe s pitno vodo 
(zadostna količina, 
ustrezna kakovost) 
 

Delež prebivalcev priključenih na 
kanalizacijsko omrežje  
 

B - C - - - 

Delež prebivalcev priključenih na 
vodovodno omrežje  
 

Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih 
območjih 
 

B 
 
 
C 

- B 
 
 
C 

- - - 

 
3.3.3.3. Vplivi na varstvo pred poplavami in erozijo 
Območja poplavne nevarnosti se v občini razprostirajo ob potoku Boben s pritoki, 
Brnica s pritoki in reki Savi. Zaradi narave terena se na območju poplavne nevarnosti 
nahajajo številna območja centralnih dejavnosti (Hrastnik in Dol pri Hrastniku), 
industrije (Hrastnik) ter posamezna stanovanjska območja (Čeče, Boben, Brnica, 
Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Brdce). Območja so pretežno strnjeno pozidana. V primeru 
gradnje na posameznih nepozidanih stavbnih zemljiščih, je gradnja stanovanjskih stavb 
oz. stavb enakovrstne namembnosti mogoča s predhodno izvedenimi omilitvenimi 
ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja. 
 
Namenska raba na poplavnih območjih 
Na poplavnih območjih se s planom načeloma ne načrtuje nove poselitve, 
infrastrukture in drugih prostorskih ureditev, zaradi katerih bi se lahko poplavna 
varnost poslabšala. Za območje ob Bobnu, Brnici in Savi je izdelana karta poplavne 
nevarnosti. Ocenjujemo neposreden, kumulativen, daljinski in trajen vpliv plana na 
zagotavljanje varnosti pred poplavami in z njimi povezano erozijo. 
 
Izvedbeni del OPN predvideva naslednje spremembe namenske rabe v stavbna 
zemljišča na območjih poplavne nevarnosti:  
- Hrastnik poseg 7-62 (Hr64.vo) -razred majhne, srednje in preostale nevarnosti,   
- Brnica poseg 3-5 (Br21.ppn) - majhna in preostala nevarnost, 
- Dol pri Hrastniku posega 5-70 (Dh17.od), 5-108 (Dh42.vs) - majhna in preostala 

nevarnost, poseg 5-25 (Dh49.gs) - razred majhne in srednje nevarnosti, posega 5-
12b (Dh72.hm), 5-22 (Dh76.zm) - razred majhne in preostale nevarnosti,  

- Marno 12-42 (Dh46.pin) - razred srednje, majhne in preostale nevarnosti. 
V pretežni meri gre za uskladitev namenska rabe z dejanskim stanjem v prostoru, kjer 
so površine že zazidane. V primeru širitve obstoječih objektov ali gradnje stanovanjskih 
stavb oz. stavb enakovrstne namembnosti v območju poplavne nevarnosti je gradnja 
mogoča le po predhodno izvedenih  omilitvenih ukrepih iz predhodno izdelane 
hidrološko hidravlične študije, s katerimi bo poplavna nevarnost zmanjšana oziroma 
odpravljena ter v skladu s pogoji vodnega soglasja. 
 
Na območju Dola pri Hrastniku je predvidena širitev naselja za potrebe bivanja in 
centralnih dejavnosti na območje majhne in preostale nevarnosti (poseg 5-12b in 5-
22). V postopku sprejemanja akta bo potrebno izdelati HH študijo, ki bo natančneje 
določila ukrepe za preprečitev poplavne nevarnosti pred začetkom gradnje.  
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V severnem delu Dola pri Hrastniku je predvidena širitev industrijske cone (poseg 5-2 
in 5-25) za potrebe širitve dejavnosti podjetja Kaij. Na območje segajo površine 
majhne, srednje in preostale poplavne nevarnosti. V primeru gradnje na nepozidanih 
stavbnih zemljiščih, je gradnja stanovanjskih stavb oz. stavb enakovrstne namembnosti 
mogoča s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji 
vodnega soglasja. Območje se ureja z OPPN kjer se bo podrobneje določilo ukrepe. V 
skladu z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja  
(Ur.l. RS, št. 89/08) je dejavnost na območjih poplav in erozijske nevarnosti je 
dovoljena le, če te niso v nasprotju s 7. členom Uredbe. Gradnja industrijskega objekta 
je v skladu z »Uredbo« dovoljena na območju majhne poplavne nevarnosti. Na 
območju srednje poplavne nevarnosti so industrijski objekti dovoljeni le na območju 
strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstoječih naseljih, kadar je 
mogoče s predhodno izvedenimi omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji 
vodnega soglasja zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven. 
Predvidena širitev gospodarske cone sega le v severnem delu na majhen del srednje 
poplavne ogroženosti, zato predlagamo, da se gradnja industrijskega objekta v prostor 
umešča tako, da se izogiba območju velike poplavne nevarnosti. 
 
EUP, ki z večjim ali manjšim delom površine segajo območja majhne poplavne 
nevarnosti: 
Hr120.hm, Hr22.jpp, Dh50.vo, Dh12.vo, Dh17.od, Dh39.vo, Ce21.vo, Ce23.vs, 
Ce24.vo, Bo04.vo, Bo07.vo, Bo10.vo, Br18.od, Dh67.pin, Br19.gs, Hr95.pin, Bo11.vo, 
Bo12.vo, Ce38.ike, Ce40.jpa, Hr37.hm, Hr101.vs, Hr40.jpp, Hr38.jpa, Hr39.tm, 
Dh11.vo, Dh47.vs, Dh42.vs, Dh49.gs, Hr48.zsr, Hr54.zpa, Hr56.ivč, Hr57.jsk, Hr58.jgd, 
Hr116.pin, Hr61.jsk, Hr65.jpa, Hr66.zdz, Hr67.pjo, Hr71.zdz, Hr74.tm, Hr75.tm, 
Hr76.jsk, Hr77.jsm, Hr78.ike, Hr79.tm, Br22.vo, Br25.vs, Br26.ppn, Br27.tm, Br28.jpp, 
Br29.zvo, Br32.jsp, Dh43.vs, Dh46.pin, Dh58.vs, Dh59.tm, Dh62.vs, Dh64.hm, 
Dh66.tm, Dh68.zpk, Dh69.zdz, Dh23.gs, Dh22.vs, Dh72.hm, Dh74.vo, Dh75.vs, 
Dh83.jsm, Dh84.vs, Hr80.pin, Hr83.zdz, Po46.vs, Hr94.pin, Hr96.zpa, Hr97.pin, 
Hr142.jsm, Hr100.sb, Dh79.pjo, Br21.ppn, Hr109.tm, Hr108.ike, Hr111.zpa, Hr112.jsm, 
Hr113.jsm, Hr114.gs, Hr115.vs, Dh76.tm, Dh82.tm, Dh80.jpa, Dh81.jpa, Dh78.vs, 
Br37.zvo, Dh92.vs, Dh93.jps, Dh94.vo, Hr118.zdz, Hr123.sb, Hr125.jsm, Hr126.tm, 
Hr98.sb, Hr136.jsm, Hr141.jsm, Hr99.jsm, Hr145.tm, Hr146.jsk, St16.tm, Po40.pin, 
Hr150.jsm, Bd31.pin, Bd10.vo, Bd11.vo, Bd25.hm, Bd21.jpa, Bd22.jpa, Tu03.od. 
 
EUP na katere segajo območja srednje poplavne nevarnosti: 
Hr22.jpp, Bd10.vo, Bd25.hm, Tu03.od, Dh50.vo, Dh17.od, Bo07.vo, Bo10.vo, Br18.od, 
Dh67.pin, Br19.gs, Hr95.pin, Bo11.vo, Hr35.zdz, Hr39.tm, Dh11.vo, Dh47.vs, Dh42.vs, 
Hr54.zpa, Hr56.ivč, Hr57.jsk, Hr58.jgd, Hr116.pin, Hr61.jsk, Hr64.vo, Hr66.zdz, 
Hr67.pjo, Hr74.tm, Hr75.tm, Hr78.ike, Hr79.tm, Br25.vs, Br27.tm, Br28.jpp, Br29.zvo, 
Dh46.pin, Dh58.vs, Dh59.tm, Dh68.zpk, Dh72.hm, Dh74.vo, Dh83.jsm, Hr80.pin, 
Hr83.zdz, Hr97.pin, Hr142.jsm, Hr100.sb, Hr109.tm, Hr108.ike, Hr111.zpa, Hr113.jsm, 
Hr114.gs, Hr115.vs, Dh76.tm, Dh82.tm, Dh81.jpa, Bd31.pin, Br25.vs, Hr123.sb, 
Hr125.jsm, Hr126.tm, Hr141.jsm, Hr99.jsm, Hr146.jsk, Po40.pin. 
 
EUP na katere segajo območja velike poplavne nevarnosti: 
Hr22.jpp, Bo10.vo, Dh67.pin, Bo11.vo, Hr54.zpa, Hr116.pin, Hr80.pin, Hr97.pin, 
Hr125.jsm, Hr126.tm, Po40.pin. 
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EUP na katere segajo območja preostale poplavne nevarnosti: 
Hr120.hm, Hr22.jpp, Bd10.vo, Bd25.hm, Tu03.od, Dh50.vo, Dh12.vo, Dh17.od, 
Dh39.vo, Ce21.vo, Ce23.vs, Ce24.vo, Bo04.vo, Bo07.vo, Bo10.vo, St10.vo, Br18.od, 
St14.gs, Po39.jsp, Dh67.pin, Br19.gs, Hr95.pin, Bd11.vo, Bo11.vo, Bo12.vo, Ce38.ike, 
Hr35.zdz, Hr37.hm, Hr101.vs, Hr39.tm, Dh11.vo, Dh47.vs, Dh42.vs, Dh49.gs, 
Hr54.zpa, Hr57.jsk, Hr58.jgd, Hr60.jsm, Hr116.pin, Hr61.jsk, Hr64.vo, Hr65.jpa, 
Hr66.zdz, Hr67.pjo, Hr68.vo, Hr71.zdz, Hr73.vs, Hr74.tm, Hr75.tm, Hr76.jsk, Hr77.jsm, 
Hr78.ike, Hr79.tm, Br22.vo, Br25.vs, Br27.tm, Br28.jpp, Br29.zvo, Br31.zdz, Br32.jsp, 
Dh43.vs, Dh44.zdz, Dh46.pin, Dh58.vs, Dh59.tm, Dh62.vs, Dh64.hm, Dh66.tm, 
Dh68.zpk, Dh69.zdz, Dh23.gs, Dh22.vs, Dh72.hm, Dh74.vo, Dh75.vs, Dh83.jsm, 
Dh84.vs, Hr80.pin, Hr83.zdz, Po46.vs, Hr94.pin, Hr96.zpa, Hr97.pin, Hr142.jsm, 
Hr100.sb, Dh79.pjo, Br21.ppn, Hr109.tm, Hr108.ike, Hr111.zpa, Hr110.jsm, Hr112.jsm, 
Hr113.jsm, Hr114.gs, Hr115.vs, Dh76.tm, Dh82.tm, Dh80.jpa, Dh81.jpa, Dh85.vs, 
Dh78.vs, Bd31.pin, Br25.vs, Br37.zvo, Dh92.vs, Dh93.jps, Dh94.vo, Hr118.zdz, 
Hr123.sb, Hr124.jzp, Hr125.jsm, Hr126.tm, Hr98.sb, Hr136.jsm, Hr141.jsm, Hr99.jsm, 
Hr145.tm, Hr146.jsk, St16.tm, Po40.pin, Hr150.jsm. 
 
Neposreden vpliv izvedbe plana na poplavno in erozijsko varnost ter sposobnost 
prostora kompenzirati negativne učinke visokih voda pomeni umeščanje novih 
dejavnosti na poplavna in erozijska območja. Na območju poplav se v občini Hrastnik 
vzpostavlja območje centralnih dejavnosti, stanovanjsko območje ter območje 
industrije. Neposreden vpliv ocenjujemo da bo nebistven, ob doslednem upoštevanju 
omilitvenih ukrepov – ocena C in umeščanja objektov skladno z  Uredbo o pogojih in 
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). 
 
Daljinski vpliv pomeni posreden vpliv na zmanjšanje poplavne varnosti zaradi izvedbe 
plana. S planom niso predvidene dejavnosti, ki bi bistveno vplivale na poplavno in z njo 
povezano erozijsko varnost na območju občine. Ocenjujemo, da je daljinski vpliv 
izvedbe plana na poplavno varnost nebistven – ocena B. 
 
Z vidika kumulativnih vplivov izvedbe plana je potrebno upoštevati skupne vplive 
posameznih posegov (predvidenih in obstoječih) na poplavno varnost območja. 
Največji poseg na poplavno območje predstavlja umestitev območja centralnih 
dejavnosti in stanovanjskih površin. Na območju občine Hrastnik je v pripravi DPN za 
HE Suhadol. Z umestitvijo in izgradnjo te HE se bo spremenil vodni režim Save, ki bo 
vplival tudi na poplavno nevarnost. Vendar je pričakovati, da bodo v DPN upoštevane 
zahteve po izboljšanju poplavne nevarnosti ob Savi vključno z vplivom na poplavno 
varnost v izlivnem delu struge Bobna ter načrtovani ustrezni ukrepi. Kumulativen vpliv 
izvedbe plana na poplavno varnost območja ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov – ocena C (umeščanje objektov v skladu z Uredbo). 
 
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen vpliv na poplavno varnost ter sposobnost 
prostora kompenzirati negativne učinke visokih voda. Ocenjujemo, da bo trajni vpliv 
izvedbe plana nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C, za področje 
varnosti prebivalcev in premoženja z izvedbo varovalnih in varstvenih ukrepov pa bo 
vpliv pozitiven. 
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Skupna ocena vplivov izvedbe plana na poplavne vode, ki so neposredni, daljinski, 
kumulativno in trajni je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – 
ocena C. 
 
Tabela 17: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov z vidika poplavne in erozijske nevarnosti 
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3.3.4. Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi se predvidijo za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo ter za 
preprečevanje negativnih učinkov voda.  
 
Omilitveni ukrepi za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo 
Za priključevanje objektov se opredelijo pogoji s katerimi bo opremljenost zemljišča s 
kanalizacijo oziroma ustrezno tehnološko rešitvijo zagotovljena pred ali najmanj 
sočasno z gradnjo objektov. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik; časovna izvedba: v 
času priprave plana) 
 
Za vse obstoječe objekte na vseh vodovarstvenih pasovih določenih na VVO se izvede 
sanacija kanalizacije oziroma dograditev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih voda. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, časovna izvedba: do leta 2017) 
 
Stavbna zemljišča na I. vodovarstvenem območju se zmanjšajo le na obseg potreben 
za funkcijo obstoječih objektov. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, časovna izvedba: v 
času priprave plana) 
 
Omilitveni ukrepi za preprečevanje negativnih učinkov voda 
Ukrepi so povzeti iz strokovnih podlag za določitev razredov poplavnih nevarnosti na 
poplavnih območjih v občini, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN in sicer: 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje Bobna (od Riklovega mosta do Save, Sava, 
Brezniški potok in Brški potok – območje A št. C71-FR/10, Inženiring za vode 
d.o.o, Ljubljana, september 2011, dopolnitev januar 2012; 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje Bobna (od Riklovega mosta do Save, Sava, 
Brezniški potok in Brški potok, karte načrtovanega stanja – območje A št. C71-
FR/10, IZVO-R d.o.o, Ljubljana, junij 2012; 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje Bobna (do Riklovega mosta) z Bobnarico in 
pritoki v Hrastniku – območje B št. C64-FR/10, Inženiring za vode d.o.o, 
Ljubljana, oktober 2011, dopolnitev januar 2012; 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje Bobna (do Riklovega mosta) z Bobnarico in 
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pritoki v Hrastniku, karte načrtovanega stanja – območje B št. C64-FR/10, 
IZVO-R d.o.o, Ljubljana, junij 2012; 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje: Brnica s pritoki -  območje C, št. C65-FR/10, 
Inženiring za vode d.o.o, Ljubljana, oktober 2011, dopolnitev julij 2011; 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanega stanja za območje: Brnica s pritoki, karte načrtovanega stanja - 
območje C, št. C65-FR/10, IZVO-R d.o.o, Ljubljana, julij 2011, dopolnitev 
december 2012; 

- Hidrološko-hidravlične analize in poplavne ter erozijske karte obstoječega in 
načrtovanjega stanja za območje Save pod Hrastnikom, št. C71/1-FR/10, 
Inženiring za vode, d.o.o., Ljubljana, september 2011, dopolnitev februar 
2012. 

 
Poplavno varnost je na vodnih in z njimi povezanih priobalnih zemljiščih vodotokov 
Boben s pritoki, Brnica, Bela in Rakovec potrebno zagotoviti z izvedbo naslednjih 
vodnogospodarskih ureditev in ukrepov; 
Na potoku Boben: 
- Izvedba uvajalni zidov (dvig) na vtoku v mostno odprtino 

Za povečanje pretočnosti mostne odprtine in zmanjšanje dela toka, ki teče po 
regionalni cesti proti Bobnu, se načrtuje izvedbo do 1 m visokega polnega zidu 
ob desni brežini Bobna. Dolžina nadvišanja zidu je 130 m. 

- Dvig zidov (dvig) med mostovoma  v mostno odprtino 
Za preprečitev prelivanja dela visoke vode proti regionalni cesti se načrtuje dvig 
zidu ob desni brežini na odseku med mostom in prekritjem. Višina dviga je do 1 
m, dolžina odseka je 59 m.  

- Dvig zidu ob desnem bregu pred vtokom v prekritje pri Komunali - nadomestilo 
železne ograje  

Pred vtokom v prekritje pri Komunali se obstoječa železna ograja nadomesti z 
polnim zidom višine do 1 m. Z ukrepom se zmanjša, oziroma prepreči poplavni 
tok po Cesti 3. julija. Dolžina zidu je 94 m. 

- Izvedba zidu ob levem bregu Bobna ob stanovanjskem objektu 
Povečanje poplavne varnosti kletnih prostorov se zagotovi z dvigom zidu ob 
levem bregu. Potrebna višina dviga je do 1 m, dolžina zidu pa 67,5 m. 

- Izvedba zidu ob levem bregu Bobna ob transformatorski postaji 
Na območju transformatorske postaje je potrebno tik pod mostom za 
preprečitev poplav platoje pred transformatorsko postajo izvesti krajši zid 
dolžine 11 m in višine do 1 m. Zid je možno izvesti kot dvig obrežnega zidu, še 
primerneje pa je na robu platoja z navezavo na prečni zid, ki na zgornji strani 
omejuje območje platoja. 

- Izvedba zidu ob levem bregu Bobna ob stanovanjskem objektu 
Dodatno varovanje stanovanjskega objekta tik nad lokalnim mostom se 
zagotovi z dvigom zidu na levem bregu in priključkom zidu na nasip pri 
transformatorju. Potrebna dolžina zidu je 24,8 m , višina zidu pa 1 m (namesto 
sedanje betonske ograje). Dolvodno od mostu se ohrani koridor za odtok 
zalednih vod. 

- Zid ob TKI in sanacija stopnje 
Na zgornjem delu tovarniških prostorov TKI, ki stojijo na ozki polici med 
Bobnom in pobočjem, je narejena provizorična zajezitev za odvzem tehnološke 
vode, ki zajezuje strugo Bobna. V okviru ureditve, ki bi povečale poplavno 
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varnost območja, je predvidena zamenjava kovinske cevne ograje s polno 
(betonska ali montažni elementi). Zajezitev Bobna, ki je narejena iz betonskih 
blokov in tirnic, je potrebno zamenjati in nadomestiti z ustreznejšo. 

- Odstranitev obokanih opornikov v strugi pod vratarnico TKI 
Pod vratarnico TKI je struga Bobna prekrita s starimi oboki, ki hkrati delujejo 
tudi kot razpirala. Temelji zidu ob TKI nad vratarnico so spodkopani. Ker oboki 
ovirajo pretok vode in plavja, jih je potrebno zamenjati z razpirali, ki ne bodo 
segala v pretočni profil. 

- Sanacija stebrov in struge Bobna na iztočnem delu iz Steklarne  
Iztok iz prekritja pod Steklarno je močno poškodovan in neustrezno oblikovan. 
Na stebrih se nabira plavje. Potrebno je oblikovati sestavljen profil z osnovnim 
profilom med srednjima opornikoma. Prav tako je potrebno iz dosega visokih 
vod odstraniti cevovod. 
 

Na manjših pritokih Bobna: 
- Črni potok – zamenjava cevnega prepusta 

Izlivni odsek Črnega potoka je speljan skozi cev 100 cm, ki je hidravlično 
neustrezna. Ogroža 2 stanovanjska objekta. Cev je potrebno zamenjati s 
ploščatim prepustom 2/2 m in urediti natočni del hudournika nad prekritjem.  

- Hudi graben – zamenjava cevnega prepusta 
Izlivni odsek Hudega grabna je speljan skozi cev 70 cm. Ker je cev 

poddimenzionirana, jo je potrebno zamenjati s cevjo 70 cm70 cm. Ob 
zamenjavi prepusta je potrebno urediti tudi vtočni del hudournika. 

- Ureditve odvodnje na območju Sijaja in uvajalni nasip na dovozni poti (Pritok C+D) 
Hudournika, ki nad tovarno Sijaj prehajata v cevno prekritje in se na območju 
tovarne obe cevi združita, poplavljata območja okoli tovarniške hale. Ker voden 
količine niso velike, se ohrani poplavljanje ceste, ki poteka okoli tovarne na SZ 
strani. Zato se na območju tovarne predvidijo varovalni ukrepi z nizkimi 
montažnimi stenami ob vhodih, ki preprečujejo vtok poplavnih vod v prostore 
tovarne. Na dostopni cesti do tovarne je predvidena grbina, ki bo usmerjala 
poplavne vode v strugo hudournika. Poleg tega potrebno grablje na vtoku v 
prekritje proti centru prestaviti na zgornji rob urejene struge, oziroma odmakniti 
od vtoka v prekritje, tako da ne ustvarjajo dodatne zajezbe.  

- Izvedba ovir in znižanje pločnika na Cesti 1. maja (Pritok C+D)   
Za preprečitev površinskega toka ob neurjih po Trgu Franca Kozarja in od 
križišča s Cesto 1. maja naprej po cesti proti Riklovem mostu, se izvedeta dve 
barieri (cestni oviri) na Cesti 1. maja na zaključku prekritja Bobna in znižanje 
pločnika na teh mestih. Na predlaganih mestih se bo površinski tok vračal nazaj 
v strugo Bobna.  

- Izvedba ovire in znižanje pločnika na Cesti 1. maja pri parkirišču (Pritok E) 
Ker je prekritje na Pritoku E na območju Novega loga poddimenzionirano, se del 
visokih vod steka po Cesti  Novi log do Ceste 1. maja in po njej proti Riklovem 
mostu. Za preusmeritev poplavnih vod proti strugi Bobna se izvede prečna 
bariera na cesti in znižanje pločnika na območju parkirišča oziroma avtobusnega 
obračališča, kjer je prevoj prečnih sklonov na Cesti 1. Maja. 

- Sanacija izlivnega odseka Pritoka F 
Na območju križanja Pritoka F s Cesto 1. maja je izvedeno prekritje dimenzij 
B/H = 1,6/0,7 m. Vtok je zaproden in zaraščen.  Zaradi poddimenzioniranosti 
del vode odteka po Cesti 1. maja. Za preprečitev poplav je potrebno sanirati 
celoten izlivni odsek vključno z vtočnim delom. 
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- Sanacija izlivnega odsek Pritoka G 
Na izlivnem odseku je Pritok G speljan po poddimenzionirano prekritje, ki je 
dodatno zaprto z gosto mrežo. V vtočnem jašku se nahaja črpalka. Pritok 
povzroča poplave že pri pogostih visokih vodah.  Za povečanje poplavne 
varnosti je potrebno rekonstruirati izlivni odsek. Potreben presek kanala je vsaj 
1 m2 z dodatno varnostno višino in čim bolj enakomernim vzdolžnim padcem.   
 

Na potoku Brnica: 
- Sanacija prepusta pod regionalno cesto Hrastnik-Šmarjeta 

Krištandolski potok (eden od izvirnih krakov Brnice) prečka regionalno cesto 
Hrastnik – Šmarjeta s prepustom 100 cm. Pod regionalno cesto sta izvedena 

sicer 2 prepusta 100 cm, vendar je vtok v zgornji prepust zamašen. 

Poddimenzioniran prepust povzroča poplavni tok po regionalni cesti do 
zgornjega dela Dola. Za sanacijo razmer je predvsem potrebno zamenjati 
prepust pod regionalno cesto s prepustom dimenzij B/H = 2/2,5 m. Z izvedbo 
dovolj velikega prepusta bo preprečen poplavni tok po regionalni cesti. Kot 
dopolnilni ukrep je predvidena izvedba manjše zaplavne pregrade, vendar ta 
neposredno ne bo povečala poplavne varnosti. 

- Izvedba ovire na regionalni cesti  
Na prevoju regionalne ceste se načrtuje izvedba bariere (ovire), ki bi 
preusmerila poplavne vode z regionalne ceste proti Brnici. 

- Izvedba zidu (nasipa) nad stanovanjskim objektom 
Kot dodaten ukrep se izvede nasip ali vrtna ograja vzhodno od stanovanjskega 
objekta, ki bo usmerjala poplavne vode Brnice proti strugi. 

- Bariera (grbina) za usmeritev poplavnih vod z regionalne ceste v strugo Brnice 
V zaselku Brnica obstaja možnost, da del visokih vod odteka po regionalni cesti 
proti Hrastniku. Zato se ta poplavni tok z grbino na regionalni cesti preusmeri v 
strugo Brnice še pred sotesko.  

- Visokovodni zid ob jezu 
Za varovanje stanovanjske hiše na območju jezu se načrtuje izvedbo do 1 m 
visokega zidu ob levem bregu Brnice. 
 

Na potoku Bela: 
- Sanacija struge Bele s protierozijskimi ukrepi 

Nad vtokom Bele v prekritje na Dolu hudournik erodira nevezan sloj zemljine. 
Erozijski proces bo zaradi neodpornosti podlage napredoval. Zato se izvede 
nujna ureditev tega odsek struge Bele s protierozijsko zaščito in vertikalno 
stabilizacijo (obloge brežin, pragovi). 

- Zamenjava poddimenzioniranega prepusta na Beli 
Obstoječi prepust, ki omogoča dostop do stanovanjskih objektov na levem 
bregu Bele nad Hrastnikom, je poddimenzioniran. Potrebna je menjava 
prepusta z novim dimenzij 2,5/2,5 m2 (presek 5 m2 + varnostna višina). 

- Ureditve vtoka v prekritje Bele na Dolu 
Za povečanje pretočnosti prekritja se načrtuje izvedbo nizkega zidu ob vtoku v 
prekritje. S tem se bo zmanjšala možnost preplavljanja Partizanske ceste in 
Trga borcev NOB. 

- Grbina na Partizanski cesti za usmeritev poplavnih vod v prekritje Bele 
Za vračanje dela poplavnih vod v prekritje pri cerkvi na Trgu borcev NOB se 
načrtuje izvedbo usmerjevalne grbine proti vtoku v prekritje. 
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Na potoku Rakovec: 
- Sanacija izlivnega odseka Rakovca  

Izlivni odsek Rakovca je kanaliziran (cev  120 cm) in je hidravlično 
poddimenzioniran. Prav tako je poddimenzioniran srednji odsek. Zato se izvede 
rekonstrukcija spodnjega toka od, ki poteka vzporedno z Grčo. Okvirna ocena 
velikosti potrebnega preseka je 1,5 do 2 m2. 

 
(izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, investitorji in projektanti; časovna izvedba: v času 
priprave investicij in projektiranja za pridobitev GD) 
 
3.3.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji 
Sanacija območij razpršene gradnje, širitve naselij neposredno ob obstoječih naseljih in 
zgostitve poselitve znotraj naselij omogočajo primernejšo komunalno ureditev, ki bo 
zmanjšala onesnaženost tako podzemnih kot nadzemnih voda. Posegi neposredno ob 
vodotokih so problematični tako iz vidika urejanja vodotoka kot iz vidika poplavne 
ogroženosti. Za vse take spremembe je predhodno potrebno izdelati hidrološko-
hidravlično študijo, ki bo podala ocene poplavne varnosti tako obstoječih stavbnih 
površin kot novo opredeljenih posegov. Prav tako bo podala možnosti ukrepov za 
zagotavljanje poplavne varnosti  ljudi in premoženja na teh območjih. 
 
Ob ustreznem odvajanju komunalnih, odpadnih ter padavinskih voda skladno s 
predpisanimi roki in ukrepi za izgradnjo komunalnega omrežja v naseljih, kjer tega še 
ni, priklopom na čistilne naprave ter nadzoru nad iztoki iz individualnih objektov za 
čiščenje vode in ustreznimi protipoplavnim ukrepi je prostorski načrt v skladu z 
okoljskimi cilji za vode.  
 
3.3.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
V preglednici so prikazani kazalci stanja okolja in nosilci monitoringa. Iz spremljanja 
predlaganih kazalcev bo razvidno ali se stanje okolja izboljšuje ali slabša in ali se 
dosegajo opredeljeni cilji. Podatki so na volji iz monitoringov, ki jih izvajajo 
pooblaščene institucije in ki jih vršijo javne gospodarske službe ter občina. Vse podatke 
naj občina zbira in predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.  
 
Tabela 18: Kazalci spremljanja z nosilci 

Kazalci Nosilec monitoringa 

Sprememba ekološkega stanja površinskih voda občina 

Sprememba kemijskega stanja poršinskih voda občina 

Sprememba količinskega stanja podzemnih voda občina 

Sprememba kemijskega stanja podzemnih voda občina 

Namenska raba za poselitev in industrijo  
 

Občina 

Namenska raba prostora na vodnih in  priobalnih zemljiščih 
 

Občina 

Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje 
 

Občina , KSP Hrastnik 

Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje  
 

Občina, KSP Hrastnik 

Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih območjih 
 

Občina, KSP Hrastnik 

Namenska raba na poplavnih območjih 
 

Občina 
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3.4. Segment narava 
 

3.4.1. Pravne podlage 
- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS-MP, št. 7/96),  
- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča 

močvirskih ptic – Ramsarska konvencija (Uradni list RS, št. 15/92), 
- Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 5/95), 
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 

naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 17/99), 
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali – Bonska konvencija 

(Uradni list RS-MP, št. 18/98, 27/99), 
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 

15/92), 
- Sporazum o ohranjanju afriško evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Uradni list RS-MP, 

št. 16/03), 
- Direktiva sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 

prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva o habitatih, 
- Direktiva sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic – 

Direktiva o pticah, 
- Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, Svet Evropske Unije, Bruselj, 

26.6.2006 (10917/06), 
- Pan – European Biological and Landscape Diversity Strategy (PEBLDS), Sofija 1995, 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, 

št. 02/06), 
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, 

dne 20. 12. 2001), 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Ur. l. RS, št. 76/04), 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), 
- Zakon o ohranjanju narave – ZON (Ur. l. RS, št. 96/04 – UPB2), 
- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 106/10), 
- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09, 106/10), 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 - ZVO-1-UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 

57/12), 
- Zakon o gozdovih – ZG (Ur.l. RS, št. 30/93, 13/98, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10), 
- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12), 
- Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Ur. l. RS, št. 2/04), 
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) 

(80/10, 106/10, 57/12) 
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 

58/09, 93/10), 
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11), 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, 

št. 82/02, 42/10), 
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13), 
- Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Ur. l. RS, št. 58/11), 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 

115/07, 36/09), 
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- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 
84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11), 

- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 52/02, 67/03), 
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 

49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13), 
- Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-

2013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007), 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS št. 81/07, 

109/07, 62/10, 46/13), 
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 16/95, 28/95, 

35/01), 
- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavje, št. 
4/1996, 14/06, 35/08). 

 
3.4.1.1. Okoljski cilji in metodologija ocenjevanja vplivov plana 
Splošni okoljski cilji (spodnja tabela) so določeni glede na nacionalno zakonodajo in 
glede na okoljske cilje, ki izhajajo z obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih 
mednarodnih obveznosti in veljavnih predpisov.  
 
Tabela 19: Splošni okoljski cilji (povzeti so le tisti cilji, ki se neposredno nanašajo na naravo) in cilji OPN 

Strategija/Program Cilji 

Resolucija o 
nacionalnem 
programu varstva 
okolja 2005-2012 
(ReNPVO) (Ur. l. 
RS, št. 02/06) 

Ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev upadanja biotske 
raznovrstnosti 
– ohranitev oziroma doseganje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov, 
– ohranitev oziroma doseganje ugodnega stanja (obsega in kvalitete) habitatov vrst in 

habitatnih tipov, za katere so opredeljena območja, pomembna za ohranitev biotske 
raznovrstnosti (ekološko pomembnih območij, območij Natura 2000, Ramsarskih 
lokalitet), 

– učinkovito in usklajeno ohranjanje narave v zavarovanih območjih z upravljavskimi 
načrti in drugimi ukrepi, 

– dvig standarda vseh ravnanj z živalmi prostoživečih vrst, 
– zagotovitev trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter sonaravno 

poseganje v naravo. 
Ohranjanje ugodnega stanja ogroženih vrst velikih zveri in zmanjševanje konfliktov. 
Ohranjanje čim bolj naravne sestave biocenoze (Nadzor in preprečevanje vnosa katerih-koli 
tujerodnih vrst bo bistveno zmanjšalo širjenje invazivnih tujerodnih vrst oziroma 
preprečevalo nova naseljevanja). 
Ohranjanje naravnih vrednot 
– Ohranitev lastnosti, zaradi katerih so deli narave opredeljeni za naravno vrednoto 

določene zvrsti ter v največji možni meri tudi vseh drugih lastnosti, 
– Obnovitev poškodovanih oziroma uničenih naravnih vrednot, 
– Zagotovitev rabe naravnih vrednot na način, ki jih ne ogroža, 
– Zagotovitev ex-situ varstva naravnih vrednot, katerih ohranjanje v naravi, na mestu 

nahajališča ni možno. 

Strategija 
ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v 
Sloveniji (MOP, 
2002) 

Ohranjanje biotske raznovrstnosti: 
- ohranjanje ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov 
- ohranjanje tradicionalne ekstenzivne rabe prostora, ki ohranja visoko biotske 

raznovrstnost, krajinsko pestrost in kulturno identiteto krajine,  
- ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst (in njihovih 

habitatov) ter genomov (in genov), s posebnim poudarkom na kvalifikacijskih vrstah, 
- preprečitev drobljenja populacij in povezovanje nekoč povezanih populacij za 

ohranjanje pretoka genov,  
- Trajnostna raba sestavin biotske raznovrstnosti. 

Strategija 
prostorskega 
razvoja Slovenije 
(Odlok o strategiji 
prostorskega 
razvoja Slovenije 

Ohranjanje narave: 
- Spodbujanje ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih procesov 

kot bistvenih sestavin kakovostnega naravnega okolja. 
- Zagotavljanje ustrezne vključitve biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot v 

gospodarjenje z naravnimi viri in prostorom. 
-     Vzpostavitev omrežja posebnih varstvenih območij in zavarovanih območij. 
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3.4.1.2. Metodologija vrednotenja 
 

Metodološka izhodišča temeljijo na usklajenosti okoljskih ciljev, normativnih izhodiščih 
in metodologiji vrednotenja in ocenjevanja, ki so podani v nadaljevanju. 
 
Pri ugotavljanju in vrednotenju vplivov plana na okoljske cilje smo upoštevali: 
- prisotnost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, varovanih območij 

narave, evidentiranih, predlaganih in pričakovanih naravnih vrednot ter ekološko 
pomembnih območij, 

- vpliv plana na možnosti uničenja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, 
varovanih območij narave, evidentiranih, predlaganih in pričakovanih naravnih 
vrednot ter ekološko pomembnih območij. 

 
Terenske oglede smo opravili v avgustu 2012, območje Save in njenih pritokov je bilo 
za vidro pregledano v januarju, marcu, juliju in oktobru 2010. 
 
Tabela 20: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na rastlinstvo, živalstvo 
in habitatne tipe 

Okoljski cilji  Merila ocenjevanja Metodologija 

 Preprečevanje zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti na ravni 
ekosistemov,  habitatnih tipov, 
vrst (in njihovih habitatov) ter 
genomov (in genov) (NPVO).  

 
 Ohranitev oz. doseganje 

ugodnega stanja ogroženih vrst 
in habitatnih tipov (NPVO). 

 
 Ohranitev oz. doseganje 

ugodnega stanja (obsega in 
kvalitete) habitatov vrst in 
raznovrstnosti (NPVO). 

 
 Preprečitev drobljenja populacij 

in povezovanje nekoč povezanih 
populacij za ohranjanje pretoka 
genov (Strategija ohranjanja 

 Kvalitativno in 
kvantitativno 
stanje populacij 
redkih in 
ogroženih 
rastlinskih in 
živalskih vrst. 

 
 Sprememba 

površin 
pomembnejših 
habitatnih tipov. 

 
 Povezanost oz. 

razdrobljenost 
habitatov 
rastlinskih in 
živalskih vrst. 

 

A – vpliva ni:  

Vplivi oziroma učinki programa bodo ohranjali 
obstoječe stanje ali celo povečali biološko 
raznovrstnost. 
B – vpliv je nebistven:  

Občasna prisotnost manjšega števila ogroženih, 
redkih in zavarovanih vrst, ni uničenja ali 
fragmentacije redkih in ogroženih habitatnih tipov, 
minimalno porušenje naravnega ravnovesja. Pri 
pripravi plana je potrebno upoštevati standardne in 
zakonsko predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso 

(OdSPRS), Uradni 
list RS, št. 76/2004)  

A European Union 
Strategy for 
Sustainable 
Development 
(Council of the EU, 
2006) 

- Zaustaviti upad biotske raznovrstnosti do leta 2010 in prispevati k bistvenemu 
zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. 

Pan – European 
Biological and 
Landscape Diversity 
Strategy 

- Ohranitev, razširitev in obnova ključnih ekosistemov, habitatov, vrst in krajinskih 
prvin, 

- Vzpostavitev in razširitev panevropske ekološke mreže 
- Zmanjšanje ali odstranitev groženj evropski biološki in pokrajinski raznovrstnosti skozi 

trajnostni razvoj 
- Vključevanje najširše javnosti v ohranjanje biološke in krajinske raznovrstnosti na 

vseh nivojih. 

Dopolnjen osnutek 
OPN Občine 
Hrastnik 

Cilji in prioritete prostorskega razvoja občine (8. člen) 
Občina želi s prostorskim načrtom doseči naslednje splošne cilje prostorskega razvoja: 
- ohraniti in varovati  naravne vire, naravno okolje, kulturno in naselbinsko dediščino. 
Prioritetni projekti občinskega pomena za katere se z OPN zagotavljajo prostorski pogoji 
so: 
- ohranjanje in varovanje, kulturne krajine, naravnih značilnosti in biotske pestrosti 

prostora.  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200476
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200476
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biotske raznovrstnosti).  
 
 Odpravljanje posledic 

obremenjevanja okolja, 
izboljšanje porušenega 
naravnega ravnovesja in ponovno 
vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti 
(ZVO-1-UPB1). 

 
 Trajnostna raba sestavin biotske 

raznovrstnosti (Strategija 
ohranjanja biotske 
raznovrstnosti). 

predvideni. 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov:  

Stalna prisotnost ogroženih, redkih ali zavarovanih 
vrst, fragmentacija ali delno uničenje redkih, 
ogroženih ali prednostnih habitatnih tipov, zmerno 
porušenje naravnega ravnovesja.  
D – vpliv je bistven:  
Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in 
zavarovanih vrst, katerih populacije se zaradi posega 
zmanjšajo, uničenje redkih, ogroženih ali prednostnih 
habitatnih tipov, bistveno porušenje naravnega 
ravnovesja. 
E – vpliv je uničujoč:  
Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in 
zavarovanih vrst ter kritično zmanjšanje ali popolno 
uničenje njihovih populacij, uničenje redkih, 
prednostnih ali ogroženih habitatnih tipov, bistveno 
porušenje naravnega ravnovesja. Velika verjetnost 
izumrtja katere od vrst. 

 
Tabela 21: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na varovana območja  

Okoljski cilji  Merila ocenjevanja Metodologija 

 Preprečevanje zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti na ravni 
ekosistemov in vrst (PEBLDS). 

 
 Odpravljanje posledic 

obremenjevanja okolja, 
izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno 
vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti 
(ZVO-1-UPB1). 

 
 Ohranitev ugodnega stanja vseh 

domorodnih živalskih in 
rastlinskih vrst (in njihovih 
habitatov) ter genomov (in 
genov), s posebnim poudarkom 
na kvalifikacijskih vrstah 
(Strategija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti). 

 
 Zagotavljanje ustrezne vključitve 

biotske raznovrstnosti in naravnih 
vrednot v gospodarjenje z 
naravnimi viri in prostorom 
(OdSPRS). 

 Vpliv na 
kvalifikacijske 
vrste in habitatne 
tipe za vsako 
posamezno 
območje Natura 
2000. 

 
 Zmanjšanje 

površine 
kvalifikacijskih 
habitatnih tipov. 

 
 Vpliv na varstveni 

režim območij 
varovane narave. 

 
 

A – vpliva ni:  

Lokacija je od varovanih območij oddaljena več 
kot znaša v Pravilniku o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 
38/10, 3/11) določeno območje neposrednega ali 
daljinskega vpliva, zato ni potrebno izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na varovana 
območja ali je lokacija od varovanih območij 
oddaljena manj kot znaša v Pravilniku določeno 
območje neposrednega ali daljinskega vpliva. 
B – vpliv je nebistven  
Vplivi plana na varstvene cilje posameznih 
zavarovanih območij in njihovo celovitost ter na 
povezanost niso škodljivi. Specifični omilitveni 
ukrepi niso predpisani. 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: 
Vpliv plana na varstvene cilje posameznih 
varovanih območij in njihovo celovitost ter na 
povezanost niso škodljivi ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov. Ocena C se uporabi tudi v 
primeru, da postopek presoje v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 
3/11) ni bil izveden, bo pa to potrebno, če gre za 
poseg v varovana območja, storiti na izvedbenem 
nivoju.  
D, E – vpliv je bistven, uničujoč:  
Vplivi plana na varstvene cilje posameznih 
varovanih območij in njihovo celovitost ter na 
povezanost so pomembni in škodljivi (D,E), za 
izvedbo plana je potrebna presoja prevlade druge 
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. 
Potrebno je izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na varovana območja v skladu s Pravilnikom 
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, 
št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) na izvedbenem 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004130&stevilka=5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004130&stevilka=5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004130&stevilka=5407
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nivoju. 

 
Tabela 22: Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na naravne vrednote 

Okoljski cilji  Kazalci Metodologija 

 Preprečevanje uničenja naravnih 
vrednot 

 Ohranitev lastnosti, zaradi katerih 
so deli narave opredeljeni za 
naravno vrednoto določene zvrsti 
ter v največji možni meri tudi 
vseh drugih lastnosti,  

 obnovitev poškodovanih oz. 
uničenih naravnih vrednot,  

  zagotovitev rabe naravnih 
vrednot na način, ki jih ne 
ogroža,  

 zagotovitev ex-situ varstva 
naravnih vrednot, katerih 
ohranjanje v naravi, na mestu 
nahajališča ni možno. 

 Prisotnost in zvrsti 
naravnih vrednot. 

 Stanje naravnih 
vrednot. 

 Ohranjanje 
lastnosti, 
procesov in 
struktur, zaradi 
katerih je del 
narave opredeljen 
za naravno 
vrednoto. 

A – vpliva ni:  

V bližini so naravne vrednote. Vpliva ne bo ali bo 
pozitiven. 
B – vpliv je nebistven:  

Na območju posegov oz. v njihovi neposredni bližini 
so naravne vrednote. Naravne vrednote ne bodo 
prizadete oziroma bo vpliv nebistven. Specifični 
omilitveni ukrepi niso predpisani. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: 

Na območju plana oz. v njegovi neposredni bližini se 
nahajajo naravne vrednote, na katere bi poseg lahko 
vplival. Pri pripravi plana bodo upoštevane smernice, 
ki jih je predpisala organizacija pristojna za 
ohranjanje narave in/ali izdelovalci OP.  
D – vpliv je bistven:  

Na območju plana se nahajajo naravne vrednote. 
Vpliv bo bistven, ukrepov, ki jih je predpisala 
organizacija pristojna za ohranjanje narave in/ali 
izdelovalci OP, ni mogoče v celoti upoštevati. 
E – uničujoč vpliv:  

Na območju plana se nahajajo naravne vrednote. 
Vpliv bo uničujoč, ukrepov, ki jih je predpisala 
organizacija pristojna za ohranjanje narave in/ali 
izdelovalci OP, ni mogoče upoštevati. 
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno 

 
Tabela 23:Okoljski cilji, merila in metodologija vrednotenja in ocenjevanja vpliva izvedbe plana na ekološko pomembna 
območja (EPO) 

Okoljski cilji  Kazalci Metodologija 

 Preprečevanje zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti. 

 
 Ohranjanje ekosistemov skozi 

ohranjanje ugodnega stanja 
habitatnih tipov (Strategija 
ohranjanja biotske 
raznovrstnosti). 

 
 Ohranitev, razširitev in obnova 

ključnih ekosistemov, habitatov, 
vrst in krajinskih prvin (PEBLDS). 

 
 Zmanjšanje ali odstranitev 

 Prisotnost in 
stanje vrst, 
njihovih populacij 
ter HT ključnih za 
EPO. 

 
 Ohranitev 

celovitosti in 
biotske 
raznovrstnosti na 
EPO. 

 
 Ohranjanje 

lastnosti, 

A – vpliva ni:  

V bližini je EPO. Vpliva ne bo ali bo pozitiven. 

B – vpliv je nebistven:  

Na območju posegov oz. v njihovi neposredni bližini 
je EPO. EPO ne bodo prizadeti oziroma bo vpliv 
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groženj biološki in pokrajinski 
raznovrstnosti skozi trajnostni 
razvoj (PEBLDS). 

 

procesov in 
struktur, zaradi 
katerih je del 
narave opredeljen 
kot EPO. 

nebistven. Specifični omilitveni ukrepi niso 
predpisani. 

C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov: 

Na območju plana oz. v njegovi neposredni bližini se 
nahajajo EPO, na katere bi poseg lahko vplival. Pri 
pripravi plana bodo upoštevane smernice, ki jih je 
predpisala organizacija pristojna za ohranjanje 
narave in/ali izdelovalci OP.  

D – vpliv je bistven:  

Na območju plana se nahajajo EPO. Vpliv bo bistven, 
ukrepov, ki jih je predpisala organizacija pristojna za 
ohranjanje narave in/ali izdelovalci OP, ni mogoče v 
celoti upoštevati. 

E – uničujoč vpliv:  
Na območju plana se nahajajo EPO. Vpliv bo 
uničujoč, ukrepov, ki jih je predpisala organizacija 
pristojna za ohranjanje narave in/ali izdelovalci OP, ni 
mogoče upoštevati. 

 
3.4.2. Analiza kazalcev stanja za naravo 
Priprava okoljskega poročila kot strokovnega gradiva temelji predvsem na podatkih, ki 
so javno dostopni. Na obravnavanem območju so bili izvedeni popisi nekaterih skupin 
živali in rastlinstva vsaj na določenih območjih (npr. deponije TET 3: Prapretno 2 in Tri 
doline (Poboljšaj in sod. 1999)), habitatni tipi so bili popisani za južni del Občine 
(Kaligarič in sod. 2008). Prav tako je bila na območju ožjega pasu Save izvedena 
inventarizacija rastlinstva, nekaterih živalskih skupin in vrst ter habitatnih tipov (CKFF 
ur.) zaradi presoje vplivov predviden HE ma reki Savi. Slednja raziskava še ni javno 
objavljena, zato razen za vidro nismo dostopali do drugih podatkov. V nadaljevanju 
podajamo podatke o obstoječem stanju na podlagi javno dostopnih podatkov in 
terenskega ogleda območja OPN Hrastnik.  
 
Kratice v nadaljevanju imajo sledeč pomen: 
- RS (Rdeči seznam Republike Slovenije) glede na Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10), 
- UZRV: Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 

110/04, 115/07, 36/09), 
- UZŽV: Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 

109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11). 

 
3.4.2.1. Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi  
Rastlinstvo 
Rastline so primarni producenti in s tem glavni gradniki biomase ter s tem ustvarjajo 
življenjska okolja za večino drugih organizmov. Vrstno bogastvo rastlin je povezano 
predvsem s pestrostjo habitatnih tipov (Jogan 2007). Od približno 3500 vrst in podvrst 
rastlin, zabeleženih na slovenskem ozemlju, jih je nekaj več kot 3100 samoniklih ali 
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naturaliziranih (Martinčič in sod. 2007). Nekatere vrste so splošno razširjene, druge so 
omejene na določene (fito)geografske regije, uspevanje nekaterih pa je še bolj 
omejeno, pogosto vezano na specifične ekološke razmere. Predvsem iz slednje skupine 
je precej vrst ogroženih in vključenih na rdeče sezname ter zavarovanih z nacionalnimi 
in mednarodnimi uredbami. Zaradi vse večjega človekovega vpliva, zlasti urbanizacije 
in intenzivnega kmetijstva, je ogroženih vrst rastlin vse več (Bačič in sod. 2008). Med 
višjimi rastlinami (semenkami in praprotnicami) je ogroženih skoraj 20 % v Sloveniji 
prisotnih vrst. Zaradi različnih posegov so ogrožene predvsem rastline suhih in vlažnih 
travišč (ARSO 2005). 
 
Sistematični popis flore na območju Občine Hrastnik po nam znanih podatkih ni bil 
izveden, izjema so nekatera območja oz. v neposredni bližini (npr. Kum) (glej npr. 
Boltin 1982, Bole in sod. 1988) ali območja inventarizacij zaradi prostorskih načrtov 
(npr. deponija TET 3 Poboljšaj in sod. (1999)).  
 
Na območju Občine, predvsem Kumu, Mrzlici, Kopitniku in Kalu najdemo različne florne 
elemente: srednje-evropsko-montanske, alpinske in subalpinske, ilirsko-dinarske ter 
celo submediteranske vrste (Medvešek Crnkovič 2001). Na skalnih območjih Kuma (in 
drugod v Posavskem hribovju) se pojavljajo številni rastlinski glacialni relikti, na katere 
je opozoril že Petkovšek (1954). Navaja, da so največja zatočišča alpskih vrst (med 18 
in 30 vrst) med Savo in Radečami pri Renkah, pri izlivu Šklendrovca ter na severnih 
obronkih Kuma (pri zaselku Podkraj), kjer rastejo po strmem apnenčastem skalovju. 
Vrste uspevajo v asociaciji Potentilletum caulescentis (Petkovšek 1954). Pojavljanje 
dealpinskih vrst na tako nizki nadmorski višini ocenjujejo kot ostanek iz hladnejšega 
obdobja (glacialni relikti) (Poboljšaj in sod. 1999).  
 
Na suhih travnikih in podobnih rastiščih se pojavljajo vrste značilne za tovrstna rastišča 
(klinčki, kukavičevke). 
  
Z naravovarstvenega stališča so pomembne predvsem invazivne vrste v najožjem 
pomenu te besede, torej tiste vrste, ki se spontano širijo v novem naravnem ali 
polnaravnem okolju in s svojim množičnim pojavljanjem povzročajo resne 
motnje/spremembe v delovanju ekosistema (Jogan 2007). Na številnih mestih 
(običajno degradiranih in predvsem na bregovih Save, vendar tudi na številnih 
površinah drugod) so že močno razširjene tujerodne invazivne rastlinske vrste kot npr. 
orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), robinia (Robinia pseudacacia), japonski dresnik 
(Fallopia japonica), češki dresnik (Fallopia × bohemica), žlezava nedotika (Imaptiens 
glandulifera), veliki pajesen (Ailanthus altissima), pelinolistna žvrklja (Ambrosia 
artemisiifolia), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), rudbekija (Rudbeckia sp.), 
rogovilček (Galinsoga sp.) idr. Navedene vrste so tudi na seznamu invazivnih vrst 
Slovenije (Jogan 2007) ali Hrvaške (Boršić in sod. 2008) in večina jih povzroča resne 
težave v okolju (žvrklja tudi zdravstvene), zato bi se pristojne službe in Občina morala 
resneje lotiti tega problema. 
 
Na območju gozdnih površin Zasavja (Kum, Mrzlica, Kopitnik) se pojavljajo bolj ali manj 
tipične vrste bukovega gozda na karbonatni podlagi, kot so značilne za to območje, v 
delih, kjer je zastopan drug tip gozda (hrastova-gabrovja, rdečeborovja, jesenovja itd.) 
pa elementi tovrstnih gozdov. Na toplejših delih (južne ekspozicije z več sonca) so 
prisotne termofilne vrste (mali jesen, črni gaber idr.). Ob vodotokih in vlažnih območjih 
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so vrste značilne za vrbovja in črnojelševja. Na nekaterih delih so oblikovani že celi 
sestoji s tujerodno vrsto robinijo. 
 
V spodnji tabeli navajamo naravovarstveno pomembne rastlinske vrste, za katere 
obstajajo podatki o njihovem pojavljanju na območju Občine Hrastnik in njeni 
neposredni bližini ter druge vrste, na katere je po naši presoji smiselno opozoriti. 
 
Tabela 24: Naravovarstveno pomembne in druge rastlinske vrste na območju Občine Hrastnik in neposredni bližini 

Slovensko ime Latinsko ime lokacija; opombe UZR
V 

RS Vir 

navadna obročnica Adenophora 
liliifolia 

desni breg Save med 
Podkrajem in 
Radečami 

+ E Čušin in sod. 2004, 
Accetto 2007 

navadna arnika Arnica montana Mrzlica - Špelc idr. + V ZRSVN 2010 
Medvešek Crnkovič 2001 

navadni mali 
zvonček 

Galanthus nivalis Kovk - Mačkovec, 
Kum idr. 

+ / ZRSVN 2010 
Medvešek Crnkovič 2001 

barjanski blatec Lycopodiella 
inundata 

Podkraj - Roglja + V ZRSVN 2010 

kronica Leucojum vernum Kum + / Medvešek Crnkovič 2001 

navadni zlati koren Asphodelus albus Mrzlica;  
severna meja areala 
vrste 

/ V Skoberne & Peterlin 1988, 
Jogan in sod. 2001, 
Martinčič in sod. 2007 

kranjska lilija Lilium carniolicum Kum + O1 Skoberne & Peterlin 1988, 
Martinčič in sod. 2007 

brstična lilija Lilium bulbiferum 
ssp. bulbiferum 

Kum + V Skoberne & Peterlin 1988, 
Martinčič in sod. 2007 

turška lilija Lilium martagon Kum + / Skoberne & Peterlin 1988, 
Martinčič in sod. 2007 

zeleni volčji jezik Coeloglossum 
viride 

Kum + V Skoberne & Peterlin 1988 

šmarnica Convallaria majalis Kum + / Medvešek Crnkovič 2001 

širokolistna 
lobodika 

Ruscus 
hypoglossum 

Kum + O1 Medvešek Crnkovič 2001 

divji klinček Dianthus sylvestris Kum + / Medvešek Crnkovič 2001 

klinček Dianthus sp. Hrastniški hrib – 
območje predvidenih 
sončnih elektrarn; 
Gore, Peklar - Go62  

+ / lastna opažanja 2012 

navadni klinček Dianthus 
carthusianorum 

Kum + / Medvešek Crnkovič 2001 

avrikelj Primula auricula Kum + O1 Medvešek Crnkovič 2001 

dišeči volčin Daphne cneorum Kum + O1 Medvešek Crnkovič 2001 

navadna oblasta 
kukavica 

Traunsteinera 
globosa 

Kum + V Skoberne & Peterlin 1988 

navadna kukavica Orchis morio Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

trizoba kukavica Orchis tridentata Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

stasita kukavica Orchis mascula Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

piramidasti pilovec Anacamptis 
pyramidalis 

Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

navadni kukovičnik Gymnadenia 
conopsea 

Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

navadni volčji jezik Coeloglossum 
viride 

Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

zelenkasti 
vimenjak 

Platanthera 
chlorantha 

Kum + R Medvešek Crnkovič 2001 

dolgolistna 
naglavka 

Cephalanthera 
longifolia 

Kum + V Medvešek Crnkovič 2001 

Druge zanimive vrste 

tržaški svišč Gentiana verna ssp. 
tergestina 

Mrzlica (severna 
meja areala vrste); 
Kum 

/ / Skoberne & Peterlin 
1988 
 
Medvešek Crnkovič 
2001 

opojna zlatica Ranunculus thora f. Mrzlica, Kum  in / / Skoberne & Peterlin 
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(endemična oblika)  pseudoscutatus drugod v Zasavju; 
 endemit Zasavja 

1988, Jogan in sod. 
2001, Martinčič in sod. 
2007, 
Wraber, in Skoberne 
1989 

podvrsta divje 
vijolice 

Viola tricolor ssp. 
saxatilis 

Kum / / Skoberne & Peterlin 
1988 

Hladnikov grintavec Scabiosa hladnikiana Kum in drugod v 
Zasavju; endemit 

/ / Skoberne & Peterlin 
1988, Jogan in sod. 
2001, Martinčič in sod. 
2007, 
Lenarčič 1986 

soška smiljka Cerastium 
subtrifolium 

severna pobočja 
Kuma; endemit s 
centrom razširjenosti 
v Jul. Alpah in nekaj 
raztresenimi 
nahajališči v Zasavju 

/ / Medvešek Crnkovič 
2001, Jogan in sod. 
2001, Poboljšaj in sod. 
1999, 
Lenarčič 1986  

Brumatijev jajčar Leontodon hispidus 
ssp. brumatii 

ob Savi; doslej veljal 
za JV alpski endemit 

/ / Dakskobler in sod. 
2012 

 

Med zahtevami smernic ZRSVN za območje Go62 je bilo tudi, da naj se preveri, ali je 
območje habitat zavarovanih vrst. Erjavec & Trčak 2011 sta na površinah s št. 3 
(Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami, glej podpoglavje habitatni tipi) 
zabeležile kukavičevke. Sami smo v avgustu 2012 na površini HT št. 3 v severnem delu 
zabeležili klinčke (Dianthus sp.), prav tako zavarovani rod rastlin v Sloveniji. Drugih 
zavarovanih rastlinskih vrst nismo zabeležili, predvsem zato, ker so bile te zaraščajoče 
površine edine ne pokošene v času našega obiska, vse druge površine naravovarstveno 
pomembnih negozdnih HT (vključno s površinami okrog dreves) so bile zelo na kratko 
pokošene (dajale so vtis zelenic).  
 
Habitatni tipi (HT) 
Habitatni tip je rastlinska in živalska združba kot značilni živi del ekosistema, povezana 
z neživimi dejavniki (tla, podnebje, prisotnost in kakovost vode, svetlobe itd.) na 
prostorsko opredeljenem območju (Habitatni tipi Slovenije HTS 2004). Osnova za 
opredelitev in poimenovanje habitatnih tipov so Habitatni tipi Slovenije – tipologija (v 
nadaljevanju HTS 2004). Izbor habitatnih tipov Slovenije je narejen po palearktični 
klasifikaciji (Physis).  
 
Pestrost habitatnih tipov je pogojena z različnimi dejavniki, od naravnogeografskih 
(razpon nadmorskih višin, obsevanost s soncem, geološka zgradba) preko 
florogenetskih do čisto antropoloških (intenzivnost vpliva na naravo, urbanizacija, 
ekstenzivnost kmetovanja...) (Jogan 2007). 
 
Na južnem delu Občine Hrastnik je bil opravljen popis negozdnih habitatnih tipov, ki se 
prekriva z Natura 2000 območjem SCI Kum (Kaligarič in sod. 2008: »Kartiranje 
negozdnih habitatnih tipov Slovenije. Območje Trbovlje - Kum«). Kartiranje je bilo 
izvedeno l. 2008. Skartirani HT tega območja in njihova naravovarstvena vrednost so 
navedeni v spodnji tabeli. Večino območja pokrivajo sklenjene gozdne površine. Poleg 
tega je bil izveden tudi popis HT na območju EUP-ja Go62 na Gorah (Erjavec & Trčak 
2011) ter popis HT na ožjem območju ob Savi (neobjavljeno). 
 
Glede na javno dostopne podatke o kvalifikacijskih habitatnih tipih (conacija), ki se 
nahajajo v posebnih varstvenih območjih Natura 2000 SCI Mrzlica, SCI Kum in SCI 
Kopitnik, so na območju Občine Hrastnik prisotni sledeči HT (Natura 2000 
poimenovanje): 
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- Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih (SCI Kum), 
- Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) (SCI Kum, SCI Mrzlica, 

SCI Kopitnik), 
- Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok (SCI Kopitnik), 
- Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) 

(* pomembna rastišča kukavičevk) (SCI Kum, SCI Mrzlica). 
 
Med HT, ki se prednostno ohranjajo po Uredbi o habitatnih tipih, so na območju Občine 
Hrastnik prisotni sledeči HT (ter križanci med njimi) (vir: Kaligarič in sod. 2008, Erjavec 
& Trčak 2011, lastna opažanja, drugi podatki): 
- Enoletne združbe muljastih rečnih bregov, 
- Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč 
- Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo, 
- Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno stoklaso, 
- Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje, 
- Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki, 
- Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki,  
- Oligotrofni mokrotni travniki, 
- Bukovi gozdovi in Termofilni bukovi gozdovi, 
- Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja, 
- Hrastova belogabrovja, 
- Termofilni gozdovi mešanih listavcev, 
- Termofilni hrastovi gozdovi, 
- Jugovzhodno evropski gozdovi rdečega bora, 
- Srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah, 
- Obrečna vrbovja, 
- Bazična nizka barja, 
- Jame. 

 
Tabela 25: Seznam popisanih habitatnih tipov na južnem delu Občine Hrastnik (Kaligarič in sod. 2008) in njihova 
naravovarstvena vrednost 

ZBIRNI_TIP PHYSIS KODA  IME HT NV  vrednost 

Ceste in 
železnice s 
pripadajočimi 
površinami 

- Asfaltirane ceste 1 

- Kolovozi in makadamske ceste 1 

- Pešpoti 1 

Ekstenzivna 
mokrotna 
travišča 

37.211 Mehko osatovje 4 

37.211× 
38.222 

Mehko osatovje × Srednjeevropski higromezofilni nižinski 
travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko 
pahovko 

4 

37.313S2 Mezofilni travniki s trstikasto stožko 5 

37.313S2× 
38.221 

Mezofilni travniki s trstikasto stožko × Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

5 

37.313S2× 
41.81 

Mezofilni travniki s trstikasto stožko × Črnogabrovje v 
notranjosti 

4 

Ekstenzivna 
zmerno suha 
in kisloljubna 
travišča 

34.322S1 Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu 

5 

34.322S1× 
35.11 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Mezofilna do kserofilna 
volkovja pod gozdno mejo 

5 

34.322S1× 
35.12 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Zakisana travišča s 
šopuljami in bilnicami 

5 

34.322S1× 
37.313S2 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Mezofilni travniki s 

5 
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trstikasto stožko 

34.322S1× 
38.221 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

5 

34.322S1× 
41.4 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Javorovja, jesenovja, 
brestovja in lipovja 

5 

34.322S1× 
41.81 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Črnogabrovje v 
notranjosti 

5 

34.322S1× 
87.2 

Srednjeevropski z orhidejami bogati polsuhi travniki na 
flišu ali globljih tleh na apnencu × Ruderalne združbe 

4 

34.322S2 Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja 

5 

34.322S2× 
35.12 

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja × Zakisana travišča s šopuljami 
in bilnicami 

5 

34.322S2× 
38.1 

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja × Mezofilni pašniki 

4 

34.322S2× 
38.221 

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja × Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

5 

34.322S2× 
41.81 

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja × Črnogabrovje v notranjosti 

5 

34.322S2× 
87.2 

Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja × Ruderalne združbe 

4 

34.323 Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 5 

34.323× 31.81 Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × 
Srednjeevropska in submediteranska listopadna grmišča 
na bogatih tleh 

4 

34.323× 
38.221 

Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko 

5 

34.323× 
38.222 

Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × 
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 

5 

34.323× 41.81 Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × 
Črnogabrovje v notranjosti 

5 

34.323× 44.31 Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × Jelševja 
in jesenovja ob potokih in izvirih 

5 

34.323× 
83.311 

Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × Nasadi 
avtohtonih iglavcev 

4 

34.323× 87.2 Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami × 
Ruderalne združbe 

4 

34.325 Srednjeevropska dealpinska suha travišča z vilovinami 5 

34.325× 41.81 Srednjeevropska dealpinska suha travišča z vilovinami × 
Črnogabrovje v notranjosti 

5 

34.325× 
62.414 

Srednjeevropska dealpinska suha travišča z vilovinami × 
Apnenčaste stene in skalovja v nižinah 

5 

35.11 Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo 5 

35.11×38.1 Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo × 
Mezofilni pašniki 

4 

35.11× 38.221 Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo × 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko 

5 

35.11×41.4 Mezofilna do kserofilna volkovja pod gozdno mejo × 
Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 

5 

35.12 Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami 4 

35.12×38.1 Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami × Mezofilni 
pašniki 

4 

35.12×38.221 Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami × 
Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 

5 
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visoko pahovko 

35.12× 38.222 Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami × 
Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 

5 

35.12×87.2 Zakisana travišča s šopuljami in bilnicami × Ruderalne 
združbe 

4 

35.14 Sestoji navadne šašulice 5 

35.14× 38.221 Sestoji navadne šašulice × Srednjeevropski kseromezofilni 
nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih 
legah s prevladujočo visoko pahovko 

5 

Gojeni travniki 
in pašniki 

38.1 Mezofilni pašniki 2 

38.1×38.13 Mezofilni pašniki × Ruderalizirana opuščena travišča 2 

38.1×38.221 Mezofilni pašniki × Srednjeevropski kseromezofilni nižinski 
travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s 
prevladujočo visoko pahovko 

3 

38.1×38.222 Mezofilni pašniki × Srednjeevropski higromezofilni nižinski 
travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko 
pahovko 

3 

38.1×41.4 Mezofilni pašniki × Javorovja, jesenovja, brestovja in 
lipovja 

4 

38.1×81.1 Mezofilni pašniki × Zmerno suhi intenzivno gojeni travniki 2 

38.1×83.151 Mezofilni pašniki × Ekstenzivno gojeni senožetni 
sadovnjaki 

3 

38.1×83.152 Mezofilni pašniki × Intenzivno gojeni visokodebelni 
sadovnjaki 

2 

38.1×87.1 Mezofilni pašniki × Neobdelane njive in drugedotlej 
obdelovane površine 

1 

38.1×87.2 Mezofilni pašniki × Ruderalne združbe 1 

38.11 Ograjeni neprekinjeni pašniki 1 

38.11× 38.222 Ograjeni neprekinjeni pašniki × Srednjeevropski 
higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s 
prevladujočo visoko pahovko 

3 

38.221 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko 

4 

38.221× 41.81 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovk × Črnogabrovje v notranjosti 

4 

38.221×54.2 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko × Bazična nizka barja 

5 

38.221×87.2 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo 
visoko pahovko × Ruderalne združbe 

3 

38.222 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 

4 

38.222×54.2 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko × Bazična nizka 
barja 

5 

38.222× 
83.212 

Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko × Intenzivni 
vinogradi 

2 

38.222×87.2 Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 
vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko × Ruderalne 
združbe 

3 

Grmišča in 
zaraščajoče se 
površine 

31.811 Mezofilna grmišča črnega trna in robide 2 

31.811× 31.86 Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Sestoji orlove 
praproti 

2 

31.811× 
31.8D 

Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Grmičasti 
gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z listnatimi 
drevesnimi vrstami 

2 

31.811× 31.8F Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Mešani 
grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z listnatimi in 
iglastimi drevesnimi vrstami 

1 

31.811× Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Srednjeevropska 4 
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34.323 zmerno suha travišča z glotami 

31.811× 
37.714 

Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Zasenčeni 
obvodni zastori z repuhom 

3 

31.811× 38.13 Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Ruderalizirana 
opuščena travišča 

2 

31.811×41.4 Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Javorovja, 
jesenovja, brestovja in lipovja 

4 

31.811× 44.12 Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Vrbovja nižavja 
in gričevij 

4 

31.811× 
83.211 

Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Tradicionalno 
gojeni vinogradi 

1 

31.811×87.2 Mezofilna grmišča črnega trna in robide × Ruderalne 
združbe 

1 

31.8121× 
31.8D 

Srednjeevropska toploljubna bazifilna grmišča s kalino in 
črnim trnom × Grmičasti gozdovi listavcev in površine, 
zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

2 

31.8121× 
41.81 

Srednjeevropska toploljubna bazifilna grmišča s kalino in 
črnim trnom × Črnogabrovje v notranjosti 

3 

31.86 Sestoji orlove praproti 2 

31.86×31.8D Sestoji orlove praproti × Grmičasti gozdovi listavcev in 
površine, zaraščajoče se z listnatimi drevesnimi vrstami 

2 

31.86×31.8F Sestoji orlove praproti × Mešani grmičasti gozdovi in 
površine, zaraščajoče se z listnatimi in iglastimi drevesnimi 
vrstami 

2 

31.86× 34.323 Sestoji orlove praproti × Srednjeevropska zmerno suha 
travišča z glotami 

3 

31.86×35.12 Sestoji orlove praproti ×Zakisana travišča s šopuljami in 
bilnicami 

4 

31.86×41.4 Sestoji orlove praproti × Javorovja, jesenovja, brestovja in 
lipovja 

4 

31.86×44.31 Sestoji orlove praproti × Jelševja in jesenovja ob potokih 
in izvirih 

4 

31.86×44.32 Sestoji orlove praproti × Črnojelševja in jesenovja ob hitro 
tekočih vodah 

4 

31.86× 83.152 Sestoji orlove praproti; ×Intenzivno gojeni visokodebelni 
sadovnjaki 

2 

31.86× 83.324 Sestoji orlove praproti × Nasadi in gozdni sestoji robinije 1 

31.88× 
34.322S2 

Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč × 
Srednjeevropski toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih 
tleh apnenčastega hribovja 

5 

31.8C3× 
34.322S1 

Predalpska leščevja × Srednjeevropski z orhidejami bogati 
polsuhi travniki na flišu ali globljih tleh na apnencu 

3 

31.8C3× 35.14 Predalpska leščevja × Sestoji navadne šašulice 3 

31.8D Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami 

3 

31.8D× 
34.322S1 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropski z 
orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu ali globljih tleh 
na apnencu 

4 

31.8D× 
34.323 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropska zmerno 
suha travišča z glotami 

4 

31.8D× 
34.325 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropska 
dealpinska suha travišča z vilovinami 

4 

31.8D×35.12 Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Zakisana travišča s 
šopuljami in bilnicami 

4 

31.8D× 
37.313S2 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Mezofilni travniki s 
trstikasto stožko 

4 

31.8D× 
37.714 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Zasenčeni obvodni zastori z 
repuhom 

4 

31.8D×38.13 Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami ×Ruderalizirana opuščena 
travišča 

2 
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31.8D× 
38.221 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

4 

31.8D× 
38.222 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropski 
higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s 
prevladujočo visoko pahovko 

4 

31.8D×87.2 Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi drevesnimi vrstami × Ruderalne združbe 

2 

31.8F Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami 

2 

31.8F× 
34.322S2 

Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami; Srednjeevropski 
toploljubni ekstenzivni travniki na plitkih tleh apnenčastega 
hribovja 

3 

31.8F× 34.323 Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami × 
Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami 

4 

31.8F×38.13 Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami × Ruderalizirana 
opuščena travišča 

2 

31.8F× 38.221 Mešani grmičasti gozdovi in površine, zaraščajoče se z 
listnatimi in iglastimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

3 

31.8G Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče se z 
iglastimi drevesnimi vrstami 

3 

31.8G× 
34.322S1 

Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče se z 
iglastimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropski z 
orhidejami bogati polsuhi travniki na flišu ali globljih tleh 
na apnencu 

4 

31.8G× 
38.221 

Grmičasti gozdovi iglavcev in površine, zaraščajoče se z 
iglastimi drevesnimi vrstami × Srednjeevropski 
kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in 
nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

3 

Industrija in 
naselja s 
pripadajočimi 
površinami 

85.12 Parkovne trate (zelenice) 1 

85.31 Okrasni vrtovi 1 

85.31×85.32 Okrasni vrtovi × Zelenjavni vrtovi 1 

85.31×87.2 Okrasni vrtovi × Ruderalne združbe 1 

85.32 Zelenjavni vrtovi 1 

86.2 Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe 1 

Močvirna in 
obrežna 
vrbovja, 
jelševja in 
jesenovja 

44.12×87.2 Vrbovja nižavja in gričevij × Ruderalne združbe 5 

44.32 Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah 4 

44.32×53.41 Črnojelševja in jesenovja ob hitro tekočih vodah × Nizki 
helofiti manjših tekočih voda 

5 

Močvirski in 
barjanski 
sestoji 

54.2 Bazična nizka barja 5 

54.2×87.2 Bazična nizka barja × Ruderalne združbe 4 

Njive in sejani 
travniki 

38.13 Ruderalizirana opuščena travišča 1 

81.1 Zmerno suhi intenzivno gojeni travniki 1 

81.1×87.2 Zmerno suhi intenzivno gojeni travniki × Ruderalne 
združbe 

1 

81.2 Vlažni intenzivno gojeni travniki 1 

82.11 Njive 1 

82.12 Zelenjavne njive 1 

82.2 Njivski omejki in ozare 2 

87.1 Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine 2 

Ostale 
površine z 
drevesnimi 
vrstami 

83.311 Nasadi avtohtonih iglavcev 2 

84.2 Mejice in manjše skupine dreves in grmov 3 

84.3 Gozdni otoki 4 

Ruderalne 
površine 

86.6 Ruševine, opuščeni objekti in arheološke izkopanine 1 

87.2 Ruderalne združbe 2 
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Sadovnjaki in 
vinogradi 

83.15 Sadovnjaki 2 

83.151 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki 2 

83.151× 
83.211 

Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki × Tradicionalno 
gojeni vinogradi 

1 

83.151× 85.31 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki × Okrasni vrtovi 1 

83.151× 85.32 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki × Zelenjavni 
vrtovi 

1 

83.152 Intenzivno gojeni visokodebelni sadovnjaki 1 

83.211 Tradicionalno gojeni vinogradi 1 

83.212 Intenzivni vinogradi 5 

Skalovje 62.414 Apnenčaste stene in skalovja v nižinah 5 

Sklenjene 
gozdne 
površine 

41.1C Ilirska bukovja 5 

41.4 Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 5 

41.4×83.151 Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja × Ekstenzivno 
gojeni senožetni sadovnjaki 

4 

41.81 Črnogabrovje v notranjosti 5 

41.81× 62.414 Črnogabrovje v notranjosti × Apnenčaste stene in skalovja 
v nižinah 

5 

42.5C52 Dinarska rdečeborovja na dolomitu 5 

43.323× 43.32 Mešani gozdovi zmernega podnebja* 3 

83.324 Nasadi in gozdni sestoji robinije 1 

Visoka 
steblikovja 

37.714 Zasenčeni obvodni zastor z repuhom 5 

Vode 22.12 Mezotrofne vode 3 

24.12× 37.211 Postrvji pas × Mehko osatovje 4 

Legenda: 
+ Physis koda HT je koda po tipologiji Habitatni tipi Slovenije (Jogan s sod., 2004) in je usklajena s 
tipologijo klasifikacije palearktičnih habitatov. 
1Naravovarstvena vrednost HT je določena na podlagi obstoječe zakonodaje (Uredba o habitatnih tipih, 
Ur.l. RS, št. 112/03, 36/09) in stanja HT (ter njihove pomembnosti predvsem za ogrožene/zavarovane 
živalske in rastlinske vrste), opredeljenega ob terenskem ogledu ter njihov pomen na regionalni/lokalni 
ravni: 
1 – nepomembno za naravo 
2 – majhna naravovarstvena vrednost 
3 – srednja naravovarstvena vrednost 
4 – velika naravovarstvena vrednost (med drugim vključuje HT, ki se prednostno ohranjajo) 
5 – velika naravovarstvena vrednost (vključuje predvsem prednostne HT). 

 
Med zahtevami smernic ZRSVN-ja je bila tudi popis habitatnih tipov na območju EUP-ja 
Go62. Popis je izvedel CKFF l. 2011 (Erjavec & Trčak 2011). V spodnji tabeli so 
navedeni HT, ki se pojavljajo na tem območju, prikaz HT in naravovarstveno 
pomembnih HT je na spodnjih slikah. 
 
Tabela 26: HT na območju EUP-ja Go62 in njihovo stanje ohranjenosti (povzeto po Erjavec & Trčak 2011) 

ident. 
št. HT 

PHYSIS KODA IME HT Stanje 
ohranjenosti 

1 34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 

ugodno 

2 -34.322 Srednjeevropska zmerno suha travišča s prevladujočo pokončno 
stoklaso 

manj ugodno 

3 34.323 Srednjeevropska zmerno suha travišča z glotami ugodno 
(kukavičevke) 

4 35.1 Suha volkovja in podobna kisla travišča pod gozdno mejo ugodno 

5 38.13 Ruderalizirana opuščena travišča  

6 38.221 Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma 
suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko pahovko 

ugodno 

7 83.15/38.221 Sadovnjaki/Srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na 
razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s prevladujočo visoko 
pahovko 

ugodno 

8 41.1C Ilirska bukovja ugodno 

9 41.1C×42.26 Ilirska bukovja × Drugotna smrekovja z avtohtonimi vrstami v 
podrasti 

manj ugodno 

10 41.7432 Termofilna gradnovja v notranjosti ugodno 
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11 81.1 Zmerno suhi intenzivno gojeni travniki  

12 83.151 Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki  

13 84.2 Mejice in manjše skupine dreves in grmovja  

14 84.2/42.5 Mejice in manjše skupine dreves in grmovja/Zahodnopalearktična 
rdečeborovja 

 

15 85.31 Okrasni vrtovi  

16 85.32 Zelenjavni vrtovi  

17 86 Pozidana območja (mesta, vasi, industrijska območja)  

18 86.2 Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe  

19 86.S723 Pešpoti  

20 89.S721 Makadamska cesta  

 

 
Slika 12: Habitatni tipi na območju Go62 (številka ploskev oz. HT: glej zgornjo tabelo) (iz Erjavec & Trčak 2011) 
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Slika 13: Stanje ohranjenosti HT s seznama Uredbe o habitatnih tipih (iz Erjavec & Trčak 2011) 

 

Živalstvo 
V Občini Hrastnik ni bil izveden sistematičen popis živalstva z izjemo nekaterih skupin 
na določenih območjih. V spodnji tabeli so navedene ogrožene (in druge 
naravovarstveno pomembne) živalske vrste, ki so bile evidentirane na območju Občine 
Hrastnik ali v UTM kvadrantih WM00, WM01, WM10 in WM11 (ozemlje Občine Hrastnik 
leži znotraj navedenih kvadrantov). 
 
Tabela 27: Pregled evidentiranih ogroženih in naravovarstveno pomembnih živalskih vrst evidentiranih  

Slovensko ime Znanstveno ime Kategorija 
ogroženosti* 

Opis vrste (vir) 

NEVRETENČARJI 

petelinček Zerynthia polyxena V ZRSVN 2010 

črni apolon Parnassius mnemosyne V ZRSVN 2010 

veliki mravljiščar Maculinea arion V ZRSVN 2010 

gozdni postavnež Euphydryas maturna V ZRSVN 2010  
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travniški postavnež Euphydryas aurinia V ZRSVN 2010,  
lastna opažanja 2012 

bakreni senožetnik Colias myrmidone E 
verjetno Ex 
na območju 

ZRSVN 2010 

rogač Lucanus cervus E Brelih in sod. 2010 

puščavnik Osmoderma eremita E ZRSVN 2012 

bukov kozliček Morinus funereus / Vrezec in sod. 2009, Brelih in sod. 2006 

alpski kozliček Rosalia alpina E Brelih in sod. 2006 

Scopolijev kozliček Cerambyx scopolii E Brelih in sod. 2006 

strojar Prionus coriarius O1 Brelih in sod. 2006 

močvirski krešič Carabus variolosus R Vrezec in sod. 2008, 2009 

 Atranus collaris E Drovenik 1996 

 Bembidion friebi V Drovenik 1996 

kačji potočnik Ophiogomphus cecilia V Šalamun & Kotarac 2010 

vse vrste kačjih 
pastirjev 

Odonata vsaj O1 Kotarac 1997, lastni podatki 2012 

potočni mrežekrilec Osmylus fulvicephalus V Devetak 1984 

navadni koščak Austropotamobius 
torrentium 

V Šalamun & Kotarac 2010, 
ZRSVN 2012 

DVOŽIVKE 

hribski urh Bombina variegata V ZRSVN 2010, 
Poboljšaj in sod. 1999 

navadni močerad Salamandra salamandra O Poboljšaj in sod. 1999 

PLAZILCI 

pozidna kuščarica Podarcis muralis O1 ZRSVN 2010 

zelenec Lacerta viridis/bilineata  V ZRSVN 2010, lastni podatki 2012 

martinček Lacerta agilis E ZRSVN 2010 

smokulja Coronella austriaca V ZRSVN 2010 

belouška Natrix natrix O1 ZRSVN 2010 

kobranka  Natrix tessellata V ZRSVN 2010 

navadni gož Zamenis longissimus V ZRSVN 2010, lastni podatki 2012 

modras  Vipera ammodytes V ZRSVN 2010 

SESALCI 

mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros E ZRSVN 2010,  
Presetnik in sod. 2009 

veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum E ZRSVN 2010,  
Presetnik in sod. 2009 

navadni mračnik Nyctalus noctula O1 ZRSVN 2010 

dvobarvni netopir Vespertilio murinus V ZRSVN 2010 

rjavi medved Ursus arctos E ZRSVN 2010 

vidra Lutra lutra V lastni podatki 

*kategorija ogroženosti je povzeta po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. 
RS, št. 82/02, 42/10) 

 
Nevretenčarji 
Podatki o pojavljanju nevretenčarjev na območju Občine Hrastnik so v literaturi redki, 
vendar so nekateri deli (predvsem Kum) za določene skupine relativno dobro raziskani 
(polži, hrošči, metulji) (Bole in sod. 1988, Slapnik 1998, Poboljšaj in sod. 1999). 
Relativno dobro so raziskani tudi nekateri talni mezoartropodi, s katerimi so preverjali 
stanje onesnaženosti območja. Iz lokacij v Občini Hrastnik je znano pojavljanje vsaj 56 
vrst skakačev (Collembola) (Jelen 1993), kar je več kot polovica znanih vrst iz Slovenije 
(Červek 2003). Raziskane so tudi pršice (Acarina) iz skupine Oribatida in Mesostigmata 



147 

 

(Tarman in Červek 1977), vendar nobena od navedenih skupin nima v Sloveniji 
naravovarstvenega statusa.   
 
Na območju Kuma med Savo in Sopoto (del tudi znotraj Občine Hrastnik) je Slapnik 
(1998) registriral 73 vrst polžev, med njimi 10 vrst oz. taksonov iz RS: Platyla stussineri 
(R) (Aciculidae), Belgrandiella hershleri (V), Iglica sp. (Belgrandiellidae), Zospeum 
spelaeum schmidti, Z. isselianum, Z. rauenfeldi, Z. amoenum (Carychiidae) (vsi R), 
Daudebardia rufa in Carpatica stussineri (Daudebardiidae) (obe R) ter splošno 
razširjena Helix pomatia (Helicidae) (O1). Na Kum (in dolino Sopote) sega tudi skrajna 
južna meja areala vrste Cochlostoma anomphale, ki je po Boletu (1994) vrsta z 
majhnim arealom razširjenosti (Kamniško-Savinjske Alpe).  
 
V nekaterih vodotokih je prisoten navadni koščak (Austropotamobius torrentium) (ZZRS 
2009). Najden je bil med drugim pri Suhadolah (Šalamun & Kotarac 2010). ZRSVN 
(2012) sklepa, da reka Sava za vrsto predstavlja migracijski koridor, ki je verjetno 
ključen za povezanost populacij v manjših pritokih Save na severni strani Kuma od 
Šklendrovca do Suhadol.   
 
Le z območja Kuma (ter okolice Novega mesta) so znane lokalitete vrste dvojnonoge 
(Diplopoda) Brachydesmus (Stylobrachydesmus) spinosus karamani (Polydesmidae), ki 
velja za endemit (Mršić 1992). Na Rdečem seznamu RS ima status ranljive vrste (V).  
 
Z Mrzlice so znani podatki o prisotnosti čebeljih vrst Andrena haemorrhoa, Andrena 
subopaca in Andrena hesperia (Andreninae) (Gogala 1991, Gogala 1994). Slednja ima 
na Rdečem seznamu RS status redke vrste (R). Halictus confusus (Halictidae) živi 
vzdolž Save (Gogala 1999), zato je njeno pojavljanje možno tudi na območju Občine 
Hrastnik. Na Rdečem seznamu RS ima status ranljive vrste (V). Halictus carinthiacus 
ima znane lokalitete v Sloveniji le iz Kuma (ter Nanosa in Trnovskega gozda). Na 
Rdečem seznamu RS ima status ranljive vrste (V). Lasioglossum aeratum je znana v 
Sloveniji le iz Kuma in Vremščice, na Rdečem seznamu ima status redke vrste (R). 
Zvončičevka (Dufourea dentiventris) je prav tako znana iz Kuma (Gogala 1999) in ima 
na Rdečem seznamu RS status redke vrste (R).  
 
Glede na podatke Atlasa dnevnih metuljev je na območju Občine in iz neposredne 
bližine znano pojavljanje 97 vrst dnevnih metuljev v zadnjih 20 letih, kar je polovica 
zabeleženih vrst v Sloveniji. Med temi so naravovarstveno pomembne vrste: 
slezenovčkov kosmičar (Carcharodus alceae), rdečkasti venčar (Spialia sertorius), 
jagodnjakov slezovček (Pyrgus armoricanus), lunolisi debeloglavček (Thymelicus 
acteon), petelinček (Zerynthia polyxena) (zavarovana vrsta), črni apolon (Parnassius 
mnemosyne)  (zavarovana vrsta), primorski belin (Pieris mannii),  močvirski cekinček 
(Lycaena dispar) (zavarovana vrsta), spreminjavi cekinček (Lycaena alciphron), škrlatni 
cekinček (Lycaena hippothoe), homuljičin krivček (Scolitantides orion), veliki mravljiščar 
(Maculinea (= Phenagaris) arion) (zavarovana vrsta), ozkorobi mnogook (Plebejus 
idas), srebrni mnogook (Plebeius argyrognomon), nazobčani modrin (Polyommatus 
daphnis), travniški postavnež (Euphydryas aurinia) (zavarovana vrsta), lučnikov 
pisanček (Melitaea trivia), jetičnikov pisanček (Melitaea aurelia), temni pisanček 
(Melitaea britomartis), vse naštete vrste imajo na RS status ranljivih vrst (V), sviščev 
mravljiščar (Maculinea (=Phenagaris) alcon) (zavarovana vrsta) in deteljin modrin 
(Polyommatus thersites) imata status ogroženih vrst (E), Scopolijev zlatook (Lopinga 
achine) pa je zavarovana vrsta. Nekaj vrst je na območju že izumrlo oz. njihovo 
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pojavljanje ni bilo zabeleženo v zadnjih 20 letih. Npr. podvrsta rdečega apolona 
(Parnassius apollo ssp. leinedorferi) ima tipično lokaliteto na Kumu, vendar je vrsta v 
Zasavju izumrla, zadnji podatek iz Kuma (in Zasavja) je iz l. 1949 (ZRSVN 2010, Čelik & 
Rebeušek 1996). Na območju Prapretnega (Tri doline) je Verovnik zabeležil kar 78 vrst 
dnevnih metuljev (43 % v Sloveniji znanih vrst), med njimi tudi številne 
naravovarstveno pomembne vrste (Poboljšaj in sod. 1999).  
 
Med kačjimi pastirji na območju Občine oz. vsaj v bližini je znano pojavljanje sledečih 
vrst: sinji presličar (Platycnemis pennipes), travniški škratec (Coenagrion puella), modri 
kresničar (Ischnura elegans), veliki spremljevalec (Anax imperator), temni modrač 
(Orthetrum albistylum) (Kotarac 1997), povirni studenčar (Cordulegaster bidentata) 
(Kotarac 1997, Šalamun in sod. 2010) ter veliki studenčar (Cordulegaster heros) 
(Šalamun in sod. 2010). Sami smo na območju zabeležili modrega bleščavca 
(Calopteryx virgo). Kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) je bil najden na Savi na 
območju med Hrastnikom in Zidanim mostom (na mejnem delu Občine Hrastnik), kjer 
je bil tudi potrjen razvoj vrste in odsek predlagan kot Natura 2000 območje za vrsto 
(Šalamun & Kotarac 2010). Gre za zavarovano in kvalifikacijsko Natura 2000 vrsto ter 
vrsto uvrščeno na Rdeči seznam RS (V).  
 
Z območja Občine Hrastnik so znani podatki o pojavljanju 48 vrst kozličkov  
(Cerambycidae), vključno z Mrzlico pa 53 vrst (večinoma prav po zaslugi domačina 
Andreja Kaple), kar predstavlja četrtino vseh znanih vrst te družine za Slovenijo. Med 
temi vrstami so tudi naravovarstveno pomembne vrste kot so: Scopolijev kozliček 
(Cerambyx scopolii), veliki hrastov kozliček ali strigoš (Cerambyx cerdo), alpski kozliček 
(Rosalia alpina) (Hrastnik, sicer kvalifikacijska vrsta za SCI Kum), bukov kozličkek 
(Morinus funereus (=Morinus asper funereus) (Hrastnik), strojar (Prionus coriarius), 
redke vrste za Slovenijo (Clytus lama, Grammoptera ustulata) in katerih številčnost in 
gostota populacij upadata (Purpuricenus kaehleri, Ropalopus macropus), vrste, ki niso 
pogoste (Opsilia coerulescens, Stictoleptura carbonaria), vrste, ki postajajo vse 
redkejše (Musaria affinis). (Brelih in sod. 2006). Pojavljanje rogača (Lucanus cervus) je 
znana iz Hrastnika ter njegove okolice in bližine (Brelih in sod. 2010). Še ena 
naravovarstveno pomembna vrsta (puščavnik (Osmoderma eremita)) je bila 
registrirana na območju Krnic nad levim bregom Save pod Hrastnikom (ZRSVN 2012).  
Na območju Občine je tudi znano pojavljanje močvirskega krešiča (Carabus variolosus) 
(Vrezec in sod. 2008, 2009). Možno je, da se vrsta pojavlja še v drugih vodotokih, ki 
niso bili pregledani. Ob Savi pri Podkraju je znano pojavljanje ogrožene in zavarovane 
vrste krešiča Bembidion friebi (tukaj živi le na dveh prodiščih), ki velja za lokalno 
razširjeno vrsto v Sloveniji in srednji Evropi. Na istem nahajališču je bila najdena še 
ena ogrožena in zavarovana vrsta krešiča (Atranus collaris), prvič po 90 letih, ko je bila 
najdena le na Mariborskem otoku in pri Mariboru ter kasneje nikoli več (Drovenik 
1996). S Kuma pa je bila l. 1992 opisana tudi vrsta Bryaxis kumensis (Staphylinidae oz. 
Pselaphidae) (Medvešek Crnkovič 2001, BioLib.CZ 2011), vendar se je kasneje izkazalo, 
da gre za vrsto B. argus (A. Kapla, pisno april 2011). Na Kumu živi slovenska endemna 
vrsta z iste družine, in sicer Trimium aemonae, ki je sicer znana le še z okolice 
Ljubljane in z Lubnika (Drovenik 2003).     
 
Med mrežekrilci so znani podatki za navadno metuljčico (Libelloides macaronius) iz 
Kuma (ter iz lokacij drugod iz Posavja) (Devetak 2007, Devetak in sod. 2002) in za 
potočnega mrežekrilca (Osmylus fulvicephalus) iz Kuma in Krnic pri Hrastniku (Devetak 
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1984, Crnobrnja 2009). Iz bližine (Zidani Most, Trbovlje) je znanih še nekaj drugih (tudi 
redkih za Slovenijo) vrst mrežekrilcev (Devetak 1984, 1995).  
 
Med zahtevami smernic ZRSVN za območje Go62 je bilo tudi, da naj se preveri, ali je 
območje habitat zavarovanih vrst (metulji, hrošči,…). Erjavec & Trčak 2011 živalskih 
vrst ne navajata, naloga tudi ni bila predmet tega. V avgustu 2012 smo na teh 
površinah zabeležili vrsto kuščarice (verjetno pozidna ali mladi zelenec), drugih vrst ne, 
a so številne površine znotraj tega območja primerni habitat za nekatere zavarovane 
vrste, druga vprašanje pa je, ali jih dejansko poseljujejo (predvsem zaradi relativno 
pogoste košnje površin okrog stavb). Vsekakor bi bila za dejansko potrditev 
zavarovanih vrst živali potrebna posebna naloga z večkratnim obiskom območja oz. 
rednim spremljanjem, kar po našem mnenju presega okvirje CPVO za OPN. 
 
Ribe 
Po podatkih ZZRS (2009) se v revirjih na območju Občine Hrastnik pojavlja 34 vrst rib. 
Med prisotnimi vrstami ima naravovarstveni status 19 vrst rib: potočna postrv (Salmo 
trutta fario), kapelj (Cottus gobio), sulec (Hucho hucho), platnica (Rutilus virgo), 
blistavec (Telestes souffia), podust (Chondrostoma nasus), mrena (Barbus barbus), 
pisanka (Alburnoides bipunctatus), ogrica (Vimba vimba), som (Silurus glanis), babica 
(Barbatula barbatula), klenič (Leuciscus leuciscus), jez (Leuciscus idus), bolen (Aspius 
aspius), linj (Tinca tinca), zvezdogled (Romanogobio uranoscopus), ščuka (Esox 
lucius), smuč (Sander lucioperca) in upiravec (Zingel zingel).  
 
Dvoživke 
Razširjenost dvoživk v Občini Hrastnik je slabo raziskana. Po nam dostopnih podatkih 
sta bila na območju potrjena hribski urh (Bombina variegata) in navadni močerad 
(Salamandra salamandra) (deponija TET 3) (Poboljšaj in sod. 1999). V neposredni 
bližini občinske meje na območju Občine Trbovlje smo zabeležili osebke zelenih žab 
(Rana kl. esculenta), zato predvidevamo, da se pojavljajo tudi na območju 
obravnavane Občine. Prav tako sta bili na območju Občine Trbovlje potrjeni obe vrsti 
krastač: navadna krastača (Bufo bufo) na območju daljnovoda DV 2 x 110 kV Trbovlje-
Zagorje in zelena krastača (Bufo (Pseudepidalea) viridis) na lokaciji zbirnega centra 
Neža (M. Sopotnik ustno 2011), zato bi se tudi ti dve vrsti lahko pojavljali na območju 
Občine Hrastnik. Odsotnost ostalih vrst se lahko razlaga s pomanjkanjem primernih 
habitatov, predvsem mrestišč, ter slabo raziskanostjo območja. Ključni habitati za 
dvoživke so predvsem stoječa vodna telesa in tudi tekoče vode (poleti) ter gozd. 
Življenjski prostor dvoživk predstavlja sistem mrestišč, poletnih bivališč (kopenski ali 
vodni habitati), prezimovališč (navadno kopenski habitati) in selitvenih območij med 
prej omenjenimi. Glavni vzroki za upadanje populacij dvoživk so lokalna uničenja 
habitatov (zasipavanje in izsuševanje mokrišč, regulacije vodotokov, fragmentacija), 
sledijo onesnaženje, globalne klimatske spremembe, invazivne tujerodne vrste 
(vključuje plenilce in neavtohtone dvoživke kot kompetitorje in prenašalce bolezni), 
bolezni in patogeni organizmi, trgovanje z živalmi ter lovljenje dvoživk kot vir hrane. Pri 
več kot polovici evropskih vrst dvoživk je zabeležen upad populacij (Poboljšaj 2000; 
Temple & Cox 2009). 
 
Plazilci 
Na območju Občine oz. kvadrantov, ki se prekrivajo z Občino, so bile do sedaj 
zabeležene sledeče vrste plazilcev: slepec (Anguis fragilis), pozidna kuščarica (Podarcis 
muralis), martinček (Lacerta agilis), zelenec/zahodnoevropski zelenec (Lacerta 
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viridis/bilineata), živorodna kuščarica (Zootoca vivipara), belouška (Natrix natrix), 
kobranka (Natrix tessellata), smokulja (Coronella austriaca), navadni gož (Zamenis 
longissimus), modras (Vipera ammodytes) in navadni gad (Vipera berus) (ZRSVN 2010, 
Krofel in sod. 2009, lastna opažanja). Skupno kar 11 vrst avtohtonih vrst plazilcev, 
torej vse pričakovane vrste za to območje z izjemo močvirske sklednice. Pojavljanje 
slednje je možno na območju Save, saj je znan podatek iz kvadranta WL19 (Radeče). 
Poleg naštetih se na območju Občine pojavlja tudi alohtona vrsta želve, popisana 
sklednica (Trachemys scripta) (Krofel in sod. 2009, ZRSVN 2010). Osebke te vrste v 
naravo izpustijo ljudje, popisana sklednica pa ogroža in izpodriva avtohtono vrsto 
močvirsko sklednico. Plazilce na območju Občine kot drugod v Sloveniji (in tudi Evropi) 
ogrožajo promet, izguba habitata (intenzifikacija kmetijstva, urbanizacija, 
infrastrukturni razvoj, izguba mozaika zaraščenih in odprtih delov v krajini, 
plantažno/monokulturno pogozdovanje), fragmentacija obstoječih habitatov ter 
opuščanje tradicionalnih kmetijskih praks, degradacija, poleg teh tudi način košnje, 
namerno pobijanje (kače), onesnaženje, pri močvirski sklednici predstavlja potencialno 
grožnjo vnos tujerodnih vrst želv v okolje. Ti dejavniki vodijo v zmanjšanje populacij in 
celo do lokalnih izumrtij vrst (Cox & Temple 2009).  
 
Ptice 
Na območju Občine Hrastnik se redno opravljajo monitoringi ciljnih vrst ptic (DOPPS, 
ustno). Popisi so bili opravljeni tudi v okviru projekta Mednarodno pomembnih območij 
za ptice. Belovrati muhar (Ficedula albicollis) je ptica, ki prebiva v svetlih listnatih 
gozdovih s starim drevjem in z veliko odmrlega lesa. Gozdovi ob strmih pobočjih, kjer 
ne poteka gospodarjenje z lesom, omogočajo vrsti preživetje. V širšem območju 
Zasavske regije dosega visoko številčnost. Na širšem območju Zasavske regije najdemo 
tudi vrste, ki so vezane na skalovite predele. To so velika uharica (Bubo bubo), 
planinski orel (Aquila chrysaetos), sokol selec (Falco peregrinus), krokar (Corvus 
corax), skalna lastovka (Hirundo rupestris) in predvsem v zimskem času tudi skalni 
plezalček (Tichodroma muraria). Območje ostenj Posavskega hribovja so izjemnega 
ornitološkega pomena za sokola selca, ki dosega v tem delu Slovenije najvišjo 
populacijsko gostoto. Območje je pomembno zaradi primernosti gnezdišča, ki ga sokol 
selec tukaj najde v številnih skalnatih stenah znotraj strmih bregov rečnih strug, strma 
pobočja nad dolinami pa uporablja kot lovišče. Na širšem območju gnezdi tudi planinski 
orel, ki je v tem delu Slovenije redek (Božič 2003). Na območju Občine Hrastnik se 
redno pojavlja vsaj 100 vrst ptic. Vrste so naštete v spodnji tabeli.  
 
Tabela 28: Seznam prisotnih in potencialnih gnezdilk na širšem območju obravnavanega plana 

Slovensko ime Latinsko ime Rdeči seznam RS Opombe 

polarni slapnik Gavia arctica  prezimovalec 

mali ponirek Tachybaptus ruficollis O1  

čopasti ponirek Podiceps cristatus V1  

kormoran Phalacrocorax carbo  prezimovalec 

siva čaplja Ardea cinerea O1  

velika bela čaplja Egretta alba   

črna štorklja Ciconia nigra V  

labod grbec Cygnus olor  prezimovalec 

mlakarica Anas platyrhynchos   

kreheljc Anas crecca E2  

reglja Anas querquedula E2 preletni gost 

sivka Aythya ferina E2 prezimovalec 
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čopasta črnica Aythya fuligula V prezimovalec 

rumenonogi galeb Larus michahelis R  

rečni galeb Larus ridibundus V prezimovalec 

kanja Buteo buteo O1  

sršenar Pernis apivorus V  

pepelasti lunj Circus cyaneus  zimski gost 

planinski orel Aquila chrysaetos V  

skobec Accipiter nisus V  

kragulj Accipiter gentilis V  

postovka Falco tinnunculus V1  

sokol selec Falco peregrinus E2  

gozdni jereb Bonasa bonasia E2  

divji petelin Tetrao urogallus E2  

prepelica Coturnix coturnix V  

fazan Phasianus colchicus   

zelenonoga tukalica Gallinula chloropus V1  

liska Fulica atra O1  

sloka Scolopax rusticola E2  

mali martinec Actitis hypoleucos E2  

priba Vanellus vanellus V/V17 preletni gost 

turška grlica Streptopelia decaocto O1  

divja grlica Streptopelia turtur V1  

grivar Columba palumbus O1  

domači golob Columba livia f.domestica   

kukavica Cuculus canorus O1  

mali skovik Glaucidium passerinum V1  

velika uharica Bubo bubo E2  

mala uharica Asio otus O1  

lesna sova Strix aluco O1  

kozača Strix uralensis V  

koconogi čuk Aegolius funereus V1  

vodomec Alcedo atthis E2  

povodni kos Cinclus cinclus V  

vijeglavka Jynx torquilla V  

zelena žolna Picus viridis E2  

pivka Picus canus V1  

črna žolna Dryocopus martius O1  

veliki detel Dendrocopos major O1  

mali detel Dendrocopos minor V  

kmečka lastovka Hirundo rustica O1  

mestna lastovka Delichon urbica O1  

skalna lastovka Hirundo rupestris O1  

poljski škrjanec Alauda arvensis V1  

drevesna cipa Anthus trivialis O1  

siva pastirica Motacilla cinerea O1  

bela pastirica Motacilla alba O1  

rjavi srakoper Lanius collurio V1  

veliki srakoper Lanius excubitor Ex prezimovalec 

kobilar Oriolus oriolus O1  
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škorec Sturnus vulgaris O1  

siva vrana Corvus corone cornix   

krokar Corvus corax O1  

šoja Garrulus glandarius   

sraka Pica pica   

povodni kos Cinclus cinclus V  

stržek Troglodytes troglodytes O1  

črnoglavka Sylvia atricapilla O1  

vrbji kovaček Phylloscopus collybita O1  

rumenoglavi kraljiček Regulus regulus O1  

rdečeglavi kraljiček Regulus ignicapillus O1  

sivi muhar Muscicapa striata O1  

belovrati muhar Ficedula albicollis V  

prosnik Saxicola torquata O1  

šmarnica Phoenicurus ochruros O1  

pogorelček Phoenicurus phoenicurus E2  

taščica Erithacus rubecula O1  

slavec Luscinia megarhynchos V  

brinovka Turdus pilaris O1  

kos Turdus merula O1  

cikovt Turdus philomelos O1  

carar Turdus viscivorus O1  

dolgorepka Aegithalos caudatus O1  

močvirska sinica Parus palustris O1  

čopasta sinica Parus cristatus O1  

menišček Parus ater O1  

plavček Cyanistes caeruleus O1  

velika sinica Parus major O1  

brglez Sitta europaea O1  

skalni plezalček Tichodroma muraria O1 prezimovalec 

dolgoprsti plezalček Certhia familiaris O1  

kratkoprsti plezalček Certhia brachydactyla O1  

domači vrabec Passer domesticus O1  

poljski vrabec Passer montanus O1  

ščinkavec Fringilla coelebs O1  

grilček Serinus serinus O1  

zelenec Carduelis chloris O1  

čižek Carduelis spinus O1  

lišček Carduelis carduelis O1  

repnik Carduelis cannabina O1  

brezovček Carduelis flammea O1  

krivokljun Loxia curvirostra O1  

kalin Pyrrhula pyrrhula O1  

dlesk Coccothraustes coccothraustes O1  

rumeni strnad Emberiza citrinella V  

plotni strnad Emberiza cirlus V3/V14  

skalni strnad Emberiza cia O1  

Opombe: prezimovalec – vrsta, ki se pozimi redno zadržuje na določenem območju; zimski gost – vrsta, ki se v 
zimskem času na določenem območju pojavlja priložnostno; preletnik – vrsta, ki se na območju zadržuje v času selitve 
(pomlad in jesen). 
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Legenda:  
Ex? - domnevno izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo pogrešane vrste, katerih navzočnost je bila 
na območju Republike Slovenije znana, že daljši čas pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum, da so te 
vrste izumrle.  
E - prizadeta vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike 
Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično 
stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala.  
V - ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti 
prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu 
areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo 
habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi.  
R - redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na 
območju Republike Slovenije in lahko v primeru ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste.  
O – vrsta zunaj nevarnosti je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki na območju Republike Slovenije niso 
več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja 
potencialna možnost ponovne ogroženosti.  
E1 - vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej 
- vrste so kritično ogrožene; 
E2 - vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej 
- vrste so močno ogrožene. 
V1 - vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo  prizadete vrste, če bodo dejavniki 
ogrožanja delovali še naprej; vrste so splošno razširjene in imajo zadovoljivo populacijo, vendar obstaja nevarnost, da 
bodo zaradi sprememb v življenjskem prostoru postale ogrožene. 
O1 - vrste, ki so zavarovane u Uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Ur. l. RS, št. 57/93, 61/93 in 69/00)in 
niso več ogrožene, obstaja pa potencialna možnost ponovne ogroženosti.  
E21 - gnezdišča na rečnih prodiščih 
E12 - naravna gnezdišča 
V3, E25 - celinska Slovenija 
V14, V16 - submediteran 
V17 - v severovzhodni Sloveniji 

 

Sesalci 
Od netopirjev so bili v Občini Hrastnik potrjeni mali podkovnjak (Rhinolophus 
hipposideros), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), navadni mračnik 
(Nyctalus noctula), dvobarvni netopir (Vespertilio murinus) ter skupina 
navadni/ostrouhi netopir (Myotis myotis/oxygnathus) (Presetnik in sod. 2009, ZRSVN 
2010). Za obe vrsti podkovnjakov so v občini znana prezimovališča in zatočišča, za 
malega podkovnjaka tudi kotišča. Za skupino navadnega/ostrouhega netopirja je bila 
na območju Občine potrjena porodniška kolonija (ZRSVN 2010). Območje Občine 
predstavlja potencialno prehranjevališče za navadnega netopirja (Myotis myotis) in 
poznega netopirja (Eptesicus serotinus), saj sta bili obe vrsti potrjeni manj kot 5 km 
izven ozemlja Občine Hrastnik (Presetnik in sod. 2009, ZRSVN 2010). Netopirji namreč 
dnevno letajo do prehranjevališč, ki so običajno nekaj kilometrov oddaljena od 
zatočišč, pri navadnem netopirju tudi do 25 km (Arlettaz 1999).  
 
Viri ogrožanja netopirjev so predvsem: 
- zamreženja preletalnih odprtin;  
- obnova stavb (obnove v času od konca aprila do začetka septembra, ko se na 

podstrehah zbirajo breje in doječe samice s svojimi mladiči);  
- neprimerne obnove opuščenih stavb in menjave streh zasebnih hiš oz. obnove 

fasad blokov; 
- turistična izraba jam; 
- svetlobno onesnaževanje: Mnoge stavbe so ponoči osvetljene in snopi svetlobe so 

usmerjeni v preletalne odprtine, kar lahko povzroči zakasnelo izletavanje netopirjev. 
S tem se skrajša čas (mrak in prvi del noči), ki je zaradi obilice žuželk najbolj 
ugoden za prehranjevanje. Na ta način je zmanjšana možnost uspešnega lova in 
posledično preživetja netopirjev. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10; 12. člen) prepoveduje 
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ravno osvetljevanje dela stavbe ali objekta, na katerih so preletalne odprtine 
zavarovanih živalskih vrst. Ta določila morajo zaživeti še v praksi (Presetnik in sod. 
2007). 

 
Na širšem območju obravnavanega plana pričakujemo stalno ali občasno prisotnost 
tudi mnogih drugih, predvsem splošno razširjenih vrst sesalcev. V nadaljevanju so 
naštete vrste prisotne ali pričakovane na območju Občine Hrastnik glede na 
razpoložljive podatke ter nekatere pričakovane vrste živali na širšem območju (brez 
netopirjev) glede na značilnosti območja in podatke (Kryštufek 1991, Kryštufek 2001, 
ZGS OE Ljubljana 2007, Poboljšaj in sod. 1999a, 1999b, lastni podatki).  

 
Tabela 29: Seznam pričakovanih in potrjenih vrst sesalcev na območju Občine Hrastnik (seznam je narejen po 
abecednem vrstnem redu glede na slovensko ime) 

Slovensko ime Latinsko ime 

belonoga miš Apodemus sylvaticus 
beloprsi (vzhodni)  jež Erinaceus concolor 
črna podgana Rattus rattus 
dihur Mustela putorius 
divja mačka Felis silvestris 
divji prašič Sus scrofa 
gams Rupicapra rupicapra 
gozdna rovka Sorex araneus  
gozdna voluharica Clethrionomys glareolus 
hišna miš Mus musculus 
jazbec Meles meles 
jelen Cervus elaphus 
kratkouhe voluharice Microtus sp.  
kuna belica Martes foina 
kuna zlatica Martes martes 
lisica Vulpes vulpes 
mala podlasica Mustela nivalis 
mala rovka Sorex minutus 
muflon Ovis ammon 
navadna veverica Sciurus vulgaris 
navadni krt Talpa europaea 
navadni polh Glis glis 
pižmovka Ondatra zibethicus 
podlesek Muscardinus avellanarius 
poljski zajec Lepus europaeus 
povodna rovka Neomys fodiens 
pritlikava miš Micromys minutus 
rjavi medved Ursus arctos 
rumenogrla miš Apodemus flavicollis 
siva podgana Rattus norvegicus 
srna Capreolus capreolus 
velika podlasica Mustela erminea 
veliki voluhar Arvicola terrestris 
vidra Lutra lutra 

 

3.2.2.1. Pregled posebnih varstvenih območij, potencialnih ohranitvenih območij, 
zavarovanih območij in drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja 
narave ali varstva naravnih virov predpisan drugačen režim 
 
Med varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 
3/11) uvrščamo zavarovana območja, posebna območja varstva (SPA – Special 
protected Areas) in posebna ohranitvena območja (SCI – Special Areas of 
Conservation).  
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004130&stevilka=5407
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Zavarovana območja in območja, predlagana za zavarovanje 
Na območju Občine Hrastnik ni zavarovanih območij. V sosednji Občini Trbovlje je več 
zavarovanih območij. Nekatera segajo do meje Občine Hrastnik. Predvidevamo, da bi 
sprememba plana zaradi posegov lahko imela vpliv na ta območja, zato jih 
obravnavamo v nadaljevanju. Našteta so v spodnji tabeli in prikazana na spodnji sliki.  
 
Tabela 30: Zavarovana območja v bližini Občine Hrastnik 

ID 
št. 

Ime območja Pravna podlaga: Status 
območja 

Opis 

171
1 

Krajinski park 
Kum 

Odlok o razglasitvi 
naravnih 
znamenitosti, 
arheoloških območij 
ter kulturnih in 
zgodovinskih 
spomenikov na 
območju občine 
Trbovlje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 
4/96, 14/06, 35/08) 

krajinski 
park 

Kum je najvišji vrh Posavskega hribovja. 
Območje poraščajo na različno kameninsko 
podlago prilagojeni bukovi gozdovi, javorovi 
godovi na pobočnih gruščih, termofilni gozdovi 
mešanih listavcev in dinarski gozdovi rdečega 
bora. Gozdovi so mestoma izkrčeni, običajno ob 
posamičnih kmetijah in zaselkih, kjer 
prevladujejo travišča različnih habitatnih tipov. 
Tu so rastišča nekaterih redkih in ogroženih 
rastlinskih vrst (npr. navadna obročnica in več 
vrst kukavic, vse tri vrste lilij). Območje je tudi 
življenjski prostor več redkih in ogroženih 
živalskih vrst iz skupin metuljev, hroščev in 
netopirjev. 

169
0 

Krajinski park 
Mrzlica 

krajinski 
park 

Območje je del Posavskega hribovja, poraslo z 
ilirskimi bukovimi gozdovi. Na položnejših delih 
južnih pobočjih in na ovršju imajo travišča na 
karbonatni podlagi značaj suhih travišč. Travniki 
so življenjski prostor kvalifikacijske vrste metulja 
travniški postavnež. 

169
7 

Soteska 
Ribnika 

naravni 
spomenik 

Površinski geomorfološki in hidrološki  NS. 
Soteska potoka Ribnik, desnega pritoka Save 
med Trbovljami in Hrastnikom s številnimi 
slapovi in brzicami. Bregovi so strmi mestoma 
okrašeni s skalnimi čermi iz pretežno masivnega 
dolomita. V spodnjem delu je več brzic in 
manjših slapov (Lenarčič 1986).  

 
Na območju Občine Hrastnik sta delno tudi dve predlagani zavarovani območji, in sicer 
predlagana krajinska parka Kopitnik (id. p-137) in Mrzlica (id. p-524) (Smernice 
ZRSVN 2009). Prikazani sta na spodnji sliki v delu, kjer se prekrivata z območjem 
Občine Hrastnik. 
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Slika 14: Zavarovana območja in predlagana ZO na območju Občine Hrastnik 

 
Območja Natura 2000 
Posebno varstveno območje ali območje Natura 2000 je ekološko pomembno območje, 
ki je na ozemlju EU pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in 
drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov, katerih 
ohranjanje je v interesu EU. Omrežje Natura 2000 je sestavljeno iz dveh tipov območij: 
Posebna varstvena območja (SPA – Special protected Areas), katera opredeljuje 
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Direktiva o pticah in Posebna območja ohranitve (SAC – Special Areas of 
Conservation), katera opredeljuje Direktiva o habitatih.  
 
Slovenija je pripravila seznam potencialnih območij narave, pomembnih za 
Evropsko skupnost (pSCI – Proposed Sites of Community Interest). Seznam je s 
strani Evropske komisije že bil potrjen in sicer v mesecu novembru 2007 za celinsko 
regijo in v mesecu marcu 2008 za alpsko regijo. Tako so se območja uvrstila na 
seznam območij narave, pomembnih za Evropsko skupnost (SCI - Sites of 
Community Interest). V februarju 2012 jim je Slovenija podelila pravni status 
posebnih ohranitvenih območij (SAC). S spremembo Uredbe v aprilu 2013 so SAC 
območja dobila status SCI in/ali pSCI območij, nova (dodana) območja pa imajo status 
pSCI območij. 
 
Na območju Občine Hrastnik se nahajajo štiri Natura 2000 območje, in sicer SCI Kum, 
SCI Mrzlica in SCI, pSCI Kopitnik  ter SPA Posavsko hribovje - ostenje. Na spodnji sliki 
je prikaz Natura 2000 območij (in drugih bližnjih Natura območij), v spodnji tabeli so 
navedena območja skupaj z kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi. 
 
Tabela 31: Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi na Natura 2000 območjih v Občini Hrastnik 

*prednostna vrsta/HT  

IME 
OBMOČJA 

VRSTE 
(slovensko 
ime) 

VRSTE 
(latinsko ime) 

EU 
Koda 

HABITATNI TIPI (HT) EU 
Koda 

Koda 
Physis 

Posavsko 
hribovje, SPA, 
SI5000026 

planinski 
orel 

Aquila chrysaetos 
A091 

/ / / 
sokol selec Falco peregrinus A103 

belovrati 
muhar 

Ficedula albicollis 
A321 

črna štorklja Ciconia nigra A030 

Mrzlica, SCI ,  
SI3000029 

travniški 
postavnež 

Euphydryas 
aurinia 

1065 

   

Polnaravna suha travišča in 
grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco 
Brometalia) (*pomembna 
rastišča kukavičevk) 

6210 34.32 

Kum,  pSCI, 
SCI ,  
SI3000181 

travniški 
postavnež 

Euphydryas 
aurinia 

1065 
Dinarski gozdovi rdečega 
bora na dolomitni podlagi 
(Genisto januensis-Pinetum) 

91R0 42.C 

alpski 
kozliček* 

Rosalia alpina* 1087* 
Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)) 

91K0 41.1C 

močvirski 
krešič 

Carabus variolosus 4014 
Javorovi gozdovi (Tilio-
Acerion) v grapah in na 
pobočnih gruščih* 

9180* 41.4* 

mali 
podkovnjak 

Rhinolophus 
hipposideros 

1303 Bukovi gozdovi (Luzulo-
Fagetum) 

9110 41.11 

navadna 
obročnica 

Adenophora lilifolia 4068 

Polnaravna suha travišča in 
grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco 
Brometalia) (* pomembna 
rastišča kukavičevk) 

6210 34.32 

kačji 
potočnik 

Ophiogomphus 
cecilia 

1037 

črtasti 
medvedek* 

Callimorpha 
quadripunctaria* 

1078 

bukov 
kozliček 

Morimus funereus 1089 

navadni 
koščak 

Austropotamobius 
torrentium 

1093 

navadni 
netopir 

Myotis myotis 1324 

Kopitnik,  
pSCI, SCI ,  
SI3000279 

/ / / 

Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion)) 

91K0 41.1C 

Karbonatna skalnata pobočja 
z vegetacijo skalnih razpok 

8210 62.1 



158 

 

 
 
Slika 15: Natura 2000 območja na območju Občine Hrastnik in neposredni bližini 

Naravne vrednote (NV) 
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Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava 
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tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje 
ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Naravne vrednote 
so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in 

podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki 
pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, 
potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki 
ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (4. člen ZON). 
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Naravne vrednote so lahko državnega (NVDP) ali lokalnega pomena (NVLP). Zvrsti 
naravnih vrednot se določajo na podlagi naravnih vrednot, pri čemer se upoštevajo 
zlasti značilnosti naravnih pojavov in naravnih oblik. Zvrsti naravnih vrednot so: 
geomorf - geomorfološka površinska naravna vrednota, geomorfp - geomorfološka 
podzemeljska naravna vrednota, geol - geološka naravna vrednota, hidr - hidrološka 
naravna vrednota, bot - botanična naravna vrednota, zool - zoološka naravna 
vrednota, ekos - ekosistemska naravna vrednota, drev - drevesna naravna vrednota, 
onv - oblikovana naravna vrednota. 
 
Na območju Občine Hrastnik je evidentiranih več naravnih vrednot državnega ali 
lokalnega pomena, ki so navedene v spodnji tabeli, slikovno so prikazana na spodnji 
sliki. 
 
Tabela 32: Naravne vrednote na območju Občine Hrastnik 

Evid. 
št. 

Ime Zvrst Pomen Opis 

142 V Kopitnik geomorf, bot državni Flora in vegetacija vrha in pobočij Kopitnika 

5535 Plavčeva lipa drev lokalni Lipa pri domačiji Plavc v Kalu 

5570 Bajdetov graben s 
slapovi 

geomorf, 
hidr 

lokalni Soteska Bajdetovega grabna, desnega pritoka Save, z 
več slapovi pri Podkraju 

5573 Jelenove skale geomorf lokalni Skalni stolpi iz litotamnijskega apnenca severno od 
Dola pri Hrastniku 

5574 Okrogi geomorf lokalni Skalna vrhova na desnem bregu Save nad Podkrajem 

5586 Votlina v stolpu geomorfp državni Jama v stolpu pri Podkraju 

5587 Ravne - bodika drev lokalni Bodika pri kapeli severno od zaselka Ravne v Čečah 

5588 Turje - lipa drev lokalni Lipa pri cerkvi sv. Štefana v Turju 

5589 Boben - skalni 
osamelci 

geomorf lokalni Skalni osamelci v soteski Boben severno od Hrastnika 

5590 Pekel - soteska pri 
vasi Čerdenc 

geomorf, 
hidr 

lokalni Soteska Pekel pri vasi Čerdenc jugovzhodno od Dola 
pri Hrastniku 

5591 Klemenčeve skale geomorf lokalni Osamelci nad Novim Dolom severno od Dola pri 
Hrastniku 

5592 Reberske skale geomorf lokalni Osamelca severno od Hrastnika 

5593 Matica - osamelci geomorf lokalni Osamelci severovzhodno od Matice pri Podkraju 

5594 Izvirišče hidr lokalni Sotočje štirih potokov pri Podkraju 

5595 Pekel - gozdni 
rezervat 

ekos lokalni Gozdni rezervat Pekel zahodno od Kovka 

5596 V Matica - gozdni 
rezervat 

ekos lokalni Gozdni rezervat severno od Matice 

5754 Podkraj - skalni 
osamelec 

geomorf lokalni Skalni osamelec južno od Podkraja v Škratovi dolini 

5902 Škratova dolina - 
bukvi 

drev lokalni Bukvi pod izvirom potoka v Škratovi dolini 

40243 Bambula geomorfp državni Vodoravna jama 

48368 Krvava luknja geomorfp državni Brezno 

48369 Kovška luknja geomorfp državni Vodoravna jama 

48922 Molitka geomorfp državni Spodmol, kevdrc 

48951 Brezno Boriče geomorfp državni Brezno 

 
Med predlaganimi NV je na območju Občine Hrastnik Suhi graben v Škratovi dolini 
(id. p-84) z oznako »Naravno ohranjen vodotok, desni pritok Save v Zavrateh«, ki je 
hidrološka in geomorfološka površinska predlagana naravna vrednota lokalnega 
pomena. Območje je prikazano na spodnji sliki. 
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L. 2010 je bila s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Ur. l. RS, št. 93/10) s seznama med drugim izbrisana NV Bezovo – bodika (id. 
št. 5571) z območja Občine Hrastnik. 
V bližini meje Občine Hrastnik (do 200 m od meje) se nahajajo naravne vrednote, ki so 
navedene v spodnji tabeli.  

 
Tabela 33: Naravne vrednote v oddaljenosti do 200 m od meje Občine Hrastnik 

Evid. 
št. 

Ime Zvrst Pomen Opis Občina 

192 Mrzlica bot državni Travišča in gozdovi na vršnem delu Mrzlice Trbovlje 

5522 Ribnik - 
soteska 

geomorf, 
hidr 

lokalni Soteska potoka Ribnik, desnega pritoka Save 
med Trbovljami in Hrastnikom s številnimi 
slapovi in brzicami 

Trbovlje 

5760 Veliko Širje - 
lehnjakova 
stena 

geomorf, 
geol 

državni Lehnjakova stena zahodno od Velikega Širja Laško 

5597 Škratova glava geomorf lokalni Skalni osamelec pri Velikem Širju Laško 

 

NV Ojstro – nahajališče fosilov (id. št. 4304 OP) je geolocirana na območju Občine 
Trbovlje. Gre za NV, za katere se zaradi njihove občutljivosti upravičeno domneva, da 
bi objava natančne kratke oznake in točne lokacije lahko povzročila neustrezno rabo ali 
povečano ogledovanje in obiskovanje, ki bi lahko ogrozilo naravno vrednoto, zato so 
Gauss-Kruegerjeve koordinate zaokrožene na 5 km (2. člen Pravilnika o določitvi in 
varstvu naravnih vrednot). Zato je nahajališče dejansko lahko locirano na območju 
Občine Hrastnik in NV obravnavamo v nadaljevanju.  
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Slika 16: Naravne vrednote in predlagane NV na območju Občine Hrastnik 

 
Območja pričakovanih naravnih vrednot 
Na območju Občine Hrastnik se nahajata dve območji pričakovanih naravnih vrednot in 
skupaj prekrivata skoraj celotno območje Občine. Južni del in večino severnega dela 
ozemlja Občine prekrivajo karbonati, kjer lahko pričakujemo odkritja novih podzemnih 
geomorfoloških tvorb (jame, brezna). V predelu med območjema karbonatov je 
območje Laškega zaliva (območje geoloških pričakovanih naravnih vrednot). Gre za 
nahajališča miocenskih fosilov nekdanjega najzahodnejšega zaliva Tetide. Območja 
pričakovanih naravnih vrednot so prikazana na spodnji sliki.  
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Slika 17: Območje pričakovanih naravnih vrednot na območju Občine Hrastnik 

 
Ekološko pomembna območja (EPO) 
Ekološko pomembno območje (EPO) je območje habitatnega tipa, dela habitatnega 
tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti (32. člen ZON-UPB2). 
 
Aprila 2004 je vlada RS sprejela Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 
48/04), ki določa ekološko pomembna območja v Sloveniji in varstvene usmeritve za 
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih 
in živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih. 
 
Ekološko pomembna območja glede na 32. člen ZON so: 
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1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer 
so habitati ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so 
mednarodno pomembne po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.  
2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k 
ohranjanju naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna 
območja uravnoteženo biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje. 
3. Habitati mednarodno varovanih vrst. 
4. Selitvene poti živali. 
5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali 
živalskih vrst. 
 
Na območju Občine Hrastnik so tri Ekološko pomembna območja. EPO na območju 
Občine Hrastnik so navedena v spodnji tabeli in prikazana na spodnji sliki. 

 
Tabela 34: Ekološko pomembna območja v Občini Hrastnik 

KODA IME površina 
EPO (ha) 

Kratka oznaka in opis EPO 

14800 Kum 4667,91 Najvišji vrh Posavskega hribovja med Savo in Sopoto z veliko 
raznolikostjo gozdnih in travniških habitatnih tipov, življenjski prostor 
redkih in ogroženih vrst. Kum je najvišji vrh Posavskega hribovja. 
Območje poraščajo različni bukovi gozdovi, termofilni gozdovi mešanih 
listavcev in dinarski gozdovi rdečega bora. Gozdovi so prekinjeni z 
različnimi travišči, med katerimi so najpomembnejša suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo, evrosibirska suha in polsuha 
sekundarna travišča in mezotrofni do evtrofni gojeni travniki. Tu so 
rastišča nekaterih redkih in ogroženih rastlinskih vrst (navadna obročnica 
Adenophora lilifolia, vse tri vrste lilij, opojna zlatica Ranunculus thora, 
več vrst kukavic...). Območje je tudi življenjski prostor več redkih in 
ogroženih živalskih vrst: metuljev (travniški postavnež Euphydryas 
aurinia...), hroščev (alpski kozliček Rosalia alpina, močvirski krešič 
Carabus variolosus, kumski brzec Anophthalmus schaumi kumensis...), 
plazilcev in netopirjev. 

12100 Zasavsko 
hribovje 

9402,28 Osrednji del Posavskega hribovja ob Savi z obsežnimi karbonatnimi 
skalnimi pobočji in pečinami ter bukovimi gozdovi, življenjski prostor 
ujed in drugih ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Območje sestavlja 
več različnih naravovarstveno pomembnih enot, skupna so jim predvsem 
strma ostenja, življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Za sotesko Save od 
naselja Sava do Radeč so značilna karbonatna ostenja, življenjski prostor 
ogroženih vrst ptic. Tu je tudi značilna vegetacija skalnih razpok. 
Kopitnik z bogato ilirsko floro in posameznimi alpskimi vrstami. Območje 
poraščajo bukovi gozdovi, v manjšem delu je rastišče črnega bora. Veliko 
Kozje in Lisca sta v pretežni meri poraščena z bukovimi gozdovi. 
Prevladujoči ilirski flori so primešane posamezne alpske vrste. 

13600 Posavsko 
hribovje - 
severno 
ostenje - 
Mrzlica 

2463,01 Severna ostenja Posavskega hribovja med Čemšeniško planino in 
Mrzlico, življenjski prostor ogroženih vrst ptic, metuljev in rastlin. 
Severna ostenja posavskega hribovja na južnem robu Savinjske doline so 
življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Na Mrzlici so poleg ilirskih bukovih 
gozdov pomembna polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia), rastišče kukavičevk in nekaterih 
drugih ogroženih vrst rastlin (opojna zlatica Ranunculus thora, Clusijev 
svišč Gentiana clusii, vse tri vrste lilij) ter metuljev (travniški postavnež 
Euphydryas aurinia). 
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Slika 18: EPO na območju Občine Hrastnik 

 

3.4.3. Ocena spremembe kazalcev stanja (pričakovani vlivi na okolje) 
3.4.3.1. Stopnja upoštevanja smernic 
Smernice Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje (v nadaljevanju ZRSVN) je 
izdelal Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik, št. 
naloge: 1-III-388/3-O-09/LS, 16. september 2009 (v nadaljevanju smernice za OPN). V 
smernicah so podane splošne varstvene usmeritve za strateški del kot tudi konkretne 
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varstvene usmeritve za izvedbeni deli. V nadaljevanju podajamo povzetek 
naravovarstvenih smernic ZRSVN. 
 
ZRSVN predvideva, da je na območju z oznako EUP GO62-SP (naselje počitniških hišic) 
na območju Kopitnika, kjer se spreminja namenska raba prostora ali razmestitev 
dejavnosti v prostoru, pričakovan obstoj prednostnih habitatnih tipov ter habitatov 
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, zato zahtevajo preveritev njihove prisotnosti.  
 
Strateški del 
Na podlagi pregleda osnutka OPN Občine Hrastnik ugotavljajo, da so v okviru ciljev 
prostorskega razvoja navedeni tudi cilji za področje ohranjanja narave. Za uspešno 
doseganje ciljev prostorskega razvoja Občine je potrebno zagotavljati varstvo naravnih 
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zato v nadaljevanju podajajo pripombe 
oz. usmeritve in priporočila za posamezne vsebinske sklope strateškega dela, ki jih 
osnutek OPN ni vseboval ali niso bile upoštevane v zadostni meri, so pa pomembne za 
pripravo izvedbenega dela in podrobnejših izvedbenih prostorskih načrtov.  
 
5. člen: Izhodišča in cilji prostorskega razvoja 
Med cilji in prioritetami prostorskega razvoja občine je navedeno ohranjanje naravnega 
okolja ter ohranitev naravnih značilnosti in biotske pestrosti.   
V skladu z določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije naj se kot cilj natančneje 
navede ohranjanje narave, ki se zagotavlja z varstvom naravnih vrednot in 
ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Zagotavljanje varstva naravnih vrednot in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, kot bistvene sestavine naravne kakovosti krajine, je 
temelj za uspešno doseganje ciljev prostorskega razvoja Občine Hrastnik. Predvsem 
doseganje razvojnih ciljev s področja kmetijstva, turizma in prostočasnih dejavnosti, v 
veliki meri temelji na celostnem ohranjanju narave. 
 
7. člen: Prednostna območja za razvoj dejavnosti 
V odstavku Območja za bivanje, naj se povzame naslednja usmeritev: 
- Pri načrtovanju stanovanjskih površin, površin počitniških hišic in razvoja turizma 

na območju Kopitnika, ki ima na podlagi predpisov s področja varstva narave 
poseben status se upoštevajo pogoji in varstvene usmeritve za varstvo naravne 
vrednote in območja biotske raznovrstnosti.  

V odstavku Območja za gospodarski razvoj, naj se povzame naslednja usmeritev: 
- Pri načrtovanju turizma in rekreacije na območju Kopitnika in Mrzlice naj se 

zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

 
10. člen: Druga za občino pomembna območja 
Na območju občine Hrastnik ni zavarovanih območij, zato naj se v odstavku Območja 
varovane narave pri navedenih naravnih vrednotah izbriše navedba »naravni 
spomenik«. 
 
ZRSVN v smernicah navaja tabelo z vsemi naravnimi vrednotami na območju Občine 
Hrastnik, ki naj se povzame v odloku. 
 
11. člen: Zasnova gospodarske javne infrastrukture in javnega dobra 
V odstavku Omrežja elektronskih komunikacij naj se povzame naslednje usmeritve: 
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- Umeščanje vodov in objektov v prostor se na območjih naravnih vrednot in 
območjih biotske raznovrstnosti načrtuje tako, da se zagotavlja ohranjanje njihovih 
lastnosti. Vodi naj se praviloma izvajajo podzemno. 

- Objekti, podzemni in nadzemni daljinski vodi, naj se izogibajo vidno izpostavljenim 
območjem: vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam. 

V odstavku Omrežja in objekti oskrbe z energijo naj se povzame naslednja usmeritev: 
- Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja javne razsvetljave naj se upoštevajo 

določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 
- Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov 

zagotovijo za ptice varni vodi. 
 
12. člen: Okvirna območja naselij 
V členu naj se smiselno povzame naslednja usmeritev: 
- Sanacija razpršene gradnje bo zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in biotske 

raznovrstnosti, predvsem značilne elemente krajine (travniške sadovnjake, 
posamezna in skupine dreves, grmišča, živice ...). 

 
13. člen: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo 
V členu naj se smiselno povzame naslednje usmeritve: 
- Poselitev naj se praviloma načrtuje v obstoječih poselitvenih območjih, ob 

prometnicah, ter na naravovarstveno manj občutljivih območjih (izven območij 
naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oz. 
območij Natura 2000). 

- Zagotovitev nastanitvenih kapacitet (stanovanja, počitniški objekti) na območjih z 
naravnimi kakovostmi naj se prednostno zagotavlja v okviru obstoječega stavbnega 
fonda z možnostjo navezave na ohranjanje kvalitetne kulturne dediščine. 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje tako, da se ne povzroča fragmentacije 
naravnih območij ter da se ohranja mejice, grmišča, posamezna in skupine dreves. 

- Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij, kot tudi gradnji objektov izven 
poselitvenih območij, naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, zlasti še na posebnih in potencialnih posebnih varstvenih 
območjih, območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter 
habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. 

- V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko 
povezanost njihovih populacij, se novo poselitev prostorsko strukturira tako, da se 
omogoči neovirane prehode. 

- Ker so lahko objekti namenjeni prenovi habitat zavarovanih vrst, npr. netopirjev, je 
pri izvedbi del potrebno upoštevati pogoje za njihova ohranitev (dela začasno 
prekiniti in o najdbi obvestiti pristojno organizacijo za ohranjanje narave). 

 
14. člen: Usmeritve za razvoj v krajini 
V poglavju Načrtovanje razvoja krajine naj se doda podpoglavje Ohranjanje narave, ter 
se povzame varstvene usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in 
biotske raznovrstnosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000, habitatni 
tipi, značilni elementi krajine): 
1. Kakršnikoli posegov in dejavnosti na naravnih vrednotah, ekološko pomembnih 

območjih in posebnih varstvenih območjih, ki bi lahko pomenili trajno spremembo 
lastnosti le-teh, naj se ne načrtuje ali izvaja. 

2. Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. 
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Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali 
tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih 
prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti: 
- na površinski in podzemeljski geomorfološki, geološki ter hidrološki naravni vrednoti 

izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo 
lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v 
obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, 
fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote, 

- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne 
poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere 
na rastišču, 

- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete 
ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno 
ravnovesje. 

3. Območje občine, ki je zgrajeno iz karbonatnih kamnin in območje, kjer je 
nahajališče miocenskih fosilov nekdanjega najzahodnejšega zaliva Tetide, je 
opredeljeno kot območje pričakovanih naravnih vrednot. Na teh območjih se 
pričakujejo odkritja fosilov in novih podzemnih geomorfoloških tvorb (jame, 
brezna), zato bodo pristojne institucije spremljale posege v naravo, zlasti zemeljska 
dela, pri katerih obstaja velika verjetnost odkritja novih, predvsem podzemeljskih 
geomorfoloških naravnih vrednot in fosilov. 

4. Habitatni tipi in značilni elementi krajine, so pomembni za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. Na območju občine Hrastnik ni bilo izvedeno kartiranje habitatnih 
tipov, zato je pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in rešitvah, ki se nanašajo na 
območja s predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo 
dejavnosti v prostoru, treba ugotoviti prisotnost habitatnih tipov na teh območjih in 
njihova stanje ohranjenosti. Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da 
se posegi in dejavnosti načrtujejo in izvajajo tako, daje njihov neugoden vpliv čim 
manjši. Ohranjajo in ponovno se vzpostavljajo tiste značilnosti krajine, ki so 
pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na obravnavanem območju se kot 
taki značilni elementi krajine pojavljajo: visokodebelni travniški sadovnjaki, 
posamezna drevesa in manjše skupine dreves v odprti krajini, živice, omejki, 
obrežna vegetacija ob potokih in rekah. 

5. Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti 
prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno 
poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko 
pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je 
njihov neugoden vpliv čim manjši. 

6. Posebna varstvena območja (območja Natura 2000). Na teh območjih se posege in 
dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri: 

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih 
vrst; 

- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove 
specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; 

- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 
habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje 
živali; 

- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča 
ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena. 
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V poglavju Območja za razvoj kemtijstva naj se povzame naslednje usmeritve: 
- Izvajanje kmetijske dejavnosti bo zagotavljalo varstvo naravnih vrednot in 

ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
- Vzpodbuja naj se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, 

integrirana pridelava). 
- Vzpodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja 

ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske raznovrstnosti, še posebej na 
habitatnih tipih travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. 

- Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, 
živice, gozdni otoki, vodna telesa. 

- Melioracije se izvaja le na kmetijskih zemljiščih, ob zagotavljanju ohranjanja 
lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. 

- V območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali 
ogrožena biotska raznovrstnost (npr ....), je treba načrtovati omilitvene ali 
izravnalne ukrepe. 

 
V poglavju Območja gozdov naj se povzame naslednje usmeritve: 
- Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, 

protipožarne preseke) mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti zlasti na ekološko pomembnih območjih in posebnih 
varstvenih območjih. 

- Ohranja naj se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s 
poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko 
pomembna območja in posebna varstvena območja). 

- Ohranjajo se gozdne površine na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti 
(strmina, lega, erozija) manj primerna za druge rabe. 

- V območjih koridorjev ogroženih vrst in v območjih, ki omogočajo gensko 
povezanost njihovih populacij se ohranja gozdove (in druge oblike naravnih prvin) v 
čim bolj naravnem stanju. 

 
V poglavju Območja za razvoj turizma je navedeno, da je hribovito območje občine na 
njenem JZ delu Gore - Kopitnik prepoznano kot območje kakovostne kulturne krajine in 
zato privlačno za razvoj turizma. Glede na to, da je širše območje Kopitnika z 
naravovarstvenega vidika pomembno območje, je potrebno usmerjati in preprečevati 
posege in ravnanja, ki bi lahko porušila naravno ravnovesja ali poškodovala in uničila 
naravne vrednote. 
 
Z namenom uresničevanja varstvenih ciljev naj se povzame naslednje usmeritve: 
- Športnorekreacijske dejavnosti in turizem naj se načrtuje tako, da bo zagotovljeno 

ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je območje Kopitnika opredeljeno kot naravna 
vrednota državnega pomena in ekološko pomembno območje. 

- Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo) in 
dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi. 

- V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, ne množične in 
neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistično 
in rekreacijsko infrastrukturo praviloma zagotavlja v poselitvenih območjih. 
Načrtuje se prostočasne dejavnosti, ki ne zahtevajo posebne infrastrukture. 
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- Razvoj trajnostnih oblik turizma in rekreacije se na celotnem območju usmerja v 
dvig kvalitete ponudbe, še posebej na obremenjenih območjih in naravovarstveno 
občutljivejših območjih. 

- Območja za oddih, rekreacijo in šport, ki zahtevajo velike površine, večje gradbene 
posege, se načrtujejo ob obstoječi poselitvi, oziroma izven območij, ki so občutljiva 
za onesnaženje ter izven naravno bolj ohranjenih in neposeljenih območij. 

- Naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se lahko vključi v turistično 
ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi varstva narave. Območja 
se lahko uredi za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z informacijami in 
opozorili. 

 
16. člen: Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev 
Povzamejo naslednje varstvene usmeritve in priporočila: 
- Vzpodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja 

ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske raznovrstnosti, še posebej na 
habitatnih tipih travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. 

- Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice 
in gozdni otoki, travniški sadovnjaki. 

- Pri umeščanju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniške sadovnjake, 
skupine in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini ter omejke in grmišča. 

- Gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa 
od obstoječega gozdnega roba, oziroma obvodne drevnine. 

- Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih ohranjanja 
narave se ne izvaja oz. se izvaja na način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst. 
Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja 
obor za gojenje tujerodnih prostoživečih vrst. 

- Za premoščanje novo izdelanih višinskih razlik naj se ne gradi betonskih škarp in 
opornih zidov. Premostitve naj se izvedejo v obliki zatravljenih zemeljskih brežin. 
Brežine naj se utrdi z zasaditvijo avtohtonih vrst trav, popenjalk, grmovnic in 
drevja. 

- Za zasaditev okolice objektov v območjih ohranjanja narave se uporabijo 
avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih 
ali eksotičnih rastlinskih vrst (npr. cipres) se ne vnaša. 

- Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih 
zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti. 

- Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to 
potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev teh površin. 

- Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov 
na vodah in ob njih. 

- Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in naj upošteva naravno 
dinamiko porečja ter naj se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje 
ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Ob vodotokih naj se ohranja ali ponovno 
vzpostavi zveznost obrežne vegetacije. 

- Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega 
stanja. V primerih regulacij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje 
visokih voda naj se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na 
poplavnih površinah ob vodotoku. 
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- Označevanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti naj se izvaja 
skladno z določili Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 117/02, 53/05). 

- Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture naj 
ne povečuje drobljenja ekosistemov, zagotavlja pa naj ustrezne prehode za 
prostoživeče vrste. 

- Na območju naravnih vrednot in območju biotske raznovrstnosti naj se kablovodi 
izvedejo podzemno. Umeščanje v prostor naj se izvede na način, da ob izkopu jarka 
ne bo prišlo do poškodovanja koreninskega sistema dreves. 

- Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem 
možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) 
naj se osvetljevanje območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in 
prostorsko usmerjena proti tlom. Osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, ki 
so v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07).« 

 
3.1.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja narave  
- Za pripravo prostorskih izvedbenih pogojev za ohranjanje narave se povzamejo 

varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti, ki so navedene v naravovarstvenih smernicah. 

- V poglavju se povzame navedbe 105. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list 
RS, št. 96/04). 

 
3.1.2 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih občinskih prostorskih načrtov 
(OPPN) 
 
Za območja, ki se bodo urejala z OPPN, bo ZRSVN konkretne varstvene usmeritve, 
pogoje in priporočila podal v postopku priprave izvedbenega prostorskega akta. 
 

Izvedbeni del 
3.2.1 Varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za območja sprememb namenske rabe 
na območjih z naravovarstvenim statusom ali drugimi naravovarstvenimi vsebinami 
 
V nadaljevanju ZRSVN obravnava prostorske ureditve prikazane kot predlog 
spremembe namenske rabe oz. posamezne enote urejanja prostora, ki so navedene in 
prikazane v osnutku izvedbenega dela OPN. 
 
Pri vsakem posegu/predlogu/EUP, ki sega v območja z naravovarstvenim statusom ali 
drugimi naravovarstvenimi vsebinami in bi lahko določena namenska raba vplivala na 
lastnosti naravne vrednote ali biotsko raznovrstnost, ZRSVN podaja varstvene pogoje, 
usmeritve in priporočila. Varstvene pogoje, usmeritve in priporočila, ki so 
konkretizirana na posamezne predlog je potrebno upoštevati v nadaljnjem postopku 
priprave prostorskega načrta. 
 
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje naj se upoštevajo tudi omilitveni 
ukrepi, določeni v okoljskem poročilu in njegovem dodatku za varovana območja. 
 
Območja za spremembo namenske rabe, ki posegajo v območja z naravovarstvenim statusom ali drugimi 
naravovarstvenimi vsebinami naravovarstvenimi vsebinami 

EUP_OZN 
oziroma 
oznaka 

OBMOČJE Z 
NARAVOVARSTVE
NIM STATUSOM 

VARSTVENI POGOJI, USMERITVE IN PRIPOROČILA Stopnja 
upoštevanja 
smernic 
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pobude ALI DRUGIMI 
NARAVOVARSTVE
NIMI VSEBINAMI 

GO43-
A.odo 
GO37-
A.odo 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove 
obstoječih objektov ter urejanje okolice. Okolica 
objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, 
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in 
skupine dreves. Propadla drevesa naj se nadomesti z 
zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sort sadnih 
dreves. 

- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja 
le kot zapolnitev vrzeli znotraj obstoječe poselitve oz. 
kot nadomestna gradnja. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z 
ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko 
usmerjena proti tlom ter časovno omejena. 

- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 
vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli.  

GO38-
A.odo 

NV 142 Kopitnik 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove 
obstoječ ih objektov ter urejanje okolice. Okolica 
objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, 
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in 
skupine dreves. Propadla drevesa naj se nadomesti z 
zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sort sadnih 
dreves. 

- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja 
le kot zapolnitev vrzeli znotraj obstoječe poselitve, oz. 
kot nadomestna gradnja. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z 
ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko 
usmerjena proti tlom ter časovno omejena. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti 
(npr. vrtače), zato se večja poglabljanja terena in 
nasutja zemljine ob objektih ne izvajajo. Gradbene 
odpadke in odvečni izkopni material se deponira na 
zato urejenem odlagališču. 

- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 
vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

GO62-SP EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- V postopku presoje plana naj se ugotovi prisotnost 
habitatnih tipov, ki se prednostno, glede na druge 
habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Slovenije, 
ohranjajo v ugodnem stanju ter preveri ali je območje 
habitat zavarovanih vrst (hrošči, metulji ...). 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 gradnja 
ne izvaja na strmejših površinah. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ob 
objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni 
izkopni material se deponira na zato urejenem 
odlagališču. 

- 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. 

- Krčitev gozda naj se ne izvaja. 

Popis HT je bil 
izveden (Erjavec & 
Trčak 2011), 
ugotavljanje 
habitata 
zavarovanih vrst po 
našem vedenju ni 
bilo izvedeno. 
 
Sicer smernice niso 
bile upoštevane oz. 
niso bile vključene 
v verzijo osnutka 
odloka, ki smo jo 
prejeli. 
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- 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. 

- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo 
avtohtonih vrst. 

- 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 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. 
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili. 
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in 

pesticidov. 
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 

vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave 

- Podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve bo 
ZRSVN podal v postopku priprave OPPN. 

GO47-
A.odo 
GO46-
A.odo 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje 
obstoječim objektom in cesti kot zgostitev oz. 
zapolnitev obstoječe stanovanjske pozidave. 

- Gradnja objektov in ureditev okolice mora zagotavljati 
ohranjanje osnovnih reliefnih oblik. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ob 
objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni 
izkopni material se deponira na zato urejenem 
odlagališču. 

- 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. 

- Travniške sadovnjake, 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. 

- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo 
avtohtonih vrst. 

- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega 
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z 
ustreznimi tehničnimi 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. 
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili. 
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in 

pesticidov. 
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 

vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

SP5-A.vas 
SP8-A.odo 
SP9-A.odo 
SP10-
A.odo 
SP11-
A.odo 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove 
obstoječih objektov ter urejanje okolice. Okolica 
objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, 
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in 
skupine dreves. Propadla drevesa naj se nadomesti z 
zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sort sadnih 
dreves. 

- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 
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le kot zapolnitev vrzeli znotraj obstoječe poselitve, oz. 
kot nadomestna gradnja. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ob 
objektih ne izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni 
izkopni material se deponira na zato urejenem 
odlagališč. 

- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 
vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave 

SP1-A.odo 
SP2-A.odo 

EPO 12100 
Zasavsko Hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove 
obstoječ ih objektov ter urejanje okolice. Okolica 
objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, 
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Krčitev gozda naj se ne izvaja. 
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. 
- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in 

skupine dreves. Propadla drevesa naj se nadomesti z 
zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem starih sadnih sort. 

- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja 
le kot zapolnitev vrzeli znotraj obstoječe poselitve, oz. 
nadomestna gradnja. 

- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 
vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

SP4-A.vas 
SP17-SK 
SP16-
A.vas 
KN2-A.vas 
KN3-A.vas 
KN4-A.vas 
KN6-A.ado 
KN24-
A.vas 
KN25-
A.vas 
KN26-
A.vas 
PO39-E 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje č im bližje 
obstoječim objektom in cesti. 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od 
gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega 
drevesa. 

- Krčitev gozda naj se ne izvaja. 
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. 
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo 

avtohtonih vrst. 
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri 

ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
poškodbami. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ne 
izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material 
se deponira na zato urejenem odlagališču. 

- 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. 

- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega 
drevja - predvsem stare sadne sorte, grmovnic ter 
zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih 
rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, daje z 
ustreznimi tehničnimi 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. 
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili. 
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in 

pesticidov. 
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 

vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

HR22 
HR23-ZD 
HR24-CU 
PO40-IP 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje 
obstoječim objektom in cesti. 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od 
gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
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HR19-ZK 
PO39-E 

drevesa. 
- Krčitev gozda naj se ne izvaja. 
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. 
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo 

avtohtonih vrst. 
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri 

ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
poškodbami. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ne 
izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material 
se deponira na zato urejenem odlagališču. 

- U reditev površin naj se izvede po možnosti brez škarp, 
teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih 
razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in 
zatravljeni. 

- V kolikor se stabilnost novo izdelanih brežin izjemoma 
zagotovi z izdelavo škarp se le te v čim večji meri 
prekrije s plastjo zemlje ter ozeleni z avtohtonimi 
travnatimi, grmovnimi vrstami in vzpenjavkami. 

- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega 
drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z 
ustreznimi tehničnimi 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. 
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili. 
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in 

pesticidov. 
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 

vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

smo jo prejeli. 

PO2-A.vas 
PO3-A.vas 
PO4-A.vas 
PO5-A.odo 
PO6-A.odo 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuj e č im bližje 
obstoječim objektom in cesti. 

- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri 
ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
poškodbami. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ne 
izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material 
se deponira na zato urejenem odlagališču. 

- 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. 

- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega 
drevja - predvsem stare sadne sorte, grmovnic ter 
zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih 
rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, da je z 
ustreznimi tehničnimi 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. 
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili. 
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 

vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

PO7-A.odo 
PO8-A.odo 
PO9-A.odo 
PO10-

EPO 12100 
Zasavsko hribovje  
 
pPosVO Sl3000181 

- Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje 
obstoječ im objektom in cesti. Gradnja novih objektov 
naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno 
drevesno višino odraslega drevesa. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
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A.odo 
PO12-
A.odo 
PO18-
A.vas 
PO19-
A.vas 
PO20-
A.odo 
PO21-
A.odo 

Kum 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih vrednot 

- Krčitev gozda naj se ne izvaja. 
- Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. 
- Propadla drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo 

avtohtonih vrst. 
- Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri 

ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri 
izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred 
poškodbami. 

- Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, 
zato se večja poglabljanja terena in nasutja zemljine ne 
izvajajo. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material 
se deponira na zato urejenem odlagališču. 

- 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. 

- Okolica objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega 
drevja- predvsem stare sadne sorte, grmovnic ter 
zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih 
rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Osvetljevanje okolice objektov se uredi tako, daje z 
ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko 
usmerjena proti tlom ter časovno omejena. 

- Odpadne vode iz novozgrajenih objektov naj se 
odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski s istem. 

- Območja urejanja naj se ne ograjuje. 
- Travnikov se ne gnoji z mineralnimi gnojili. 
- Na območju naj se ne uporablja herbicidov in 

pesticidov. 
- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 

vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

smo jo prejeli. 

PO13-
A.odo 
PO23-
A.odo 
PO37-
A.odo 

EPO 12100 
Zasavsko hribovje 
 
 pPosVO 
Sl3000181 Kum 
 
PosVO SI5000026 
posavsko hribovje 
– ostenje 
 
OPNV – območje 
pričakovanih 
naravnih 
Vrednot 

- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove 
obstoječih objektov ter urejanje okolice. Okolica 
objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, 
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja 
le kot zapolnitev vrzeli znotraj obstoječe poselitve, oz. 
kot nadomestna gradnja. 

- V čim večji meri se ohranja posamezna drevesa in 
skupine dreves. Propadla drevesa naj se nadomesti z 
zasaditvijo avtohtonih vrst, predvsem stare sadne sorte. 

- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 
vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

KA1-A.odo pPosVO 
513000029 – 
Mrzlica 
 
EPO 13600 
Posavsko hribovje 
– severno ostenje 
– Mrzlica 

- Na območju urejanja se izvajajo adaptacije oz. obnove 
obstoječih objektov ter urejanje okolice. Okolica 
objektov naj se ureja z zasaditvijo avtohtonega drevja, 
grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. 
Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. 

- Gradnja novih objektov (trajni in začasni) naj se izvaja 
le kot zapolnitev vrzeli znotraj obstoječe poselitve, oz. 
kot nadomestna gradnja. 

- V čim večji meri se ohranja travnate površine, 
posamezna drevesa in skupine dreves. Propadla 
drevesa naj se nadomesti z zasaditvijo avtohtonih vrst, 
predvsem stare sadne sorte. 

- Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno 
vrednoto (jamo, brezno, rov), naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo 
narave. 

Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

KA2-A.odo EPO 13600 
Posavsko hribovje 
– severno ostenje 
– Mrzlica 

- Upoštevajo se usmeritve navedene k EUP KA2-A. Niso upoštevane 
oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

TU25-SS NV 5588 Turje- - Življenjske razmere na rastišču lipe ob cerkvi se ohranja Niso upoštevane 
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lipa nespremenjene, zato se ne odstranjuje zemlje, razkriva 
korenin, zasipava debla ali rastišča oz. površine nad 
koreninami, s hojo, vožnjo ali kako drugače ne tepta 
tal, ne poplavlja rastišča, spreminja višine podtalnice, 
kislosti oziroma alkalnosti tal, spušča škodljivih tekočin 
ali plinastih snovi na rastišče ter ne odlaga odpadkov. 

- Podlago se na rastišču utrjuje le tako, da se omogoči 
zadostno zračnost in vodoprepustnost tal nad 
koreninskim sistemom. 

- Na rastišče se praviloma ne postavlja objektov ali 
naprav. V primeru, da drugih prostorskih možnosti ni, 
se manjše objekte, kot so odri, kioski, spominska 
obeležja, vodnjaki, svetilke, klopi in podobno, postavlja 
v primerni oddaljenosti na način, da se ekološke 
razmere na rastišču ne spremenijo ter da je njena vidna 
podoba čim manj spremenjena. 

- Vej, debel, drevesne skorje in korenin se ne lomi, seka, 
obsekava ali drugače poškoduje, razen če gre za 
sanacijske ukrepe na drevesu. 

- Na deblo, korenine in veje dreves se ne obeša, pritrjuje 
ali postavlja tujih teles, kot so plakati, obvestila, 
svetilke, nosilci žičnih vodov, table, omarice, antene in 
podobno. 

- Pred morebitno načrtovano obnovo cerkve sv. Štefana, 
kjer je bila ugotovljena populacija zavarovane vrste 
netopirjev mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), 
se pri izvedbi del in ureditvi okolice upošteva pogoje za 
njihovo ohranitev, ki jih v mnenju poda Zavoda RS za 
varstvo narave, OE Celje. 

oz. niso bile 
vključene v verzijo 
osnutka odloka, ki 
smo jo prejeli. 

Legenda:  
NV - naravna vrednota 
EPO - ekološko pomembno območje 
PosVO -posebno varstveno območje (območje Natura 2000) 
pPosVO - potencialno posebno varstveno območje (območje Natura 2000) 
OPNV - območje pričakovanih naravnih vrednot 

 
Druga priporočila 
Priporočila za varstvo predlaganega območja 
Na območju, ki je predlagano za zavarovanje kot krajinski park, naj se posege in 
dejavnosti izvaja tako, da se ne ogroža prvobitnosti narave. Predvsem se pazljivo izvaja 
dejavnosti navedene v 68. členu Zakona o ohranjanju narave. Pri tem se upoštevajo 
tudi varstvene usmeritve iz Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije ter 
Nacionalnega programa varstva okolja. 
 
Priporočila za varstvo predlaganih naravnih vrednot 
Za predlagane naravne vrednote se kot priporočila upoštevajo varstvene usmeritve za 
naravne vrednote. 
 
Varstvena priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot 
V primeru odkritja podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna) in 
najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu ZON. Vsak, ki odkrije 
del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali del jame, je dolžan o tem 
obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (8. in 9. 
člen ZVPJ). 
 
Priporočila za ravnanje glede na vrsto posega pred odkritjem 
1. Posegi, ki so povezani z obsežnimi zemeljskimi deli kot so gradnja cest, plinovodov, 
vodovodov, kanalizacije, kablovodov, rudarska dejavnost: 
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Po predhodnem dogovoru s pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave se 
omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in 
varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. 
2. Posegi povezani z manj obsežnimi zemeljskimi deli kot so izkopi za individualne 
stanovanjske hiše, greznice, bazne postaje in podobno: 
investitorja se seznani z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o 
najdbi čim prej obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave. 
3. Posegi pri zemeljskih delih v kmetijstvu kot sta oranje in rigolanje na območjih, kjer 
se fosilni ostanki pričakujejo v plasteh blizu površja: 
Pristojni območni enoti Zavoda RS za varstvo narave se omogoči spremljanje stanja 
med izvajanjem zemeljskih del. 
 
Priporočila za ravnanje na območjih pričakovanih naravnih vrednot ob odkritju 
Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej 
obvesti pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave. Ta pripravi usmeritve, 
ki vključujejo:  
- dokumentiranje in ovrednotenje območja oz. potencialne naravne vrednote,  
- oceno ogroženosti ter  
- predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo; pogodbeno varstvo, skrbništvo, 

zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev). 
Novo odkrite naravne vrednote se varuje glede na zvrst in tip naravne vrednote in 
glede na tip posega, na osnovi katerih strokovna služba izbere najprimernejši način 
varovanja. V primerih, ko ni možno zagotoviti niti in-situ niti ex-situ varstva, se 
zagotovi natančno evidentiranje in dokumentiranje območja najdbe izjemnih geoloških 
fenomenov. 
 
Varstvena priporočila za ohranjanje biotske raznorstnosti v krajini 
Ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska pestrost in tiste značilnosti 
krajine, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 
Na obravnavanem območju se kot značilni elementi krajine pojavljajo: 
- travniški sadovnjaki, 
- posamezna drevesa v urbani ali agrarni krajini, 
- skupine dreves v odprti krajini, 
- grmišča. 
 
Do sprejema podzakonskih aktov iz 35. in 36. člena ZON se na območju Občine 
Hrastnik upoštevajo varstvena priporočila, ki izhajajo iz 35. in 36. člena ZON. 

 
Značilni elementi krajine Piporočila 

Travniški sadovnjaki Te sadovnjake in tudi posamezna stara drevesa ob domačijah naj se ohranja in z 
njimi ekstenzivno gospodari. 
Zaščitnih sredstev in mineralnih gnojil naj se ne uporablja, oz. naj se jih skuša 
nadomestiti z biotičnim varstvom in naravnimi organskimi gnojili. 
Propadla drevesa naj se nadomešča izključno s starimi oz. odpornimi sortami, 
priporočljivo pa bi bilo zasajanje novih visokodebelnih sadovnjakov. 

Skupine dreves v agrarni 
krajini 

V njih naj se izvajajo le sanitarne sečnje. 
Pospešuje naj se avtohtona grmovna in drevesna vegetacija. 
Sadnja smreke in drugih rastišču neprimernih ali alohtonih vrst naj se ne izvaja. 

Posamezna drevesa v 
urbani ali agrarni krajini 

Dreves naj se ne seka. 

Grmišča Grmišča, ki galerijsko oblikujejo gozdne robove, so zelo pomembna za vzdrževanje 
ugodne mikroklime, zmanjševanje poškodb, ki jih povzroča divjad in povečujejo 
biodiverziteto, zato naj bodo široka več metrov. 
Grmišča v mejicah se ohranjajo v obstoječem stanju. 
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Grmovje naj se ne seka ali kakorkoli drugače spreminja. 

 
 
Varstvena priporočila za ohranjanje habitatnih tipov ali habitatnih vrst v ugodnem 
stanju 
Habitatni tipi se ohranjajo v ugodnem stanju tako, da se posegi in dejavnosti na 
območjih habitatnih tipov načrtujejo in izvajajo tako, da je njihov neugoden vpliv čim 
manjši. Zato predlagamo, da Občina Hrastnik pred odločitvijo o prostorskih ureditvah in 
rešitvah, ki se bodo urejale s prostorskimi akti in se nanašajo na območja s 
predvidenimi spremembami rabe prostora oziroma razmestitvijo dejavnosti v prostoru, 
z izvedbo kartiranja ugotovi prisotnost habitatnih tipov navedenih v Prilogi 1 Uredbe o 
habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 11/2003) in njihova stanje ohranjenosti. 
Posegi in dejavnosti na območjih iz prejšnjega odstavka se načrtujejo na način in v 
obsegu: 
- da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih 

tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva, 
- da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in 

naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o 
habitatnih tipih in 

- da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih 
vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih 
rastlinskih in živalskih vrst. 

 
Na območju občinskega prostorskega načrta se izven območij z naravovarstvenim 
statusom nahajajo tudi zavarovane prostoživeče vrste, zavarovane z Uredbo o 
zavarovanih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah. Za varstvo teh vrst naj se 
poleg zgoraj navedenih usmeritev pri pripravi občinskega prostorskega načrta 
upoštevajo tudi naslednja priporočila: 
 
Netopirji (vse vrste) 
V cerkvi sv. Štefana v Turjah, sv. Jakoba v Dolu pri Hrastniku ter v stavbi (Glasbena 
šola Hrastnik, Cesta 1. maja 61) na parc. št. 1078 k. o. Hrastnik - mesto, je habitat 
zavarovane vrste netopirjev. 
Pred morebitno načrtovano obnovo cerkve oz. stavbe se pri izvedbi upošteva pogoje za 
njihovo ohranitev, ki jih v mnenju poda Zavod RS za varstvo narave, OE Celje. V 
mnenju se opredelijo način in čas izvedbe obnovitvenih del in posegov na objektu ter v 
neposredni okolici. 
 
Upoštevanje smernic: Smernice so le delno upoštevane. Nekatere izmed pripomb, 
usmeritev in priporočil za posamezne vsebinske sklope strateškega dela prostorskega 
načrta niso bile vključene v osnutek odloka Občine Hrastnik. V spodnji preglednici 
podajamo člene in poglavja, za katere menimo, da smernice niso bile upoštevane: 

 
Tabela 35: Pregled (ne)upoštevanja smernic ZRSVN 

Vsebinski sklop v Osnutku Upoštevanje smernic 

5. člen: Izhodišča in cilji prostorskega razvoja Kot cilj ni natančneje navedeno ohranjanje narave, ki se zagotavlja z 
varstvom naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti. 

7. člen: Prednostna območja za razvoj 
dejavnosti 

Smernice niso upoštevane. 

10. člen: Druga za občino pomembna 
območja 

Smernice niso upoštevane. 

11. člen: Zasnova gospodarske javne 
infrastrukture in javnega dobra 

Smernice niso upoštevane. 
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12. člen: Okvirna območja naselij Smernice niso upoštevane. 

13. člen: Usmeritve za razvoj poselitve in 
celovito prenovo 

Ni navedeno, da se mora v primeru odkritja vrst netopirjev pri 
prenovi stavbe dela začasno prekiniti in o najdbi obvestiti pristojno 
organizacijo za ohranjanje narave. 

14. člen: Usmeritve za razvoj v krajini Podpoglavje OHRANJANJE NARAVE je dodano, vendar so smernice 
vključene v odlok zgolj s sledečim »Pri posegih na zavarovanih 
območjih, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih 
območjih ter pri posegih v naravne vrednote je potrebno upoštevati 
predpise in smernice pristojnih organov.« Smernice za preostala 
poglavja tega člena so le delno upoštevane. 

16. člen: Usmeritve za določitev prostorskih 
izvedbenih pogojev 

Smernice niso upoštevane. 

3.1.1 Prostorska izvedba pogojev glede 
celostnega ohranjanja narave  

Tega poglavja ni v odloku, je pa tekst povzet v 42. členu (Izvedbeni 
del) 

3.2.1 varstveni pogoji, usmeritve in 
priporočila za območja sprememb namenske 
rabe na območjih z naravovarstvenim 
statusom ali drugimi naravovarstvenimi 
vsebinami 

Varstveni pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih 
vrednot in biotske raznovrstnosti v poglavju niso navedeni.  

3.3 Druga priporočila Priporočila so le delno vključena v odlok. 

 

Smernice Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS)  
Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS) je podal Smernice za pripravo Občinskega 
prostorskega načrta Občine Hrastnik dne 05.10.2009, št. dokumenta 420/230/2009/2. 
V nadaljevanju podajamo povzetek smernic. 
 
Pri načrtovanju posegov v ribiške okoliše na območju Občine Hrastnik se upoštevajo 
naslednje smernice: 
 
varovanje habitata 
- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji 

možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture 
in številčnosti (19. člen ZSRib ); 

- Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v cim bolj naravnem stanju; 
- Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov; 
- Objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod; 
- Ohranja se naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin; 
- Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na način, da se bistveno ne 

spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali; 
- Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. 

Začasne deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno 
onesnaževanje voda. 

 
varovanje drstišč 
- Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih 

revirjih (25. člen ZSRib ); 
- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in 

opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor na območju 
Občine Hrastnik; 

- Odvzem plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi posegi v drstišča so prepovedani; 
 
varovanje ribjih populacij 
- Intervencijski odlovi so odlovi rib z uporabo elektrike z območja, na katerem se 

načrtujejo različni posegi, ki bi lahko povzročili škodo na ribah, in odlov pri 
reševanju rib (6. člen ZSRib). Intervencijske odlove rib izvaja koncesionar (28. člen 
ZSRib) (izvajalec ribiškega upravljanja), na območju občine Hrastnik so to Ribiška 
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družina Hrastnik, Ribiška družina Trbovlje, Ribiška družina Laško in Ribiška družina 
Radeče (glede na pristojnost). Zaradi učinkovite izvedbe intervencijskih odlovov naj 
izvajalci oziroma investitorji posegov v ribiški okoliš vsaj 14 dni pred posegom 
obvestijo Ribiško družino Hrastnik, Ribiško družino Trbovlje, Ribiško družino Laško 
oziroma Ribiško družino Radeče (glede na pristojnost); 

- Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja, onesnaževanja oziroma 
čezmernega obremenjevanja voda in nezakonitega poseganja v vode, je do 
odškodnine upravičen izvajalec ribiškega upravljanja (57., 58. in 59. člen ZSRib) to 
je ribiška družina Hrastnik, Ribiška družina Trbovlje, Ribiška družina Laško oziroma 
Ribiška družina Radeče (glede na pristojnost). 

 
Upoštevanje smernic: Smernice so po naši presoji le deloma upoštevane (kot 
splošna določila 40. in 65 člena osnutka odloka).   
Smernice Zavoda za gozdove, OE Ljubljana 
Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana (v nadaljevanju ZGS) je smernice podal v 
dokumentu Opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev in smernice v okviru 
priprave OPN Občine Hrastnik (21.8.2009, št.: 281-16/2009). 
 
V dokumentu je navedeno, da je ZGS Občini Hrastnik za pripravo strategije 
prostorskega razvoja maja 2006 že podal smernice in strokovne podlage (dopisa št. 
281-9/06-II/SM, z dne 23.05.2006, in 281-16/06, z dne 25.05.2006). Pri pripravi 
predloga OPN naj se upošteva še smernice in opredelitve, ki so povzete v nadaljevanju. 
 
V zakonodaji na področju gozdarstva je v vmesnem času prišlo do določenih 
sprememb. Temeljni dokumenti, ki pokrivajo področje gozdarstva in na podlagi katerih 
so izdelane smernice, so Resolucija o nacionalnem gozdnem programu – ReNGP (Ur. l. 
RS, št. 111/2007), Zakon o gozdovih – ZG (Ur. l. RS, št. 30/1993, 13/1998- odl. US, 
56/1999 – ZON, 67/2002, 110/2002 – ZGO-1, 115/2006 in 110/2007), 
Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Ljubljana (2001-2010), 
Gozdnogospodarska načrta (GGN) za gozdnogospodarsko enoto Dobovec-Kum (2007-
2016) ter Hrastnik (2005-2016). Z nacionalnim gozdnim programom je določena 
nacionalna politika trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z 
gozdovi, določene so usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo 
izkoriščanje oziroma večnamensko rabo. Načrti za gospodarjenje z gozdovi natančneje 
določajo pogoj za usklajeno rabo gozdov in poseganje v gozdove ter gozdni prostor, 
vezan na določeno območje.  
 
Opredelitev do osnutka odloka OPN 
Med Usmeritvami za razvoj v krajini naj se upošteva, da je potrebno ohranjati, 
vzpostavljati in oblikovati gozdne robove ter skupine drevja, posamezna drevesa, 
obvodno gozdno rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj gozda. 
 
Zagotovi naj se ohranjanje območij sklenjenih gozdov, ki so pomembna zaradi 
regulacije naravnega ravnovesja v krajini in kot življenjski prostor prostoživečim 
živalim. 
 
Ohranja in krepi naj se vloga varovalnih gozdov, ki pomembno vplivajo k zmanjšanju 
erozije, moči vetra, hrupa, snežnih plazov ter k izboljšanju vodnih razmer, blaženju 
podnebnih skrajnosti in kakovosti zraka. Enako velja za gozdove, ki imajo poudarjene 
ekološke, socialne in /ali proizvodne funkcije. 
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Spodbuja naj se razvoj gozdarske dejavnosti v smislu pridobivanja in rabe gozdnih 
dobrin, ki bo prilagojena njihovi trajni obnovljivosti, skupaj v povezavi s predelovalno 
proizvodnjo. Gozd je namreč izredno pomemben surovinski vir, ki še ni v celoti 
izkoriščen. Za učinkovitost cestnega omrežja v gozdovih naj se zagotavlja ustrezno 
vzdrževanje gozdnih cest in odpiranje gozdov z novimi gozdnimi prometnicami. 
 
Med Usmeritvami za razvoj poselitve naj se doda določilo, da je pri širitvah poselitvenih 
območij v območje gozda oz. na gozdni rob potrebno pri novogradnji upoštevati 
varnostni odmik od gozda najmanj ene sestojne višine (20 do 30 m) in neoviran, prost 
dostop do gozda z gozdarsko mehanizacijo. Pri pozidavah ob gozdnem robu je treba 
zagotoviti proste prehode med objekti, ki lahko služijo kot vstopne oz. izstopne točke. 
 
Smernice za poseganje v gozd in gozdni prostor 
1. V gozdovih je prepovedano vsakršno dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali 
rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, 
njegov obstoj ali namen (18. člen ZG). 
2. Umeščanje gospodarske javne infrastrukture v prostor naj se načrtuje tako, da se v 
največji meri upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, 
reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute (Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, st. 76/2004, poglavje 2.3). Pri 
umeščanju infrastrukture v gozd in gozdni prostor naj bo le-ta položena tako, da bo 
poseg v prostor čim manjši, da bo potrebna čim manjša krčitev gozda, da ne bodo 
prizadete funkcije gozdov in da ne bo prišlo do fragmentiranja strnjenih kompleksov 
gozdov. 
3. Za posege v gozd oz. gozdni prostor (to so vsa zemljišča, ki so v naravi in po 
veljavnem GGN opredeljena kot gozd, ne glede na njihova namensko rabo in vsa 
negozdna zemljišča, ki imajo na gozdna zemljišča neposreden vpliv oz. so oddaljena od 
gozdnega roba v 25 m pasu) je potrebno pridobiti soglasje Zavoda (21. člen ZG). V 
skladu z 49.b členom Zakona o graditvi objektov – ZGO (Ur. list RS, št. 102/2004-
UPB1, 14/2005, 126/2007) mora biti v postopek pridobivanja gradbene dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja vključen tudi ZGS, ki izda projektne pogoje za 
poseg v prostor in soglasje k projektnim rešitvam. Mnenje ZGS se mora pridobiti tudi 
za graditev objektov zunaj gozda, če je iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi 
objekt ali posledice delovanja objekta negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije 
gozda. 
4. V primerih gradnje nezahtevnih oz. enostavnih objektov v območju gozdov oz. 
gozdnega prostora je, v skladu s 6. členom Uredbe o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Ur. list RS, št. 37/2008) prav tako potrebno pridobiti soglasje ZGS. 
5. V primeru širjenja naselij naj se gozd izkrči le za potrebe pridobitve stavbnih 
zemljišč. Objekti ob gozdu naj bodo od gozdnega roba oddaljeni vsaj eno sestojno 
višino, kar običajno pomeni razdaljo 25 do 30 m. Ta zahteva sledi povsem iz 
varnostnega vidika, saj se v zadnjem času kažejo resni problemi zaradi nevarnosti 
podrtja dreves s sosednjih parcel v času močnejših neurij, zato naj bo gradbena meja 
primerno oddaljena. V primeru poseganja v gozd je potrebna sanacija novo nastalega 
gozdnega roba, razgaljenih tal, novo nastalih brežin z utrditvijo in zasaditvijo z 
ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. 
6. Dostop do gozda mora ostati neoviran, kar je pogosto problem pri gradnjah ob 
gozdnem robu. Zaradi novogradenj je lastnikom gozdov velikokrat povsem 
onemogočen dostop z gozdarsko mehanizacijo do gozda. 
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7. Ograditev gozda ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, za kar je potrebno pridobiti 
dovoljenje ZGS (24. čl. ZG). Zunanja ureditev objektov mora biti izvedena na tak način, 
da je tudi po gradnji mogoč neoviran in prost prehod za prostoživeče živali ter 
obiskovalce gozda. 
8. Za krčitev gozda v kmetijske namene je treba pridobiti dovoljenje ZGS. ZGS izda 
dovoljenje z odločbo, če ugotovi, da je krčitev v skladu s prostorskim aktom, s katerim 
se ureja območje, na katerem leži gozd oziroma gozdno zemljišče. ZGS lahko izda 
dovoljenje tudi za krčitev gozda oziroma gozdnega zemljišča, čeprav taka krčitev ni 
predvidena s prostorskim aktom, vendar samo, če površina gozda oziroma gozdnega 
zemljišča, na katerem naj bi se izvedla krčitev, ne presega 0,5 hektarja in če taka 
krčitev ni v gozdu , ki je v skladu s tem zakonom opredeljen kot varovalni gozd ali gozd 
s posebnim namenom (5. in 6. odst. 21. čl. ZG). 
9. Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oz. 
nemoten izvlek lesnih sortimentov po obstoječih vlakah; predvsem to velja za gozdove, 
ki mejijo na ureditvena območja naselij. Dostope in dovoze do gozda je potrebno 
ohraniti oz. jih v primeru ukinitve nadomestiti z novimi. Prometnice, na katere so 
priključene transportne poti in ki omogočajo kamionski prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov, morajo biti urejene tako, da vozišče prenese 10 t osne obremenitve, da so 
urejena ustrezna obračališča, prostori za skladiščenje lesa ipd. 
10. V območjih varovalnih gozdovih se ne dopušča posegov v podtalje ali vegetacijo, 
kadar bi to zavrlo ali občutno zmanjšalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti, še 
posebno pa, kadar bi to spodbudilo erozijske procese (Odlok o strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/2004, poglavje 3.2.). V varovalnih gozdovih so 
izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi 
gozdnogospodarskimi načrti, so skladni z varstvenimi režimi (Uredba o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom; Uradni list RS, št. 88/2005, 56/2007 in 
29/2009) in zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali 
klimatske funkcije gozda. Praviloma so dovoljene le sanitarne sečnje in sanacijski 
ukrepi. Za poseg v varovalne gozdove je potrebno dovoljenje pristojnega Ministrstva 
(5. odst. 46. čl. ZG in 4. čl. Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, Uradni list RS, št. 56/2007 in 29/2009). 
11. Vožnja v območju gozdov, izven kategoriziranih cest in gozdnih cest (po gozdnih 
poteh in vlakah), v skladu s 40. členom ZG in Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v 
naravnem okolju, ni dovoljena. Vožnja s kolesom brez motorja in ježa sta dovoljeni na 
označenih gozdnih vlakah in drugih označenih poteh na območjih, ki se jih določi v 
prostorskem delu gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko območje 
Ljubljana. Poti in pogoje njihove rabe sporazumno določijo in v skladu s predpisi o 
gozdnih prometnicah označijo lastniki, ZGS in lokalna skupnost (3. in 4. odst. 40. člen 
ZG). 
12. Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter 
na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni 
rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi 
s posebnim namenom) je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon 
ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje 
ter njim podobne oblike uporabe (4. člen Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v 
naravnem okolju). 
 
Opredelitve do pobud za spremembo plana 
Po pregledu grafičnih prilog, pobud in obrazložitev predstavljenih območij urejanja je 
ZGS ugotovil, da so spremembe namenske rabe iz gozdnih zemljišč v drugo rabo 
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večinoma predvidene ob obstoječih poselitvenih območjih oz. se navezujejo na 
kmetijska območja. Načrtovane so tudi spremembe iz druge rabe nazaj v gozdna 
zemljišča. Načrtovane prostorske ureditve so večinoma sprejemljive. V nadaljevanju so 
izpostavljene spremembe, ki niso sprejemljive in zadevajo gozdni prostor: 
 

Ozn. pobude parcelna številka k.o. Opredelitev ZGS 

7-9a *174, 1392, 1393, 1394, 1440, 
1439/1, 1439/2, 1439/3, 1442, 
1444/1, 1444/2, … 

Dol pri 
Hrastniku 

NI SPREJEMLJIVO. Evidentirane so številne 
ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

7-9b 1441/1, 1443/1, 1445/3del,  Dol pri 
Hrastniku 

NI SPREJEMLJIVO. Evidentirane so številne 
ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

7-9c 1442, 1440del, 1393del Dol pri 
Hrastniku 

NI SPREJEMLJIVO. Evidentirane so številne 
ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

7-13 1471/11del, 1474/12del, 
147/7del, 1474/10del, 
1568/3del, 1569/4del, … 

Dol pri 
Hrastniku 

NI SPREJEMLJIVO. Evidentirane so številne 
ekološke in socialne funkcije na 1. stopnji. 

8-8 130del, 128, 124del, 129/3, 
129/5, … 

Dol pri 
Hrastniku 

NI SPREJEMLJIVO. Sprememba zadeva zemljišče, ki 
se nahaja v območju gozda s poudarjeno 
varovalno, hidrološko, biotopsko (rastišče divjega 
petelina) in higiensko zdravstveno funkcijo. 

15-3a več Prapretno 
pri Hrastniku 

NI SPREJEMLJIVO. Sprememba namenske rabe 
zemljišč za odlagališča odpadnih produktov. 
Potrebna je natančnejša predstavitev projekta in 
ločena obravnava. 

 

Pri vseh poselitvenih območjih, ki mejijo na območja gozdov je pomembno, da se 
razmere za gospodarjenje in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč po uveljavitvi 
spremembe ne poslabšajo. Vse obstoječe prometnice, ki služijo gospodarjenju in 
dostopu do gozdov, je potrebno ohraniti ali nadomestiti z novimi. 
 
Pri spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, kot jo določa občinski 
prostorski načrt, se z gozdom gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, do 
sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta. Krčitev gozda se lahko izvede 
po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ob predhodni označitvi in 
evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS. 
 
Upoštevanje smernic: Smernice so deloma upoštevane. V 64. členu osnutka odloka 
niso upoštevane nekatere zgoraj navedene smernice. Prav tako niso upoštevane 
nekatere nesprejemljive opredelitve ZGS iz zgornje tabele (7-9a, 7-9b, 7-9c, 15-3a). 
 
 
3.4.4. Podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja 
Pri ugotavljanju vplivov obravnavanega prostorskega akta na varstvene cilje varovanih 
območij, na njihovo celovitost ter povezanost, smo izhajali iz ugotovitve, da je vir za 
nastanek neugodnih vplivov na varstvene cilje varovanega območja predvsem 
sprememba obstoječe namenske rabe zemljišč in posledično gradnja objektov (in 
drugih posegov iz kategorije območij stavbnih zemljišč) ter spremljajoče infrastrukture 
in drugi s tem povezani posegi. 
 
Zaradi izvedbe OPN Hrastnik bo prihajalo do: 
- neposrednih vplivov (fizični posegi), 
- daljinskih vplivov (zaradi hrupa, osvetljevanja, obremenjevanja in onesnaževanja 

okolja), 
- začasnih vplivov (zaradi izvedbe ureditev med gradnjo objektov bo del vplivov 

začasno prisoten), 
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- trajnih vplivov (trajna umeščenost objektov in drugih površin, ki so vir neugodnih 
vplivov, v prostor), 

- kumulativnih in sinergijskih vplivov (vplivi zaradi obstoječe rabe prostora in vplivi 
zaradi predvidene rabe znotraj Občine Hrastnik in v širšem prostoru).  

 
V nadaljevanju podajamo ugotovitve o vplivih plana in omilitvene ukrepe za posamezne 
sklope. 
 
Tabela 36: Opredelitev možnih negativnih vplivov na posamezne sklope (rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, varovana 
območja, naravne vrednote, pričakovane naravne vrednote in EPO) z obrazložitvijo 

Sklop oz. 
območje 

Vpliv Obrazložitev  

Rastlinstvo C Negativni vpliv na ožjem območju posameznega posega bo predvsem na rastline, ki bodo 
zaradi del odstranjene ali poškodovane oz. uničeno njihovo rastišče. Zaradi večjega števila 
ljudi se bo povečal pritisk na širše območje posega (gozdna tla, rastline v podrasti, drevje, 
reka in obrečni pas). Možen je daljinski vpliv zaradi sprememb hidrološkega režima in 
zaradi obremenjevanja vodotokov ter zaradi urejanja vodotokov (kanaliziranje, utrjevanje 
ipd.). Zaradi pozidave in odstranjevanja vegetacije bodo uničena rastišča nekaterih (tudi 
ogroženih in zavarovanih vrst) rastlin na površinah (tudi) naravovarstveno višje 
ovrednotenih habitatnih tipov. 
Negativni vpliv na rastlinstvo ima tudi sprememba kmetijske rabe zemljišč (npr. 
spreminjanje travnikov v njive, ekstenzivnega kmetovanja v intenzivno, nasipavanje z 
izkopno zemljino in »izboljševanja« kmetijskih zemljišč). 
Pri zemeljskih delih in gradnji je velika verjetnost naselitve in nadaljnjega širjenja 
tujerodnih invazivni rastlinskih vrst, ki so tudi sicer marsikje že močno razširjene. Zaradi 
tega je potrebno te rastline odstranjevati med gradnjo in med obratovanjem. 
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi 
splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic na stanje 
rastlinskih vrst. 

Živalstvo  C Negativni vplivi na ožjem območju posameznega posega bodo predvsem na živali, zaradi 
uničenja njihovega življenjskega prostora in motenj v času posegov. Zaradi večjega števila 
ljudi (povečanje stanovanjskih in drugih površin ter s tem posledična povečana prisotnost 
ljudi na območju ter vključujoč turizem) se bo dolgoročno povečal pritisk na območje, s 
tem tudi motnje živali (predvsem ptice in divjad, a tudi na druge vretenčarje) na širšem 
območju plana. Negativen neposreden in trajni vpliv na živalstvo ima postavitev ovir 
oziroma uničenje koridorjev (gradnja objektov, prometnih površin ipd.) ter fragmentacija 
prostora. 
Na ogrožene in zavarovane vrste metuljev in nekatere druge skupine žuželk ima trajen in 
neposreden negativen vpliv t.i. vzdrževanje obrežnega rastja ob vodotokih in jarkih, 
odstranjevanje in neustrezno košenje gozdnega roba ter mejic (še posebej na območjih 
novogradenj) na celotnem območju, kar velikokrat pomeni košnjo rastlin in visokih steblik, 
med katerimi so tudi vrste, na katere so prehranjevalno vezane posamezne vrste oz. 
skupine žuželk. Tovrstni habitati so tudi sicer zatočišče mnogim žuželkam v času košenj 
travniških površin. Podobno so ti vplivi negativni tudi za druge nevretenčarje in nekatere 
vretenčarje (ptice, dvoživke, plazilci, sesalci). 
Zaradi predvidenih novogradenj ter povečanja pozidav v naseljih, na površinah razpršene 
poselitve, na območjih okoljske infrastrukture, zunanjih površinah za šport in rekreacijo 
ter drugod lahko pričakujemo neposreden in daljinski negativni vpliv zaradi povečanega 
svetlobnega onesnaževanja (možno neustrezno osvetljevanje javnih in zasebnih površin) 
predvsem na nočne metulje, druge nočno aktivne žuželke in netopirje. Svetloba določene 
(skupine) žuželk privlači, saj so mnoge pozitivno fototaktične. Pri nočnih metuljih so 
možne negativne posledice, kot so zmanjšana aktivnost parjenja, vplivi na odlaganje 
jajčec, razne poškodbe osebkov na svetilih, vplivi na orientacijo osebkov ter večja 
izpostavljenost plenilcem, kar vodi v večjo smrtnost in lahko vpliva na lokalno populacijo 
vrst metuljev (Frank, 2005). Podobno velja tudi za nekatere druge skupine žuželk 
(vrbnice, mladoletnice, enodnevnice, hrošče, dvokrilce, mrežekrilce, ravnokrilce, stenice). 
Nepravilno osvetljevanje stavb, kjer najdejo zatočišče netopirji, lahko negativno vpliva na 
uspešnost razmnoževanja in pospeši upad populacij netopirjev (zmanjševanje raznolikosti 
in številčnosti plena, večja izpostavljenost plenilcem na letalnih poteh, prekinjanje letalnih 
poti, vpliv na čas izletavanja ipd.). Umetno osvetljevanje vpliva tudi na druge živalske 
skupine (za pregled glej Longcore & Rich 2004): dvoživke (Baker & Richardson 2006, 
Buchanan 2006, Wise 2007), kopenske sesalce (Beier 2005), ptiče (Longcore 2010, 
Kempenaers in sod. 2010), čeprav so ti vplivi (še) slabše raziskani. 
Vsi posegi v strugo vodotoka in v obrežno vegetacijo imajo trajen negativen vpliv na 
povezanost vodnih in obvodnih habitatov ter posledično tudi na živali po prehranjevalni 
verigi (nevretenčarje, dvoživke, ribe) vse do vrst kot je vidra. Vodotoki in prostor ob 
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vodotoku ne predstavljajo samo življenjskega prostora, ampak so pomemben koridor tako 
za vidro kot tudi za mnoge druge organizme.  
Na vodne organizme in posledično tudi na vidro, kot njihovega plenilca, ima lahko 
negativen dolgotrajen vpliv tudi obremenjevanje voda zaradi povečane poselitve širšega 
območja, spiranja z voznih površin in parkirišč, intenzifikacije kmetijstva, dejavnosti v 
gospodarskih conah in zaradi iztokov iz čistilnih naprav, predvsem če čiščenje odpadnih 
voda in voda iz omenjenih površin ni primerno urejeno. 
Najverjetnejši neposreden in trajen je vpliv na vrste ptic, ki so vezane na 
mozaično/tradicionalno kulturno krajino, je krčenje njihovega habitata zaradi pozidav in s 
tem posledično odstranjevanje elementov, ki so bistvenega pomena za določene vrste. Z 
intenzifikacijo sadovnjakov in ostalih obdelovalnih površin se ogroža vrste, ki se 
prehranjujejo z velikimi žuželkami. S pozidavami se posega v razmerja med gozdom 
(gozdni rob), posameznimi drevesi, travniki, pašniki in grmičevjem, kar zmanjšuje 
mozaično privlačnost za vrste kot so vijeglavka, duplar, rjavi srakoper, idr. oz. 
zmnajševanje količine njihovega plena. Za vse vrste ptic je pomemben vpliv motenj v času 
izvedbe del (začasni vpliv) oz. gradnje ter na območjih, namenjenih za turizem (trajni vpliv 
v nekaterih primerih), v času gnezditve.  
Urbanizacija in neprimerna umeščenost objektov na nekaterih delih ima lahko vpliv na 
podzemne habitate in s tem vpliv na podzemno favno (sprememba vodnega režima, 
onesnaženje podzemnih delov, vnašanje nemira in motenj ipd.).  
Povečanje števila ljudi na nekem območju vodi tudi do posrednih in dolgotrajnih vplivov 
povečanega prometa tako v dnevnem kot nočnem času. Posledično prihaja do povečane 
smrtnosti zaradi trkov z vozili oz. povozov (ptice, sesalci, dvoživke, plazilci, žuželke) ter do 
motenj zaradi hrupa (na ptice in divjad), delno pa tudi do onesnaževanja (neposredni del 
ob cesti). 
Postavitev in obratovanje sončnih elektrarn (EUP Dh91in Bd28) bi lahko vplivalo na več 
skupin organizmov. Na območju Dh91 (glede na prisotne habitate: kamnišča, suhi travniki, 
deli, kjer se verjetno zadržuje voda in so vsaj v delu leta predvidoma prisotne manjše 
stoječe vodne površine) sklepamo, da bi območje lahko bilo pomebno za dvoživke in 
plazilce. Zato bi v času urejanja in gradnje na območja lahko prišlo do bistvenih 
dolgoročnih in neposrednih vplivov na ti dve skupini živali (uničevanje potencilanih 
mrestišč za dvoživke, uničenje habitatov za plazilce idr.). Potrebni so omilitveni ukrepi. 
Prav tako bi posegi na območju Bd28 lahko imeli vpliv na gnezdeče travniške in grmovne 
vrste ptic. Potrebni so omilitveni ukrepi. 
Solarni paneli privabljajo (predvsem na vodo vezane) vrste in skupine žuželk (pozitivno 
polarotaktične vodne žuželke), ki obsežnejša območja panelov zamenjajo za vodno 
površino. Tako vodna površina kot tudi solarni paneli oddajajo horizontalno polarizirano 
svetlobo, ki privablja te žuželke in posledično deluje kot ekološka past, saj so bolj 
privlačne od samih vodnih teles. Te žuželke se lahko na površinah panelov parijo 
(posledično prihaja tudi do njihove znatne predacije) in nanje odlagajo jajčeca, kjer osebki 
nato poginejo, jajčeca pa propadejo, v množičnem primeru pojava pa lahko to vodi do 
upada ali celo zloma populacij posameznih vrst (Horváth in sod. 2010). Ni raziskano, 
kakšen je daljinski vpliv oz. privlačnost panelov za žuželke. Kljub temu, da paneli niso 
nameščeni neposredno ob večjem vodnem telesu, bi lahko privlačili žuželke iz bližnjih 
vodotokov, vendar tudi bolj mobilne vrste (kot so npr. raznokrili kačji pastirji) s Save. Z 
dela Save, ki se nahaja v bližini predvidenih območij sončnih elektrarn, je znano 
pojavljanje naravovarstveno pomembne vrste kačjega potočnika. Za vrsto je znano, da 
premaguje daljše razdalje (Bedjanič 2005), ni pa znano, kako bi lahko sončni paneli 
vplivali na vrsto (v smislu privlačnosti in potencialnega odlaganja jajčec na površino 
panelov in podobne površine, kot je znano za nekatere druge vrste kačjih pastirjev, glej 
npr. Wildermuth & Horváth 2005), zato so (tudi zaradi načela previdnosti) potrebni 
omilitveni ukrepi za Dh91in Bd28: obroba in mreža z belim trakom. Pri tem bo zmanjšana 
učinkovitost panelov zaradi zmanjšane površine, ki bi lahko proizvajala energijo, vendar te 
površine predstavljajo relativno majhen delež (do 2 % celotne površine), kar je pri 
proizvodnji energije zanemarljivo, a bistveno pri zmanjševanju privlačnosti panelov za 
polarotaktične žuželke. 
Predvidevamo, da bi v času delovanja sončnih elektrarn vzdrževanje njihove okolice lahko 
imelo bistvene dolgoročne vplive na nevretenčarje, predvsem členonožce in še posebej 
žuželke, prav tako pa njihovo vzdrževanje (način čiščenja površin) na talne organizme. 
Potrebni so omilitveni ukrepi. 
Pozidava bi lahko uničila površine nekaterih naravovarstveno pomembnih HT (suhi 
travniki, ilirska bukovja, termofilna gradnovja) in varovanih rastlinskih vrst na območju 
EUP Go62. Potrebni so omilitveni ukrepi. 
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi 
splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic za stanje 
živalskih vrst. 

Habitatni tipi C Na ožjem območju posegov je možno uničenje habitatnih tipov zaradi fizičnega 
prekrivanja in uničevanja ter poseganja v robne dele habitatnih tipov. Problematično je 
predvsem poseganje na površine, kjer se pojavljajo HT, ki so varovani z Uredbo o 
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habitatnih tipih.  
Velik vpliv ima neustrezno poseganje v strugo vodotoka, v obrežno vegetacijo in v obrežni 
pas ter obremenjevanje voda, prav tako pa spreminjanje hidroloških lastnosti na 
površinah ali njihovi neposredni bližini mokrotnih in močvirnih habitatnih tipov. Možen je 
tudi daljinski vpliv zaradi sprememb hidrološkega režima in zaradi obremenjevanja 
vodotokov. 
Prav tako je možno trajno uničevanje HT, ki so iz ekonomskega vidika manj donosni 
(ekstenzivni travniki, mezotrofni mokrotni travniki, suhi travniki) in zato podvrženi 
urbanizaciji. Problematično je tudi uničevanje HT, ki so na lokalnem nivoju redki in 
malopovršinski.  
Sončne elektrarne (predvsem del površine Dh91) bi lahko imele bistvene kratko in 
dolgoročne vplive na nekatere naravovarstveno pomembne HT. Na območju se namreč 
nahaja HT Sestoji navadne šašulice (35.14), ki spada v skupino HT Suha volkovja in 
podobna kisla travišča pod gozdno mejo (35.1), ki je zato prednostni HT po Uredbi o 
habitatnih tipih. Potrebni so omilitveni ukrepi.  
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi 
splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih vplivov za stanje 
prednostnih in za območje Občine redkih, ogroženih ter za biotsko raznovrstnost oz. 
naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov.  

pSCI SCI Kum C Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi 
splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela bistvenih posledic za stanje 
populacij kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (ocena C). Glede na podatke o predvidenih 
planih, ki so razvidni iz OPN, pričakujemo večji vpliv na travniške kvalifikacijske vrste in 
HT, manj na gozdne kvalifikacijske vrste in HT. 
Za vrsto močvirski krešič ter delno tudi za navadnega koščaka kot pozitivno ocenjujemo 
spremembo rabe iz A v K na Natura 2000 območju in neposredni bližini (uskladitev z 
dejanskim stanjem, npr. p 14-46) na območju manjšega vodotoka. Notranja cona na območju 
Občine je za močvirskega kreščiča določena precej na široko, dejansko primernih habitatov za 
vrsto pa je znatno manj. Na območju potencialnega pojavljanja vrste gre predvsem za 
uskladitve z dejanskim stanjem (že pozidane površine). Ne glede na to bi lahko na območju 
nekaterih delno že pozidanih EUP-jih lahko z neprimernimi posegi prišlo do poslabšanja 
habitata za tako za močvirskega kreščiča kot za navadnega koščaka in posledično tudi za obe 
vrsti (npr. EUP Po02, Po05, Po11, Po42, Po44). Vplivov na koščaka na območju Save ne 
pričakujemo zaradi plana. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih vplivov na 
močvirskega krešiča in navadnega koščaka (ocena C).    
Čeprav travniški postavnež na območju Občine Hrastnik nima notranje cone, se na 
površinah SCI Kum pojavljajo travniki, ki so primerni habitat vrste. Spremembe v zazidalne 
površine ali pozidava nekaterih površin na že pozidalnih površinah bi lahko imelo vpliv na 
habitate vrste (krčenje površin pomembnih tako za gosenice kot za odrasle metulje), s tem pa 
tudi na populacije vrste. Pri nekaterih površinah gre le za (potencialni) prehranjevalni habitat 
odraslih osebkov, čeprav je zmanjševanje površin teh prav tako pomembno, pri drugih pa tudi 
za potencialne habitate ličink, pri čemer bi lahko prišlo do ogrožanja (sub)populacij vrste. 
Potrebne so omejitve pri nekaterih EUP-ji ali njihovo zmanjšane (predvsem pri Po10, Po12, 
Po23, Po29, Po33, Po45). Kljub temu, da se nekaterim površinam spreminja namembnost v 
kmetijske površine (npr. p 14-3, 14-2), bodo na njih še naprej stavbe. Ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih vplivov na travniškega postavneža (ocena C).   
Površine, ki so primeren habitat za alpskega kozlička ter bukovega kozlička in bi 
posledično spremembe rabe lahko imele vpliv tudi na vrsti, se bodo spreminjala v zazidalne 
površine v relativno malem obsegu ali imajo takšno namembnost določene že po obstoječem 
planu, pa še niso pozidane. Notranja cona za alpskega kozlička je omejena na manjši obseg 
kot bi se osebki dejansko lahko pojavljali. Kljub temu se lahko poslabša habitat obeh vrst ali 
pa bi lahko prišlo do uničenja osebkov. Potrebne so omejitve pri nekaterih EUP-ji ali njihovo 
zmanjšane (Po10, Po12, Po13, Po24). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih 
vplivov na alpskega in bukovega kozlička (ocena C). 
Na površini notranje cone navadne obročnice je večje število stanovanjskih površin (EUP-ji 
Po18, Po20, Po21, Po22, Po23, Po24, Po26, Po28, Po29, Po32, Po35, po37, Po42), ki 
ohranjajo namensko rabo A, pri nekaterih od teh gre tudi za zaokrožitve oz. uskladitve z 
dejanskim stanjem. Nekaj je tudi sprememb v A (EUP-ji Po25, Po31, Po36, Po44), kjer gre za 
uskladitve z dejansko rabo, nekaj pa tudi površin, kjer se raba iz stanovanjskih spreminja v 
kmetijske površine (t.i. »renaturacija«) (p 14-2, 14-3, 14-9, 14-10, 14-21, 14-22, 14-23, 14-
28). Accetto (2007) navaja, da so zadnji primerki z Zasavja znani iz l. 1955, kasneje je na 
območju ni potrdil nihče več. Sam je pregledu območja namenil 8 dni, a je ni našel, tudi na 
površinah, kjer je bila nazadnje opažena. Ne glede na to bi lahko prišlo do negativnih vplivov 
na vrsto (v kolikor na območju še uspeva) v primeru neprimernega ravnanja, predvsem z 
gozdnim robom. Za vrsto zato predpisujemo omilitvene ukrepe na območju njene potencialne 
razširjenosti. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih vplivov na navadno 
obročnico (ocena C). 
Mali podkovnjak na območju Občine Hrastnik nima cone (le v Občini Zagorje ob Savi). 
Vplivov na vrsto in njen habitat zato ne pričakujemo (ocena A). 
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Vplivov na navadnega netopirja ne pričakujemo. Vrsta je iz območja znana iz cerkve sv. 
Križa (blizu Počakovega, občina Radeče) (Presetnik in sod. 2009), ki je od meje občine 
Hrastnik oddaljena cca. 3 km, čeprav so prehranjevališča od zatočišč oddaljena večinoma 2-6 
km (Presetnik in sod. 2009). Ne glede na to ocenjujejo, da bistvenih posegov v gozd in gozdni 
rob na območju Kuma znotraj občine Hrastnik, ki bi lahko vplivali na potencialna 
prehranjevališča vrste, ne bo (ocena A)  
Neposrednih vplivov na kačjega potočnika ne pričakujemo, saj s planm niso predvideni 
posegi, ki bi vplivali na Savo v delu, ki je pomemben za vrsto. Možni pa so daljinski vplivi na 
vrsto zaradi solarnih panelov. Solarni paneli privabljajo nekatere na vodo vezane vrste žuželk 
(pozitivno polarotaktične vrste), ki obsežnejša območja panelov zamenjajo za vodno površino. 
Tako vodna površina kot tudi solarni paneli oddajajo horizontalno polarizirano svetlobo, ki 
privablja te žuželke in posledično deluje kot ekološka past, saj so bolj privlačne od samih 
vodnih teles. Te žuželke se lahko na površinah panelov parijo (posledično prihaja tudi do 
njihove znatne predacije) in nanje odlagajo jajčeca, kjer osebki nato poginejo, jajčeca pa 
propadejo, v množičnem primeru pojava pa lahko to vodi do upada ali celo zloma populacij 
posameznih vrst (Horváth in sod. 2010). Ni še raziskano, kakšen je daljinski vpliv oz. 
privlačnost panelov za žuželke. Kljub temu, da paneli niso nameščeni neposredno ob Savi, bi 
lahko privlačili mobilne vrste raznokrilih kačjih pastirjev kot je kačji potočnik. Za kačjega 
potočnika je znano, da premaguje daljše razdalje (Bedjanič 2005), ni pa znano, kako bi lahko 
sončni paneli vplivali na vrsto (v smislu privlačnosti in potencialnega odlaganja jajčec na 
površino panelov in podobne površine, kot je znano za nekatere druge vrste kačjih pastirjev, 
glej npr. Wildermuth & Horváth 2005 ali v smislu povečane predacije osebkov na območju 
panelov), zato so (tudi zaradi načela previdnosti) potrebni omilitveni ukrepi (ocena C) za 
območje EUP-jev Dh91in Bd28: obroba in mreža z belim trakom. Pri tem bo zmanjšana 
učinkovitost panelov zaradi zmanjšane površine, ki bi lahko proizvajala energijo, vendar te 
površine predstavljajo relativno majhen delež (do 2 % celotne površine), kar je pri proizvodnji 
energije zanemarljivo, a bistveno pri zmanjševanju privlačnosti panelov za kačjega potočnika. 
Na črtastega medvedka ima lahko vpliv morebitno odstranjevanje in neustrezno košenje 
gozdnega roba in mejic (še posebej na območjih novogradenj) na celotnem območju, ter 
odstranjevanje obrežne vegetacije ob vodotokih. Pričakujemo lahko tudi negativni vpliv zaradi 
povečanega svetlobnega onesnaževanja (možno neustrezno osvetljevanje javnih tudi 
zasebnih površin) na črtastega medvedka. Svetloba privlači črtastega medvedka, saj je 
pozitivno fototaktična vrsta (Sivec 1973, Frank 2005, UK Moths 2008), s tem pa so možne 
negativne posledice, kot so zmanjšana aktivnost parjenja, vplivi na odlaganje jajčec, razne 
poškodbe osebkov na svetilih, vplivi na orientacijo osebkov ter večja izpostavljenost plenilcem, 
kar vodi v večjo smrtnost in lahko vpliva na lokalne populacije vrste (Frank 2005). 
Ocenjujemo, da ob upoštevanju splošnih omilitvenih ukrepov plan ne bo imel bistvenih vplivov 
na vrsto (ocena C).   
HT Javorovi gozdovi v grapah in pobočnih gruščih 
HT Javorovi gozdovi v grapah in pobočnih gruščih se na območju Občine pojavlja 
malopovršinsko, enko velja za notranjo cono. Spremembe namembnosti na ta HT ne bodo 
vplivale, lahko pa bi prišlo do vpliva zaradi obstoječe namenske rabe (A) na površini EUP-ja 
Po24 zaradi neprimernih posegov. Potrebna je omejitev pri tem EUP-ju ali njegovo 
zmanjšane. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih vplivov na HT (ocena C). 
HT Ilirski bukovi gozdovi   
Za HT velja podobno kot za alpskega kozlička. Notranja cona na območju Občine sicer ni 
opredeljena, vendar se HT pojavlja na območju. Habitat pa je kot tak tudi pomemben za 
drugo kvalifikacijsko vrsto (alpskega kozlička). Spremembe rabe, ki bi lahko imele vpliv na HT, 
se bodo spreminjala v rabo A v relativno malem obsegu ali so v taki namembnosti določene 
že po obstoječem planu, pa še niso pozidane. Kljub temu se lahko zmanjša površina HT. 
Potrebne so omejitve pri nekaterih EUP-ji ali njihovo zmanjšane (Po10, Po12, Po13, Po24). Ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih vplivov na HT (ocena C). 
HT Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi    
Sprememb namenske rabe na površinah, kjer se nahaja ta HT, ne bo. Prav tako ne 
pričakujemo daljinskih vplivov na HT. Vpliva ne bo (ocena A). 
HT Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) se glede na conacijo ne pojavlja na območju 
Občine Hrastnik. Zaradi ekoloških razmer in kamninske podlage ga pričakujemo kvečjemu na 
majhnih površinah. Ne glede na to vplivov na HT ne pričakujemo (ocena A).   

ZO KP Kum A Vplivov na KP ne predvidevamo. V neposredni bližini meje KP ne bo prišlo do sprememba 
namenske rabe v stanovanjske površine, prav tako niso predvidene druge spremembe 
rab. Prav tako ne predvidevamo daljinskih vplivov. Z mejo KP se v JZ delu Občine Hrastnik 
stika EUP Ph15, vendar je vmes reka Sava. Vplivov na KP Kum ne pričakujemo (ocena A).  

ZO Soteska 
Ribnika 

A V neposredni bližini ne bo prišlo do sprememb namenske rabe (ostaja gozd), prav tako ne 
pričakujemo daljinskih vplivov. Vplivov na ZO ne pričakujemo. 

pSCI SCI 
Kopitnik 

A Natura 2000 območje sega na območje Občine Hrastnik le z robnim delom. Na teh 
površinah se ohranja obstoječa namenske raba (G), stanovanjskih površin znotraj 
območja SCI Kopitnik v Občini Hrastnik ni. Zato ne pričakujemo vplivov na to območje oz. 
njegove kvalifikacijske habitatne tipe, prav tako ne pričakujemo daljinskih vplivov (ocena 
A).  
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pZO KP 
Kopitnik 

C Na območju predlaganega ZO bo znotraj Občine prišlo do pozitivnih sprememb rabe z 
naravovarstvenega vidika (renaturacija pri pobudi 6-60 (iz SK v G), pri 6-22 (iz SP v K)) 
ter podobno pri bližnjih pobudah (6-21, 6-19). Edina stavbna površina znotraj 
predlaganega območja je Go41 (A), katere površine še niso v celoti pozidane. Potrebna je 
omejitev pri tem EUP-ju ali njegovo zmanjšane. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo 
bistvenih vplivov na pZO Kopitnik (ocena C). 

ZO KP Mrzlica A Vplivov na ZO ne predvidevamo, prav tako ne daljinskih vplivov, saj površine znotraj 
Občine Hrastnik, ki se navezujejo na ZO, ohranjajo namensko rabo kmetijskih in gozdnih 
površin. Vplivov ne bo (ocena A).  

pZO KP 
Mrzlica 

A Na območju, kjer se predlagano ZO prekriva s površino Občine Hrastnik ni predvidenih 
sprememb namenske rabe, prav tako na površini ni EUP-jev s stanovanjsko 
namembnostjo. Prav tako ocenjujemo, da ne bo prihajalo do daljinskih vplivov zaradi 
drugih površine znotraj Občine Hrastnik. Zato ocenjujemo, da vplivov za pZO Mrzlica ne 
bo (ocena A).  

EPO Kum C EPO je v zadostni meri že obravnavan pri oceni vplivov na SCI Kum. Iz navedenih vplivov 
sledi, da so tudi za EPO potrebni omilitveni ukrepi. Hkrati bodo s temi omilitvenimi ukrepi 
nebistveni vplivi tudi na druge lastnosti EPO območja (zavarovane rastlinske vrste idr.), 
zaradi katerih je območje pomembno. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bodo vplivi na 
območje nebistveni (ocena C).  

pSCI SCI 
Mrzlica 

B Na območju Občine Hrastnik bo prišlo znotraj SCI območja do  dveh sprememb namenske 
rabe: EUP Ka01 se spreminja iz K v A (gre za uskladitev z dejanskim stanjem), p 8-46 pa 
se spreminja iz A v K (renaturacija), čeprav bodo objekti verjetno stali še naprej. Druge 
površine ohranjajo namembnost kmetijskih in gozdnih površin. 
HT Ilirski bukovi gozdovi se na območju Občine Hrastnik znotraj SAC območja ne 
pojavlja, zato vplivov ne predvidevamo (ocena A). 
HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh se na območju 
Občine in sprememb namembnosti pojavlja, prav tako je to potencialni habitat 
travniškega postavneža. Ker gre le za uskladitve z dejanskim stanjem, predvidevamo, 
da vplivi na HT in travniškega postavneža ne bodo bistveni (ocena B).   

EPO Posavsko 
hribovje-
severno 
ostenje-
Mrzlica 

C Znotraj EPO bo prišlo do več sprememb namenske rabe: EUP Ka01 se spreminja iz K v A 
(gre za uskladitev z dejanskim stanjem), p 8-46 se spreminja iz A v K (renaturacija), 
čeprav bodo objekti verjetno stali še naprej. Druge površine ohranjajo namembnost 
kmetijskih in gozdnih površin. Južneje se usklajuje z dejanski stanjem območje EUP-ja 
Ka02, južno od njega (p 8-15) pa gre za renaturacijo (iz A v K) – slednje ocenjujejo kot 
pozitivno za EPO. Ocenjujejo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov (ocena C). 

SPA Posavsko 
hribovje –  

C Območje SPA se prekriva z več zazidalnimi površinami oz. EUP-ji. Na površini EUP-ja Ph15 
se še naprej ohranja gozd znotraj SPA, čeprav so spremembe namembnosti znotraj tega 
EUP-ja spremembe iz G v PŽ (prestavitev železniške proge zaradi TET) ter del elektrarne 
na trda goriva (E). Proti V se del površine ohranja kot SK, čeprav površina ni pozidana in 
nima EUP oznake.   
Na območju Podkraja se SPA prekriva z EUP-ji Po13 (A), pri kateri del površine še ni 
pozidan, z EUP Po19, kjer gre za uskladitev z dejanskim stanjem in zaokrožitev, ter Po33, 
kjer gre pri prekrivanju z SPA za še nepozidan del. Drugje (Kopitnik, nad Šavno Pečjo, Z 
od Turja) ni sprememb namenske rabe oz. ni prostih zazidalnih površin, ki bi se prekrivale 
z SPA. Glede na vse navedeno bistvenih vplivov za obe kvalifikacijski vrsti ptic in njune 
gnezditvene habitate ne pričakujemo bistvenih vplivov, ne glede na to pa podajamo 
omilitvene ukrepe, da se stanje ne bi poslabšalo (ocena C).  

EPO Zasavsko 
hribovje 

C Vplivi na posamezne dele tega EPO območja so delno že ocenjene z drugimi varstvenimi 
območji (SAC Kum, SPA Posavsko hribovje – ostenje, NV/ZO Soteska Ribnika, NV Matica - 
gozdni rezervat, NV Kopitnik, NV Okrogi, NV Pekel idr.) in za posamezne so podani tudi 
omilitveni ukrepi. Vendar bo na določenih EUP-jih izven naštetih območij, a znotraj 
obravnavanega EPO, prišlo do negativnih sprememb za to območje, zato podajajmo 
omilitvene ukrepe (ocena C).  

NV Matica - 
gozdni 
rezervat 

A Na območju Občine Trbovlje vplivov na NV ne predvidevamo, saj ne bo prišlo do 
sprememb namenske rabe (ostaja gozd).  

NV Kopitnik C Na območju NV bo znotraj Občine prišlo do nekaterih pozitivnih sprememb rabe z 
naravovarstvenega vidika (renaturacija pri pobudah 6-60, 6-61 (iz SK v G), 6-22, 6-62, 6-
63, 6-79, 6-80 (iz SP ali A v K)). Znotraj NV ostajajo sledeči EUP-ji kot stavbne površine: 
Go38, Go41, Go42 in Go97 (vsi A), katerih površine še niso v celoti pozidane. Potrebna je 
omejitev pri teh EUP-jih ali njihovo zmanjšane. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo 
bistvenih vplivov na NV Kopitnik (ocena C). 

NV Plavčeva 
lipa 

A Vpliv plana ocenjujemo pozitiven za NV, saj se površina (p 8-29), znotraj katere se nahaja 
NV, spreminja iz SK v K (renaturacija). Daljinskih vplivov na NV ne pričakujemo.   

NV Bajdetov 
graben s 
slapovi 

C Bistvenih vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v zgornjem delu v gozdu, v 
spodnjem delu delno na kmetijskih površinah (čeprav so dejansko z gozdom zaraščene 
površine z izjemo skrajnega spodnjega dela), kjer se namenska raba ne spreminja. Delno 
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se s površino NV prekriva EUP Po02, zato so predvideni omilitveni ukrepi oz. zmanjšanje 
stanovanjske površine. Daljinskih vplivov na NV ne pričakujemo. Ob izvedbi omilitvenih 
ukrepov vplivi ne bodo bistveni (ocena C).  

NV Jelenove 
skale 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na NV ne pričakujemo daljinskih vplivov na lastnosti, zaradi katerih 
se varuje. 

NV Okrogi A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na NV ne pričakujemo daljinskih vplivov  

NV Votlina v 
stolpu 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na jamo ne pričakujemo daljinskih vplivov. 

NV Ravne - 
bodika 

C NV se nahaja znotraj EUP-ja Ce14 z namensko rabo SK. Do možnih vplivov bi lahko prišlo 
pri dodatnih gradnjah/obnovah na območju zaradi poškodb drevesa pri gradbenih delih 
in/ali transportu ter nepravilnem ravnanju na površinah nad koreninskim sistemom 
(asfaltiranje ipd.). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bodo vplivi nebistveni (ocena C).  

NV Turje - lipa C NV se nahaja znotraj EUP-ja Tu38 z namensko rabo CD. Do možnih vplivov bi lahko prišlo 
pri dodatnih gradnjah/obnovah na območju zaradi poškodb drevesa pri gradbenih delih 
in/ali transportu ter nepravilnem ravnanju na površinah nad koreninskim sistemom. Del 
površine nad koreninskim sistemom je že v poslabšanem stanju (tlakovana površina do 
vhoda cerkve). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bodo vplivi nebistveni (ocena C).  

NV Boben - 
skalni 
osamelci 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na NV ne pričakujemo daljinskih vplivov oz. na lastnosti, zaradi 
katerih se varuje. 

NV Pekel - 
soteska pri 
vasi Čerdenc 

B Bistvenih vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja delno v gozdu, delno na kmetijskih 
površinah, kjer se namenska raba ne spreminja. Prav tako na NV ne pričakujemo 
daljinskih vplivov. 

NV 
Klemenčeve 
skale 

A Vpliv plana ocenjujemo pozitiven na NV, saj se površina (p 5-76), ki se delno prekriva z 
NV, spreminja iz SK v K (renaturacija). Daljinskih vplivov ne pričakujemo.   

NV Reberske 
skale 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na NV ne pričakujemo daljinskih vplivov. 

NV Matica - 
osamelci 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na osamelce ne pričakujemo daljinskih vplivov. 

NV Izvirišče A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na sotočje ne pričakujemo daljinskih vplivov, saj gorvodno na 
območju Občine Hrastnik ni predvidenih sprememb namembnosti. 

NV Pekel - 
gozdni 
rezervat 

C Znotraj območja NV ne bo prišlo do sprememb namenske rabe v stanovanjske površine. 
Nekatere površine znotraj NV pa ohranjajo namensko rabo K, čeprav so zaraščene ali v 
zaraščanju. V primeru poskusa njihove obuditve, bi lahko prišlo do degradacije NV. Ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo prišlo do bistvenih vplivov na NV (ocena C). 

NV Matica - 
gozdni 
rezervat 

C Znotraj območja NV ne bo prišlo do sprememb namenske rabe v stanovanjske površine. 
Nekatere površine znotraj NV pa ohranjajo namensko rabo K, čeprav so zaraščene ali v 
zaraščanju. V primeru poskusa njihove obuditve, bi lahko prišlo do degradacije NV. Ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo prišlo do bistvenih vplivov na NV (ocena C).  

NV Podkraj - 
skalni 
osamelec 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na osamelec ne pričakujemo daljinskih vplivov. 

NV Škratova 
dolina - bukvi 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. NV se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na drevesi ne pričakujemo daljinskih vplivov.  

NV Krajškova 
luknja 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. Jama se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na jamo ne pričakujemo daljinskih vplivov.  

NV Bambula A NV se nahajata na robnem delu opuščenega kamnoloma, kjer namenska raba ostaja 
nespremenjena (G oz. K). Bambula se sicer nahaja nad površino za industrijo (IP), a v 
kolikor bo ostala v predvidenih (z namensko rabo obstoječih) mejah, vpliva na NV po 
naših ocenah ne bo.  

NV Krvava 
luknja 

NV Kovška 
luknja 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. Jama se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na jamo ne pričakujemo daljinskih vplivov.  

NV Molitka A Vplivov na NV ne pričakujemo. Jama se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na jamo ne pričakujemo daljinskih vplivov.  

NV Brezno 
Boriče 

A Vplivov na NV ne pričakujemo. Jama se nahaja v gozdu, kjer se namenska raba ne 
spreminja. Prav tako na jamo ne pričakujemo daljinskih vplivov.  

NV Mrzlica A NV poteka tik ob občinski meji, kjer niso predvidene spremembe namenske rabe, prav 
tako ne pričakujemo daljinskih vplivov na NV.  

NV Ribnik - 
soteska 

A V neposredni bližini ne bo prišlo do sprememb namenske rabe (ostaja gozd), prav tako ne 
pričakujemo daljinskih vplivov. Ocenjujemo, da vplivov na NV ne bo. 

NV Veliko Širje 
- lehnjakova 
stena 

A Vplivov na NV ne pričakujemo (tudi daljinskih ne), saj se NV nahaja na drugi strani reke 
Save.  

NV Škratova A V neposredni bližini ne bo prišlo do sprememb namenske rabe (ostaja gozd), prav tako ne 
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glava pričakujemo daljinskih vplivov. Ocenjujemo, da vplivov na NV ne bo. 

NV Ojstro - 
nahajališče 
fosilov 

X Ker ne poznamo točnega območja in površine oz. obsega NV, vplivov na NV ne moremo 
oceniti. Predlagamo, da ZRSVN poda potrebne omilitvene ukrepe za NV, saj razpolaga z 
natančnejšimi podatki njene točnejše lokacije. 

pNV Suhi 
graben v 
Škratovi dolini 

A Na območju pNV ni sprememb namenske rabe znotraj Občine Hrastnik, prav tako ni 
stanovanjskih površin (najbližja sta EUP-ja Po37 in Po45, ki sta oddaljena vsaj 40 m). Prav 
tako ne predvidevamo daljinskih vplivov. Ocenjujemo, da vplivov na pNV ne bo (ocena A).  

Območja 
pričakovanih 
naravnih 
vrednot (pNV) 

C Ob raznih zemeljskih delih na obeh območjih pričakovanih naravnih vrednot (Karbonati in 
Laški zaliv) je možnost odkritja ter poškodovanja in uničenja fosilov, mineralov in/ali jam 
ter tudi geomorfoloških značilnih oblik površja. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bodo 
vplivi nebistveni (ocena C). 

 
Kumulativni in sinergijski vplivi 
Ob uveljavitvi odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski akti Občine Hrastnik: 
- Odlok o lokacijskem načrtu PE 6/2 (del) – Prestavitev železniške proge v območju 

TE Trbovlje (UVZ, št. 24/88) – se ohrani v celoti, aktualen. 
- Odlok o ureditvenem načrtu območja Steklarne Hrastnik (UVZ, št. 3/05). 
- Odlok o lokacijskem načrtu za stanovanjsko območje Spodnje Marno (UVZ, ŠT. 

25/07) – se ohrani v celoti, aktualen. 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prenovo centra Dol pri 

Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št. 31/2008), - se v celoti ohrani, aktualen. 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Resnica S5« (Ur. Vestnik 

Zasavja, št. 4/2009), - aktualen, se v celoti ohrani. 
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone TKI Hrastnik (UVZ, št. 4/92, 9/95) – 

ostane v veljavi v celoti, aktualen. 
- Odlok o ureditvenem načrtu za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov 

Unično (UVZ, št. 16/89, 8/07) – se ohrani v celoti, aktualen. 
 
Ob uveljavitvi odloka ostajajo delno v veljavi: 
- Odlok o zazidalnem načrtu za območje centra v Hrastniku ob Bobnu (UVZ, št. 3/95, 

8/08), - delno se razveljavi, delno ostane v veljavi; razveljavlja se v območju s 
parcelnimi številkami: 523del, 1599del, 1601, 1602del, 1507/1del – K.O. Dol pri 
Hrastniku, 1483/1del, 1063, 1506del, 1064, 1065, 1066/1, 1066/3, 1066/2, 1068/2, 
1067, 1068/1del – K.O. Hrastnik-mesto. 

- Odlok o zazidalnem načrtu ZN I5 industrijske cone za Savo (UVZ, št. 12/92) – delno 
se razveljavi in nadomestni s PIP, delno ostane v veljavi; razveljavlja se v območju 
z nekaterimi parcelnimi številkami.  

- Odlok o ureditvenem načrtu  za območje Log – Novi Log (UVZ, št. 6/00, 10/02, 
11/04, 21/05 in 11/09) – se delno razveljavi, v delu tovarne SIJAJ, delno ostane v 
veljavi; razveljavlja se v območju s parcelnimi številkami: 552/5del, 552/11, 
552/10, 552/1, 552/2, 551/2, 549/1, 550/3, 550/2, 550/1, 40, 41, 39/8, 37/2, 
535/1, 37/2, 535/2, 536/2, 37/5, 37/7del, 536/3, 37/3del, 38, 540, 541, 543del, 
544del, 545, 536/1, 548/2, 548/1del, 547del, 552/7, 552/8, 552/9, 552/6, 549/3 – 
K.O. Hrastnik-mesto, 528, 99/3 – K.O. Studence. 

- Odlok o ureditvenem načrtu C2 – C4 industrijska cona  RRP Hrastnik in KOP 
Hrastnik (UVZ, št. 8/88, 7/93, 11/06, 13/07) – delno se razveljavi, C4 se nadomesti 
s PIP; razveljavlja se v območju s parcelnimi številkami: 225, 226, 227/1, 227/2, 
1483/3del, 255del, 250/3, 250/2, 250/1, 249, 251/1, 1483/5del, 231, 230, 229, 
228; K.O. Hrastnik-mesto. 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti: 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 

občine Hrastnik za obdobje 1986 – 2000 (UL RS, št. 78/98, 55/02). 
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- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik (UVZ, št. 18/87, 12/00, 
8/01, 3/04, 17/04,  21/05, 24/06, 8/08). 

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Hrastnik (Ur. list, št. 
30/03, 4/07, 19/09). 

- Odlok o PUP 5 za območje Dirmarjev hrib (UVZ, št. 12/03) - se nadomesti s PIP. 
- Odlok o PUP 6 za območje bivšega Petrola (UVZ, št. 12/03) - se nadomesti s PIP. 
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja Novi dom PUP3 (UVZ, 

št. 3/04) - se nadomesti s PIP. 
- Odlok o zazidalnem načrtu Korbarjev hrib (UVZ, št. 11/95, 3/04, 24/06) - se 

nadomesti s PIP. 
- Odlok o zazidalnem načrtu center naselja Hrastnik (UVZ, št. 10/84, 11/09) - se 

nadomesti s PIP. 
- Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Križišča ceste R1-221/1222 Hrastnik – 

Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik – most čez Savo pri »Riklovem mostu« v 
Hrastniku (Ur. l. RS, št. 36/02) - se nadomesti s PIP. 

- Odlok o ureditvenem načrtu Zadnje Laze (UVZ, št. 12/86) - se nadomesti s PIP. 
- Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Podkraj (UVZ, št. 15/91) – se opredeli nov 

OPPN. 
- Odlok o zazidalnem načrtu ZN I5 za Savo – I. faza za gradnjo ČN in 

kanalizacijskega kolektorja (UVZ, št. 13/87, 34/08) – se nadomesti s PIP za ČN. 
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev parkirišča na 

območju »bivše trgovine Emona« v Hrastniku (Ur. Vestnik Zasavja, št. 13/2011) - 
se razveljavi, že izveden, ureja se s PIP, EUP. 

- Odlok o zazidalnem načrtu ZN 11 industrijske cone Podkraj (UL RS, št. 22/04) – se 
razveljavi, lastnik želi ohranitev SZ – v dogovoru z Občino Hrastnik se za območje 
SZ opredeli nov OPPN. 

 
V času priprave OPN je v teku postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov na 
območju občine: 
- Odlok spremembi in dopolnitvi ureditvenega načrta za območje Log – Novi Log 

(UVZ, št. 6/00, 10/02, 11/04, 21/05). 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah z zazidalnega načrta za območje centra v 

Hrastniku »ob Bobnu« (UVZ, št. 3/95, 8/08). 
- Uredba o DPN G2-108. 
 
Glede na podatke o drugih planih na območju Občine Hrastnik, je na tem območju 
veljaven DPN za daljnovod 2x110 kV Beričevo-Trbovlje (Uredba o državnem 
lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo-Trbovlje (Ur. l. RS, št. 98/08)), 
gradnja se je pričela februarja 2012.  
 
Na območju Občine Hrastnik so v pripravi sledeči DPN-ji:  
- DPN za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane-Hrastnik, 
- Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik-Zidani most-Radeče in deviacije 

ceste G1-5 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče,  
- DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na Srednji Savi.  
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Slika 19: DPN-ji v pripravi na območju Občine Hrastnik 

 
SCI Mrzlica in KP Mrzlica 
Območje SCI Mrzlica si delijo 4 občine. Glede na javno dostopne podatke sta Občini 
Žalec in Trbovlje v postopku izdelave občinskega prostorskega načrta. Glede na prejete 
podatke o predvideni namenski rabi za Občino Trbovlje (Lokus d.o.o., julij 2012, OP 
Geateh/Lutra inštitut) na območju SCI Mrzlica ne bo novih sprememb rabe v 
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stanovanjska območja in s tem tudi ne do vpliva na območje, bo pa vpliv na ZO KP 
Mrzlica zaradi več sprememb namenske rabe (iz K v A). Večinoma gre za uskladitve z 
dejanskim stanjem in zaokrožitve, ponekod (Kajtna) pa prihaja tudi do degradacij 
območja in poslabševanja stanja. Občina Prebold ima potrjen Izvedbeni del 
prostorskega načrta Občine Prebold (Ur. l. RS, št. 43/10), v katerem niso predvideni 
posegi na varovano območje. Na varovanem območju in v njegovem neposrednem 
območju niso predvideni Državni prostorski načrti, vendar je Mrzlica v Nacionalnem 
energetskem programu 2010-2030 opredeljeno kot potencialno območje vetrnih 
elektrarn (Aquarius d.o.o. 2011), ki je prikazano na spodnji sliki. Realizacija bi lahko 
vplivala tudi na KP Mrzlica in pKP Mrzlica.  
 

 
Slika 20: Izsek iz karte Dodatka za Nacionalni energetski program (NEP) za obdobje 2010-2030. Rdeče: Potencialna 
območja vetrnih elektrarn, zelene pike: hidroelektrarne (Vir: Dodatek za NEP, Aquarius d.o.o. 2011, priloga 3) 

 
SCI Kum 
Območje SCI Kum se razteza na ozemlje 5 občin: Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in 
Zagorje ob Savi. Občina Hrastnik je v postopku izdelave občinskega prostorskega 
načrta. 
 
Občina Litija je 8.7.2010 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Litija (Ur. l. RS, št. 
58/10). Iz odloka ni razvidnih posegov na Natura 2000 območje. Do OP in Dodatka za 
varovana območja za OPN nismo dostopali. 
 
Občina Radeče je sprejela Občinski prostorski načrt Občine Radeče 26.10.2011 (Ur. l. 
RS, št. 99/11), v katerem je na območju SCI Kum predvideno počitniško naselje 
Čimerno (EUP ČI-14). ČI-14 posega v cone naslednjih vrst in habitatnih tipov: Ilirski 
bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)), polnaravna suha travišča in 
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grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) in alpski kozliček. Za ta EUP je 
bil predpisan OPPN. Do OP in Dodatka za varovana območja za OPN nismo dostopali. 
 
Občina Zagorje ob Savi je sprejela Občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi 
25.7.2011 (Ur. l. RS, št. 65/11). V okoljskem poročilu za OPN občine – Dodatek za 
varovana območja (Aquarius d.o.o. Ljubljana 2008: 53-55) navajajo širitev 
stanovanjskih območij, ki bodo posegala na SAC Kum s površino cca 100 m2. Predviden 
je negativen vpliv na malega podkovnjaka v primeru neustreznega osvetljevanja 
območja, saj bi stanovanjska območja posegala na potencialen prehranjevalni habitat 
vrste (Aquarius d.o.o. Ljubljana 2008).  
Dodaten poseg na območje SCI Kum predstavlja 6 pobud (F-1/1, F-6/4, F-6/5, F-6/6, 
F-6/8, F-9/1), ki skupno obsegajo 0,03% območja Nature. Pobude F-6/4, F-6/8 in F-
9/1 posegajo na območje HT Ilirski bukovi gozdovi, kjer bo ob neupoštevanju 
omilitvenih ukrepov prišlo do uničenja kvalifikacijskega HT. Predlagan je bil odmik 
objekta od gozdnega roba (Aquarius d.o.o. Ljubljana 2008). 
Pobude F-6/6, F-6/8 in F-9/1 posegajo v območje pojavljanja močvirskega krešiča, ki 
se pojavlja ob vlažnih in zamočvirjenih predelih ob vodotokih, predvsem tistih, katerih 
bregovi so porasli s črno ali sivo jelšo. Posegi bodo uničili del življenjskega prostora 
vrste. Poleg tega bi osvetljevanje objektov povzročilo svetlobno onesnaževanje, ki 
lahko vpliva na aktivnost vrste, ki je nočno aktivna. Ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov bo vpliv nebistven. 
Na območje pobude F-6/8 je predvidena sprememba rabe v območje za šport. Ker je 
bilo to območje že do sedaj namenjeno športni dejavnosti, dodatne spremembe niso 
predvidene, zato vpliva ne bo (Aquarius d.o.o. Ljubljana 2008). 
Pobuda F-9/1 se nahaja pri naselju Zg. Šklendrovec in v površini posega na cca 0,18 
ha cone HT Ilirski bukovi gozdovi. Pobuda obsega območje gozda, kjer se po podatkih 
NV Atlasa pojavlja tudi močvirski krešič. V kolikor se na območju pobude izvede 
golosek in spremeni struktura tal, bi bil vpliv na vrsto in HT bistven, prizadeta bi bila 
tudi celovitost Natura območja. Dodaten vpliv na močvirskega krešiča kot nočno 
aktivno vrsto bi predstavljalo osvetljevanje objektov. Zato se kot omilitveni ukrep 
predlaga zmanjšanje območja pobude in umestitev ob že obstoječe objekte. V primeru 
upoštevanja omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (Aquarius d.o.o. Ljubljana 2008). 
 
Občina Trbovlje je v fazi ocenjevanja CPVO (izdelovalec OP Geateh in Lutra inštitut, 
Dodatka Lutra inštitut). Vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Na 
območju je prišlo do številnih renaturacij, ki so bile ocenjene kot pozitivne, vendar bi 
nekateri posegi oz EUP-ji lahko negativno vplivali na močvirskega krešiča (OB-04 in OB-
05, ZA-02), prav tako za travniškega postavneža, HT Polnaravna suha travišča, 
alpskega kozlička in HT Ilirski bukovi gozdovi, predvsem pa na HT Javorovi gozdovi v 
grapah in pobočnih gruščih, v kolikor ne bodo za slednje izvedeni nadomestni habitati 
zaradi EUP OB-04 (cesta).  
 
SPA Posavskega hribovja – ostenje 
Ker SPA Posavsko hribovje predstavlja več ločenih območij, ki se nahajajo v Zasavski in 
Posavski regiji, leži to Natura območje na ozemljih kar 10 občin: MO Celje, Občina 
Trbovlje, Laško, Litija, Prebold, Radeče, Sevnica, Tabor, Zagorje ob Savi in Žalec. 
Mestna občina Celje ter občine Hrastnik, Laško, Tabor in Žalec so v postopku priprave 
občinskega prostorskega načrta, zato morebitni posegi na Natura območje še niso 
znani. 
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Občina Litija je 8.7.2010 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Litija (Ur. l. RS, št. 
58/10). Iz odloka ni razvidnih posegov na Natura 2000 območje. Do OP in Dodatka za 
varovana območja za OPN nismo dostopali. 
 
Občina Prebold je sprejela Odlok o Izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta 
Občine Prebold 22.4.2010 (Ur. l. RS, št. 43/10). Iz odloka ni razvidnih posegov na 
Natura 2000 območje. Do OP in Dodatka za varovana območja za OPN nismo 
dostopali. 
 
Občina Radeče je sprejela Občinski prostorski načrt Občine Radeče 26.10.2011 (Ur. l. 
RS, št. 99/11). Iz odloka ni razvidnih posegov na Natura 2000 območje. Do OP in 
Dodatka za varovana območja za OPN nismo dostopali. 
 
Občina Sevnica še ni sprejela Občinskega prostorskega načrta, ki je že bil javno 
razgrnjen jeseni 2010. Iz okoljskega poročila, poglavje Narava, je razvidno, da bodo na 
0,1 ha Natura območja potekle spremembe namembnosti, ki bodo vključevale že 
obstoječe stanje. Vplivi na Natura območje zato niso predvideni (Ipsum, okoljske 
investicije, d.o.o. 2010). 
 
Občina Zagorje ob Savi je sprejela Občinski prostorski načrt Občine Zagorje ob Savi 
25.7.2011 (Ur. l. RS, št. 65/11). V okoljskem poročilu za OPN občine – Dodatek za 
varovana območja ni predvidenih posegov, ki bi vplivali na SPA Posavsko hribovje – o 
(Aquarius d.o.o. Ljubljana 2008).  
 
Občina Trbovlje z OPN ne bo imela bistvenih vplivov na območje, ne glede na to so 
predpisani omilitveni ukrepi v izogib poslabšanju stanja.  
 
Vpliv DPN-jev in DPNp-jev (DPN v pripravi) na SCI Kum in SPA Posavsko hribovje – e  
Na območji SAC Kum in SPA Posavsko hribovje – ostenje posega DPNp za HE Renke, 
HE Trbovlje in HE Suhadol na Srednji Savi. DPNp obsega območje reke Save v občinah 
Litija, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Laško. V primeru SAC Kum so z izgradnjo verige 
hidroelektrarn predvideni vplivi na HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh, katerega notranja cona se nahaja tudi na odseku med HE Trbovlje in 
HE Suhadol. Poleg tega lahko pride do zmanjšanja habitata navadne obročnice in 
habitata močvirskega krešiča v primeru, da se bo pri gradnji HE Trbovlje in HE Suhadol 
širilo na desni breg Save. Predviden je tudi vpliv na obe kvalifikacijski vrsti SPA 
Posavsko hribovje , planinskega orla in sokola selca, predvsem v obliki hrupa, ki bo 
vplival na prehranjevalni habitat. Možen je tudi neposreden vpliv uničenja gnezdišč. Ti 
vplivi so bili predvideni pred določitvijo točnih lokacij hidroelektrarn (Aquarius d.o.o. 
2011). Trenutno so glede na izbrane lokacije vseh treh HE (spodnja slika) predvidena 
prelivna polja na levi breg Save. Predviden je vpliv vseh treh hidroelektrarn na SPA 
Posavsko hribovje in vpliv HE Trbovlje na SCI Kum predvsem v času izgradnje. Na 
območja Nature 2000 bodo posegala gradbišča pregrad in ceste. Dodaten vpliv bodo 
predstavljali priključni daljnovodi, kjer je predviden vpliv na SPA Posavsko hribovje. V 
tem primeru bo prišlo do odstranitve vegetacijskega pokrova in povečane 
izpostavljenosti pobočij eroziji, dokler poškodovane površine ne bodo uspešno sanirane 
(Acer Novo mesto d.o.o. in Savaprojekt d.d. 2011). Postavitev daljnovoda v življenjski 
prostor planinskega orla in sokola selca lahko pomeni trajno oviro v habitatu. 
Negativen daljinski vpliv v gnezditvenem obdobju predstavljajo gradbena dela. Največji 
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vpliv na SPA bi predstavljala gradnja in obratovanje črpalne hidroelektrarne Požarje 
(Aquarius d.o.o. 2011). 
Na obe Natura območji posega tudi DPNp za izgradnjo plinsko parne elektrarne 
Trbovlje, katerega vplivi še niso znani. DPNp je v fazi priprave CPVO-ja. 
V Občini Radeče na območje SCI Kum z manjšo površino sega tudi DPN v pripravi za 
cesto G2-108 Hrastnik-Zidani most-Radeče in deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice-
Zidani Most-Radeče. Vplivi na območje niso znani.  
Na območju MO Celje v bližini SPA Posavsko hribovje je predviden DPNp za območje 
Celjske koče, ki ne posega neposredno na Natura območje. DPNp se z območjem 
prekriva le v območju neposrednega vpliva v obsegu 0,06 ha (Jakopič in Kus Veenvliet 
2008). 
DPN za daljnovod 2x110 kV Beričevo-Trbovlje poteka preko Natura območja na lokaciji 
Zagorje (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo-
Trbovlje, 23. člen). Vplivi niso znani. 
 
Načrtovane so tudi nadgraditve železniškega sistema na relaciji Ljubljana-Zidani Most, 
ki je del daljinskega promet na poteku Trst – Ljubljana – Zidani Most – Zagreb. 
Predvidena je novogradnja visoko zmogljivostne/hitre proge za hitrost ≥ 250 km/h na 
odseku Litija – Suhadol po letu 2030 (RS Ministrstvo za promet 2011). Vpliv na 
območje bi bil predvsem v času gradnje. 
 
Pomemben vpliv bi lahko za kvalifikacijske vrste območja predstavljala tudi realizacija 
NEP 2010-2030 zaradi vetrnih elektrarn na območju Mrzlice in Čemšeniške planine (glej 
sliko zgoraj).  
 

 
Slika 21: Karta lokacij HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadole ter priključnih daljnovodov. (Vir: Povzetek z Javnost. 
Dopolnitev pobude za pripravo DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol, Acer Novo mesto d.o.o. in Savaprojekt 
d.d. Krško 2011) 
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Slika 22: DPN-ji in DPN-ji v pripravi, na območju SCI Kum in v njegovi bližini 

 

 
Slika 23: DPN-ji in DPN-ji v pripravi, na območju SPA Posavsko hribovje -in v njegovi bližini 

 
Do kumulativnih vplivov na NV Matica - gozdni rezervat bi lahko prišlo tudi v primeru 
gradnje 3. razvojne osi oz. obvoznice/razbremenilne ceste za mesto Trbovlje. Ta je v 
OPN Trbovlje tudi že vrisana (izvedbeni del/grafične podlage), med tem ko jo ima 
Občina Hrastnik le v strateškem delu OPN-ja. Kako daleč bo ta cesta še segala na 
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območje Občine Hrastnik nam ni znano. Predvidevamo, da bo vpliv natančneje 
opredeljen v okoljskem poročilu za ta poseg. 
 
3.4.5. Omilitveni ukrepi 
Omilitvene ukrepe podajamo glede na vrste dejavnosti oziroma vrste posegov. Za 
izvedbo vseh omilitvenih ukrepov so zadolženi investitorji in Občina Hrastnik. V času 
gradnje naj izvaja reden nadzor upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov pristojni 
inšpektor oziroma naravovarstveni nadzornik ter Občina Hrastnik. Poleg tega je 
potrebno upoštevati vse varstvene pogoje, usmeritve in priporočila, ki so navedena v 
smernicah ZRSVN, ZZRS in ZGS.  
- Parkovne ureditve in druge zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se 

uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za takšne habitate.  
- V čim večji meri se ohranjajo ali vzpostavijo prvotni habitati (npr. ekstenzivni 

negnojeni travniki, mokrotni travniki, visokodebelni sadovnjaki, mejice, živice, 
obrežna vegetacija). V primeru uničenja se nadomeščajo vsaj v enakem 
velikostnem razredu.  

- Dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja nočno 
osvetljevanje gradbišč in objektov ni dovoljeno (predvsem v vplivnem območju in 
na območjih Natura 2000, zavarovanih in predlaganih zavarovanih območjih, EPO 
in NV). 

- Za osvetlitev zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne svetijo v UV spektru 
in čim manj svetijo v modrem delu spektra (npr. visokotlačne natrijeve sijalke). Vse 
svetilke morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10). To pomeni, da morajo 
biti takšnih oblik, da ne sevajo nad vodoravnico, prav tako morajo biti pravilno 
nameščene in usmerjene. Za osvetljevanje naj se uporabijo popolnoma zasenčena 
svetila z ravnim zaščitnim in nepredušnim steklom. 

- Območja degradirana v času izvedbe del je potrebno povrniti v prvotno stanje. 
- Dosledno se upoštevajo tehnološki standardi za delujoče in novo vzpostavljene 

industrijske dejavnosti ter uporaba komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, 
čistilne naprave, ipd.). 

- Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov z materiali, ki vsebujejo 
nevarne spojine. Betoniranje na brežinah in v vodotokih ni dovoljeno, prav tako je 
potrebno preprečiti izlitje mešanic apna ali cementa v vodo. 

- Preprečuje se onesnaževanja vodotokov iz razpršenih in točkovnih in spiranje snovi 
s površin cest, parkirišč in kmetijskih površin. Ohranja se naravna struktura dna 
vodotoka kot tudi bregov vodotokov in obrežna vegetacija. Vsi obstoječi in 
predvideni objekti se naj priključijo na skupno ali ustrezno individualno čistilno 
napravo. 

- V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne 
nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Pranje gradbenih strojev in druge opreme 
z vodo iz vodotoka ni dovoljeno. 

- Gradbeni stroji morajo biti brezhibni, tako da je preprečeno izlivanje in spiranje 
goriva, olj in maziv. 

- Intenzivna gradbena dela v bližini vodotokov naj se izvajajo zunaj drstitvenega 
obdobja rib (glede na vrste, prisotne v dotičnem vodotoku).  

- Drevje v gozdu se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja, po 
končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na 
okoliškem gozdnem drevju ter na gozdnih poteh. 
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- Krčenje dreves in grmovja na območjih, ki so določeni kot notranja cona vrst, je 
dovoljeno le v jesenskem in zimskem času. 

- Posege v strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih se izvaja tako, da se ohrani 
obrežna vegetacija v širini vsaj 5 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke 
steblike), na obeh straneh struge. 

- Pri izvajanju kmetijske prakse naj se dosledno upošteva širina obrežnega pasu ob 
vodotokih (vsaj 5 m za vodotoke 2. reda, vsaj 15 m za vodotoke 1. reda na 
naseljenih območjih ter izven naseljenih območij 40 m). 

- Na območju Občine se preprečuje odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. 
Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira. 

- Upoštevajo se tudi vsi omilitveni ukrepi, ki so navedeni v smernicah nosilcev 
urejanja prostora. 

 
 Jame in vode 
- Jame, ki niso odprte za javnost, se naj ustrezno zaščiti pred obiskovalci. 
- Preprečuje se onesnaževanja površinskih in podzemnih voda. 
- Preprečuje se odlaganje odpadkov v jame in brezna, že obstoječa divja odlagališča 

se sanira. 
- Pred izvedbo večjih zemeljskih del in ob najdbi novih jam se o tem obvesti pristojno 

inštitucijo 
 
 Ptice 
- Nove nadzemne vode naj se gradi na pticam prijazen način (izvedba gradenj, ki 

preprečuje električne udare ptic). 
- V primeru zasteklitve večjih površin in na večja okna ter steklena vrata se naj 

namestijo nalepke v obliki silhuete ujed (za preprečitev trkov ptic v te površine). 
- Vsa gradbena dela in morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo se naj 

izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic (to je od začetka septembra do sredine 
februarja). 

 
 Netopirji 
- Ob prenovi obstoječih objektov se ob morebitni najdbi netopirjev pred pričetkom 

obnove o tem obvesti ZRSVN. 
- V kolikor je ugotovljeno, da se v/na podstrehah posameznega objekta zbirajo breje 

in doječe samice netopirjev s svojimi mladiči, naj se obnova ne izvaja v času od 
konca aprila do začetka septembra. 

- Pri obnovi stavb, v katerih se nahajajo netopirji, naj se ohranjajo strukture, ki 
zagotavljajo njihov nadaljnji obstoj na lokaciji (preletne odprtine, notranje 
strukture). 

 
 Dvoživke, vidra, ribe, močvirska sklednica, divjad in drugi sesalci 
- Ohranjajo se tekoče in stoječe vode v dobrem ekomorfološkem stanju; ohranjajo se 

gozdne luže (kolesnic se ne zasipava); 
- Za vidro (in druge živali, predvsem male sesalce): pri gradnji in obnovi mostov za 

premostitve vodotokov se naj gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom 
zgradijo suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda 
na suhem (vsaj 15 cm nad najvišji nivo vode) ter dostopna po kopnem s klančino in 
primerno prehodna za vidro ter druge sesalce (širina vsaj 50 cm, svetla višina nad 
polico vsaj 60 cm, ki vidri omogoča enostaven prehod), dostopna pa mora biti tudi 
iz vode (npr. preko klančine ali primernih stopnic). S tem se bo moč izogniti 
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povozom vider. Uporaba cilindričnih prepustov oz. kanalov naj se ne uporablja, niti 
za najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se 
uporabljajo kvadratni prepusti/kanali s polico (kot opisano zgoraj) vsaj na eni 
strani.  

- Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, 
divjad). Morebitne obstoječe črne točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah 
(spomladi in jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem 
obdobju prenaša čez prometnice, ali pa se jih usmeri v primeren podhod (če je 
možno, se dodatne podhode tudi zgradi). 

- Rekreacijske površine (poti, kolesarske poti) naj se umešča po že obstoječih 
kolovozih ali poteh in naj se jih usmerja izven 15 m obvodnega prostora, idr. 

 
 Habitatni tipi  
- Ob vodotokih naj se ohranja lesna obrežna zarast, manjkajoča lesna zarast se naj v 

čim večji možni meri nadomesti, 
- Pri sečnji se upošteva 5 m pas vodnega zemljišča (dreves in grmovja, ki rastejo v 

tem pasu, naj se ne seka oz. naj se s sečnjo ohranja zastrtost vodotoka), 
- Ohranjajo naj se naravne biološke razmere. 
 
 Vse vrste in vsi habitatni tipi 
- Ohranja in vzpodbuja se ekstenzivna raba travišč in ekološko kmetovanje (smotrna 

in čim manjša uporaba fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil, pozna košnja 
travišč).  

- Ohranja se mozaičnost krajine, posamezna drevesa, grme in mejice ter strukturiran 
gozdni rob. 

- V času priprave podrobnejše dokumentacije za gradnje in rekonstrukcije objektov 
in cest ter vse posege, za katere bo sprejet OPPN je potrebno racionalno načrtovati 
vse posege v prostor tudi v širšem območju in se izogniti posegom na varovanih 
območjih in območjih s posebnim varstvenim statusom oziroma v območjih z 
daljinskim vplivom. 

 
 Pri ureditvah na in v vplivnem območju vodotokov je potrebno upoštevati še 

usmeritve, kot so navedene v Zakonu o ohranjanju voda: 
- Ohranja se dobro stanje površinskih in podzemnih voda. 
- Ohranjajo se naravne plitvine in prelivi v matično strugo. 
- Vodno telo naj se ne zasipa. 
- Predele erodiranih rečnih brežin naj se ohranja. 
- Ohranjajo naj se sipine. 
- V strugo in brežine naj se ne posega. 
- Posegi v vode naj se izvajajo sonaravno. 
- Posegi v vode naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ptic. 
- Brežine voda naj se kosi med drugo polovico septembra in začetkom maja. 
- Ohranja naj se sklenjena obrežna vegetacija, vsaj enoobrežno, na dolžini vsaj 300 

m. 
- Ob posegih naj se zasaditve brežin izvede izključno z lokalno avtohtonimi vrstami. 
 
Omilitveni ukrepi za posege na območju pričakovanih naravnih vrednot (pNV): 
Karbonati in Laški zaliv. To velja za vse površine stavbnih zemljišč (S, A, I, C, P, O itd.) 
ter za območja mineralnih surovin (L) ter za NV Ojstro - nahajališče fosilov. 
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V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu ZON-a. 
Vsak, ki odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame ali dela jame, 
je dolžan o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega 
centra SAZU (8. in 9. člen ZVPJ).  
 
Posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli kot so gradnja ceste, plinovoda, 
vodovoda, kanalizacije, kablovodov: Po predhodnem dogovoru z ZRSVN, OE Celje se 
omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in 
varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. 
 
Posegi povezani z manj obsežnimi zemeljskimi deli kot so izkopi za individualne 
stanovanjske hiše, greznice, ipd.: Investitorja se seznani z možnostjo obstoja naravnih 
vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti ZRSVN, OE Celje. 
 
Če investitor oz. izvajalec odkrije potencialno naravno vrednoto, naj o najdbi čim prej 
obvesti ZRSVN, OE Celje. Ta pripravi usmeritve, ki vključujejo: 
- dokumentiranje in ovrednotenje območja oz. potencialne naravne vrednote, 
- oceno ogroženosti ter 
- predlog ukrepa varstva (in-situ ali ex-situ varstvo, pogodbeno varstvo, skrbništvo, 

zavarovanje, začasno zavarovanje, obnovitev). 
 
V Prilogi 1 podajamo predloge/zahteve po zmanjšanju zazidalnih površin zaradi varstva 
narave za posamezna območja, ki so namenjene pripravljavcu plana. Opozoriti velja, 
da na številnih mestih prihaja do razlik med dejanskim stanjem (DOF-i) in namensko 
rabo oz. katastrom, po katerem je večinoma določena namenska raba pozidanih 
površin. Posledično deli stavb ali celo cele stavbe niso vključene v posamezne EUP-je, 
na drugem delu EUP-ja pa so deli, ki z mejo posegajo v nepozidane površine, 
pomembne tudi za ohranjanje narave (primeri: Po05, Po07, Po08, Po10, Po12, Po14, 
Hr18, Kn15, Kn22, Sp05, Sp16, Go06, Go72, Tu22 idr.). Ob upoštevanju vseh 
omilitvenih ukrepov ocenjujemo vpliv OPN Hrastnik kot nebistven (ocena C po 
Pravilniku). 
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Tabela 68: Omilitveni ukrepi in usmeritve  

Prizadeta vrsta, HT, območje  
EUP / 

območje 
Omilitveni ukrep 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec izvedbe 

močvirski krešič, navadni 
koščak, 
 
EPO Kum, 
EPO Zasavsko hribovje, vodni 
nevretenčarji,  
obvodni HT 

Po02  
Po05  
Po11  
Po42  
Po44 

Posegi na območju vodotokov na navedenih območjih in v njihovi neposredni 
bližini niso dovoljeni. Ni dovoljeno reguliranje ter kanaliziranje vodotokov in 
hudournikov. Potrebno je upoštevati tudi vsaj 5 m varovalni pas vodotokov 
(na vsako stran brežine) in ohranjanje vsaj obstoječe obvodne vegetacije v 
širini vsaj 5 m.  

Med načrtovanjem 
in med izvedbo del 

Preverjanje stanja 
na terenu 

lastnik, 
načrtovalec,  
Občina,  
pristojna služba za 
vodotoke 

NV Bajdetov graben s slapovi Po02 

HT suhi travniki, 
travniški postavnež,  
žuželke, rastline, 
EPO Kum, 
EPO Zasavsko hribovje 

Po10  
Po12  
Po23  
Po29  
Po33  
Po45 

Na površine suhih travnikov se ne posega. Travniške površine se vzdržuje s 
čim boj pozno poletno ali še bolje jesensko košnjo (1x na leto ali 1x na dve 
leti). Odstranjuje se naj grmovno zarast na travniških površinah. 

Stalno in vsakoletno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastnik, 
upravljalec, 
Občina 

alpski kozliček, bukov kozliček, 
HT Ilirska bukovja, 
EPO Zasavsko hribovje, žuželke 

Po10 
Po12 
Po13 
Po24 

V gozdne površine in gozdni rob naj se ne posega.  Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastnik, 
upravljalec,  
ZGS 

navadna obročnica, žuželke  
Celotno 

območje SCI 
Kum 

Ohranja in vzdržuje se naj strukturiran gozdni rob, tudi na površinah v bližini 
hiš in robnih delih pašnih površin (gozdni rob naj se zaščiti pred pašo).  

Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastniki, 
upravljalci, 
Občina 

SPA Posavsko hribovje –  
Po13 
Po33 

Dodatni posegi na površinah niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo 
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastnik,  
investitor, 
Občina EPO Zasavsko hribovje 

Po06 
Po08 
Po14 
Po16 
Hr09 
Hr18 
Kn15 
Kn22 
Sp01 
Sp02 
Sp05 
Sp16 

EPO Posavsko hribovje-severno 
ostenje-Mrzlica 

Ka02 
Dodatni posegi na površinah niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo 
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastnik,  
investitor, 
Občina 

HT suhi travniki, 
 kukavičevke, 
 klinčki,  
HT Ilirska bukovja,  

Go62 

Na površine z naštetimi HT poseganje ni dovoljeno (omejitev naj se navede 
v odloku) oziroma  naj se na teh površinah spremeni namembnost v 
kmetijska/gozdna zemljišča. Nova pozidava je možna na površinah, ki 
naravovarstveno niso pomembna (npr. intenzivno gojeni travnik v severnem 

V fazi sprejemanja 
OPN 

Končni osnutek 
odloka OPN 

Občina, pripravljalec 
plana 
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HT Termofilna gradnovja v 
notranjosti  
EPO Zasavsko hribovje 

delu). 

alpski kozliček,  
HT Ilirska bukovja, 
HT suhi travniki, 
travniški postavnež,  
EPO Kum 

Po23 
Po25 
Po31 

Dodatni posegi na površinah niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo 
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastniki, 
upravljalci, 
Občina 

travniški postavnež,  
EPO Kum 

Po07 
Po26 
Po22 

travniški postavnež, 
HT suhi travniki,  
EPO Zasavsko hribovje 

Po12 

EPO Kum 
Po18 
Po20 

NV Kopitnik 
Go38 
Go42 
Go97 

Dodatni posegi na površinah niso dovoljeni z izjemo tistih, ki že imajo 
naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje. 

Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastniki, 
upravljalci, 
Občina pZO KP Kopitnik, 

NV Kopitnik 
Go41 

gozd in gozdni rob,  
žuželke 

Go24 
Go58 
Go60 
Go69 
Go72 
Go73 

Dodatni posegi na gozdnih površinah niso dovoljeni (upoštevati je potrebno 
najmanj eno sestojno višino (20 do 30 m) od gozda) z izjemo tistih, ki že 
imajo naravovarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje.  

Stalno 
Preverjanje stanja 
na terenu 

lastniki, 
upravljalci, 
Občina 

Ohranja se gozdne površne in strukturiran gozdni rob. 

vodne žuželke, kačji potočnik 

Dh91  
Bd28 

- sončne 
elektrarne 

V kolikor sončni paneli ne bodo imeli že tovarniške izvedbe z belimi obrobami 
in mrežo, naj se izvede obroba in mreža z belim lepilnim trakom (širine do 1 
cm), ki razdeli panele na manjše dele in s tem zmanjša polarizacijsko 
onesnaževanje. 

pred izvedbo del 
Preverjanje stanja 
na terenu 

investitor 

rastline, talne živali 
Uporaba preverjeno biorazgradljivih čistilnih sredstev pri vzdrževanju solarnih 
panelov in drugih pripadajočih struktur. 

v času obratovanja 
Preverjanje na 
terenu 

investitor,  
upravljalec 

ptice 
Čiščenje in priprava površin ter nameščanje struktur solarnih panelov naj se 
izvede izven gnezditvene sezone ptic, torej v obdobju pred 1. marcem in/ali 
po 31. avgustu.   

med izvedbo del 
Preverjanje na 
terenu 

investitor,  
upravljalec 

ptice,  
travniki, 
žuželke 

Ohranitev obstoječe travniške vegetacije pod solarnimi paneli in v njihovi 
okolici (dve možnosti): 

   

travniške površine se vzdržuje s čim poznejšo poletno/jesensko košnjo (izven 
gnezditvene sezone ptic) /ali/ 

v času obratovanja 
(vsakoletno) 

Preverjanje na 
terenu 

investitor,  
upravljalec 

vzpostavitev primernega pašnega režima za vzdrževanje biodiverzitete 
travniških površin z drobnico. Predlagana obremenjenost površin je 0,3-0,7 
živali/ha, s čimer se zagotavlja celoletno pašo in dovolj visoko vegetacijo za 
gnezdenje ptic, razvoj rastlin in nevretenčarje (Czapski 2012). 

v času obratovanja 
Preverjanje na 
terenu 

investitor,  
upravljalec 

HT 35.14 Dh91 
Za zmanjšanje vplivov plana na ta HT se naj: 
površine izvzamejo iz območja, ki je predvideno za sončne elektrarne ALI 

ed načrtovanjem in 
med izvedbo del 

Preverjanje na 
terenu in izdelava 

investitor,  
upravljalec ter 
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na površinah se lahko postavijo sončne elektrarne, a se za površine izdela 
(pilotska) strokovna študija vpliva sončnih elektrarn na ta HT  (zaradi ocene 
vpliva drugih podobnih projektov na tovrstnih površinah). Raziskava naj 
vključuje tudi primerno upravljanje površin (zgolj košnja). Pojasnilo: Na 
splošno so vplivi sončnih elektrarn na travnike slabo raziskani, sploh pa bi 
lahko bil bistven vpliv na združbe s šašulicami. 

elaborata strokovnjak (biolog) 
(slednje v primeru 2) 

plazilci,  
dvoživke,  
rastline 

Območje naj pred načrtovanjem pregleda 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 tudi spodnja dva omilitvena ukrepa (plazilci in dvoživke). Oceni 
naj se tudi naravovarstvena vrednost kamnišča za rastline in se predpišejo 
potrebni omilitveni ukrepi.   

Vsaj leto dni pred 
načrtovanjem 

Izvedba poročila 
biolog: strokovnjak za 
plazilce, dvoživke in 
rastline 

plazilci 
Namestitev in vzdrževanje skladovnic različnih velikosti, ki bodo nudile 
zavetje/skrivališče plazilcem.  

V času obratovanja 
Preverjanje na 
terenu 

investitor,  
upravljalec v 
sodelovanju z biologom 
(strokovnjakom za 
plazilce) 

dvoživke 
Ohranja se ali pa se ponovno vzpostavi vse površine, kjer se v 
spomladanskem in poletnem času zadržuje voda. Vodnih globeli, luž in 
drugih vodnih površin naj se ne zasipava in uničuje. 

Med načrtovanjem 
in med izvedbo del 

Preverjanje na 
terenu pred 
začetnimi deli 

investitor,  
upravljalec v 
sodelovanju z biologom 
(strokovnjakom za 
dvoživke) 

NV Ravne - bodika TR-20 
Pri posegih v neposredni bližini drevesnih NV je potrebno le-te ustrezno 
zavarovati, da ne pride do mehanskih poškodb debla, vej in korenin. Okrog 
dreves se naj ohranja ustrezno veliko zeleno območje (širina drevesne 
krošnje). 

Med načrtovanjem 
in med izvedbo del 

Preverjanje stanja 
na terenu (pristojni 
inšpektor in/ali 
naravovarstveni 
nadzornik) 

lastnik, 
investitor, upravljalec,  
Občina 

NV Turje - lipa TR-17 

NV Turje - lipa Tu38 
Površina, kjer je tlakovana površina čez korenine drevesa, naj se primerno 
sanira in ponovno naj se vzpostavi zelena površina v radiju širine drevesna 
krošnje.  

Čim prej 
Preverjanje stanja 
na terenu (ZRSVN) 

lastnik, 
investitor oz. 
upravljavec skupaj z 
ZRSVN 

vodotoki,  
rastlinstvo,  
živalstvo 

Bd10 
Bd11 
Tu02 
Tu03 
Tu04 
Tu06 
Tu15 
Go18 
Go50 
Dh46 
Dh58 
Dh59 
Dh67 
Dh68 
Dh72 

Posegi na območju vodotokov na navedenih območjih in v njihovi neposredni 
bližini niso dovoljeni. Ni dovoljeno reguliranje ter kanaliziranje vodotokov in 
hudournikov. Potrebno je upoštevati tudi vsaj 5 m varovalni pas vodotokov 
(na vsako stran brežine) in ohranjanje vsaj obstoječe obvodne vegetacije v 
širini vsaj 5 m. 

Med načrtovanjem 
in med izvedbo del 

Preverjanje stanja 
na terenu 

lastnik, 
načrtovalec 



207 

 

Dh78 
Ma18 
Br18 
Br19 
Br21 
Br 25 
Br27 
Br29 
Br32 
Hr39 
Hr57 
Hr63 
Hr64 
Hr111 
Bo04 
Bo07 
Bo10 
Bo11 
Ce08 
Ce18 
Ce20 
Ce21 
Ce23 
Ce24 
Ce27 

vse vrste in habitatni tipi 
CELOTNO 
OBMOČJE 
OBČINE 

preprečuje se nelegalna gradnja, obstoječa nelegalna gradnja se sanira. 
Med načrtovanjem, 
med izvedbo 

Ustrezne usmeritve 
Občine in 
upoštevanje 
smernic vseh 
pristojnih služb 

Investitor, naročnik 

vse vrste in habitatni tipi 

CELOTNO 
OBMOČJE 
OBČINE 
 

Na območju Občine se preprečuje razrast tujerodnih invazivnih vrst rastlin. 
Med načrtovanjem, 
med izvedbo 

Ustrezne usmeritve 
Občine in 
upoštevanje 
smernic vseh 
pristojnih služb 

Investitor, naročnik 
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3.4.6. Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 
Stanje naj se spremlja med gradnjo in med obratovanjem. V času gradnje naj izvaja reden 
nadzor upoštevanja predlaganih omilitvenih ukrepov pristojni inšpektor oziroma 
naravovarstveni nadzornik. 
 

 
 
3.5. Obremenitev s hrupom 
 
3.5.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
Predpisi Republike Slovenije: 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS,, št. 41/04, 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: 

U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 
Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 
48/2012), 

- Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B-108/09, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A), 

- Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 Odl.US: U-I-224/00-15, 
- 110/02-ZGO-1, 131/04 Odl.US: U-I-96/02-20, 92/05, 33/06-UPB1, 33/06 Odl.US: U-I- 
- 325/04-8, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10), 
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 
- 109/09, 62/10), 
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 141/04), 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o 
- pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08), 
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 14/99, 10/12), 
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 

50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1), 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04, 54/05, 55/08). 
 
Mednarodne konvencije, predpisi Evropske unije in resolucije 
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 /ReNPVO/ (Ur. l. RS, št. 
2/06). 
 
3.5.1.1. Okoljski cilji plana 
Okoljski cilja plana za segment hrup so: 
-  zmanjšanje hrupa zaradi prometa, 
- zmanjšanje konfliktnih območij hrupa. 
 
Navedene cilji izpostavljamo na podlagi Tematske strategije na področju urbanega okolja v 
kateri so predvidene naslednja ciljne vrednosti : 
- Zmanjšanje števila prebivalcev, ki so stalno izpostavljeni prekomernemu hrupu za 20% 

do leta 2020 glede na izhodiščno leto 2000, 
- zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni prevelikemu hrupu ua 50% do 

leta 2025 glede na izhodiščno leto 2000. 
 
Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 so: 
- znižanje sedanje ravni okoljskega hrupa oz. preprečevanje pojavljanje novih virov hrupa,  
- zmanjšanje konfliktnih območjih obstoječega stanja pri rabi prostora glede na dopustno 

SVPH  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691
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Ocenjujemo, da so okoljski cilji plana za segment hrupa skladni z zgoraj navedeno strategijo 
in resolucijo. 
 
Tabela 69: Okoljski cilji plana za področje hrupa s kazalci   

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

 
 
Zmanjšanje hrupa 
zaradi prometa 
 
 
Zmanjšanje 
oziroma odprava 
konfliktnih območij 
hrupa 

Posredni kazalci: 
 
PLDP glavnih prometnih povezav 
 
 
 
Območja konfliktnosti rabe prostora glede na obstoječe in predvidene vire hrupa (območja stika II. in IV. SVPH) 
 
 

 
3.5.1.2. Merila vrednotenja vplivov na okolje ( kazalci) ter metodologija vrednotenja 
Glede na izbrane okoljske cilje plana so za ugotavljanje in vrednotenje vpliva izbrani 
posredni kazalci: 
- PLDP glavnih prometnih povezav; števno mesto Hrastnik (G1 Trbovlje – Hrastnik), 

Hrastnik (G2 Trbovlje – Hrastnik), Marno (R1 Hrastnik – Šmarjeta), 
- območja konfliktnosti rabe prostora glede na obstoječe in predvidene vire hrupa – 

območje stika II. in IV. SVPH) 
 
Obrazložitev izbire kazalcev 
Za ugotavljanje in vrednotenje vplivov plana na varstvo pred hrupom smo izbrali tako 
neposreden kazalec – mejne vrednosti kazalcev hrupa, kot posredne kazalce s katerimi lahko 
občino dodatno vrednoti vpliv in pri izvajanju plana spremlja stanje ogroženosti ter preverja 
vpliv hrupa na zdravje ljudi. 
 
Primarni kazalec za okoljski cilj zmanjšanje hrupa oz. obremenjenosti s hrupom je podatek o 
s hrupom prekomerno obremenjenih objektov in prebivalcev glede na zakonsko dopustne 
vrednosti obremenjenosti s hrupom za posamezno območje. Primeren kazalec je tudi 
podatek o predvidenih virih hrupa, število prekoračitev mejne dnevne in mejne nočne ravni 
skladno s conacijo ter dolžina odsekov državnih cest skozi naselja. Vendar teh kazalcev na 
tej ravni plana še ni mogoče preverjati. Ugotavljajo se lahko le s konkretnimi meritvami 

katere pa za občino Hrastnik niso bile izvedene in bi lahko predstavljale izhodiščno vrenost. 
 
 
Tabela 70: Okoljski cilji in uporabljeni kazalci pri obravnavi segmenta hrup 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in ocenjevanja - 
kazalci 

Zmanjšanje hrupa zaradi 
prometa 
 
 
 
 
 
Zmanjšanje oziroma odprava 
konfliktnih območij hrupa 

 

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 
34/08, 109/09) 
• Uredba o ocenjevanju hrupa in 
urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 
121/04) 
• Pravilnik o prvem ocenjevanju in 
obratovalnem monitoringu za vire hrupa 
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. 
RS, št. 105/08) 
• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se 
uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 
106/02, 50/05, 49/06) 
• Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. 
RS, št. 14/99) 

Posredni kazalci: 
- PLDP glavnih prometnih povezav 
- Število konfliktnih območij hrupa 

(konfliktnost rabe prostora glede na 
obstoječe in predvidene vire hrupa – 
območje stika II. in IV. SVPH) 
 

Vir podatkov: Veljaven in predviden 
občinski plan. Podatki PLDP (DRSC) 
 
Vrednotenje: primerjava med obstoječimi 
in predvidenimi dejavnostmi, ki povzročajo 
hrup ter stanovanjskimi območji v 
neposredni bližini, obstoječe in novo 
stanje državnih cest skozi naselji Hrastnik  
in Dol pri Hrastniku, določitev trenda 
naraščanja oz. upadanja prometa. 
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Tabela 71: Merila vrednotenja za segment hrupa 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Načrtovane dejavnosti oz. posegi s povečanjem prometa ne bodo vplivali na obstoječo 
raven hrupa. Gibanje kazalca PLDP kaže pozitiven trend – obremenitev s hrupom se 
zmanjšuje. 
V prostoru ni kofliktne rabe oziroma je z določitvijo ustrezne namenske rabe prostora 
odpravljena. Načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo zmanjšanje obstoječe 
obremenjenosti s hrupom.  

B Vpliv je nebistven raven hrupa. Gibanje kazalca PLDP kaže ostaja nespremenjeno – obremenitev s hrupom 
ostajajo enake ali se neznatno povečujejo. 
V prostoru je število območij kofliktne rabe z določitvijo ustrezne namenske rabe 
prostora zmanjšano na minimum. Vpliv hrupa s povečanjem prometa in umeščanjem 
dejavnosti bo neznaten oziroma nebistven. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Prometne obremenitve na glavnih prometnicah se zaradi omilitvenih ukrepov zmanjšajo 
na nebistven vpliv. Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
ne bodo bistveno vplivali na obstoječo raven hrupa v okolju zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov. Na konfliktnih območjih rabe prostora - stika II. in IV. SVPH se zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov zmanjša konfliktnost zmanjša do te mere, da je vpliv plana na 
obremenitve s hrupom nebistven.  

D Vpliv je bistven Prometne obremenitve na glavnih prometnicah se zaradi izvedbe plana močno povečajo. 
Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bistveno vplivajo na 
obstoječo raven hrupa v okolju. Število  konfliktnih območjih rabe prostora -  stika II. in 
IV. SVPH se s planom ne zmanjša. Vpliv izvedbe plana je bistven. 

E Vpliv je uničujoč Prometne obremenitve na glavnih prometnicah se zaradi izvedbe plana močno povečajo 
in na kritičnih točkah (števnih mestih) podvojijo. Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov uničujoče vplivajo na obstoječo raven hrupa v okolju saj se  
število  konfliktnih območjih rabe prostora - stika II. in IV. SVPH s planom povečuje. 
Vpliv izvedbe plana je uničujoč. 

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
3.5.2. Stanje okolja  
Hrup je nezaželen zunanji zvok, ki ga povzročajo človekove aktivnosti, vključno s hrupom, ki 
ga oddajajo prevozna sredstva v cestnem, železniškem in letalskem prometu, ter naprave, 
katerih obratovanja zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih 
dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju stalen ali 
občasen hrup. Za napravo šteje tudi gostinski ali zabaviščni lokal, za katerega je treba na 
podlagi zakonodaje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost 
izvaja v zagrajenem in prekritem prostoru stavbe. Vir hrupa je tudi javna prireditev in javni 
shod z uporabo zvočnih naprav, ki povzročajo hrup, če se odvija na prostem, v odprtem 
prostoru stavbe ali na odprti ali nepokriti površini objekta ali stavbe. (Vir: 
http://www.arso.gov.si/, oktober 2010). 
 
Hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča. Raven hrupa na nekem območju je 
neposredno odvisna od gostote prebivalstva. Zato hrup v urbanih okoljih v splošnem 
presega hrup v ruralnem okolju, saj število prebivalstva v urbanem okolju narašča približno 
dvakrat hitreje kot v neurbanem okolju. Ocenjuje se, da hrup narašča sorazmerno z 
naraščajočo urbanizacijo in hitreje od rasti populacije, saj število virov hrupa narašča hitreje, 
kot narašča število prebivalstva. 

 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS št. 105/05 in 34/08) podaja 
mejne dnevne in nočne ravni ter kritične dnevne in nočne ravni hrupa za posamezna 
območja varstva pred hrupom. Podaja tudi mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča 
uporaba ceste ali železniške proge in obratovanje večjega letališča in tudi mejne vrednosti 
konične ravni hrupa, ki jo povzroča obratovanje letališča, helikopterskega vzletišča, objekta 
za pretovor blaga, naprave in obrata. V njej so opredeljene tudi stopnje zmanjševanja 
onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost 
za škodljive učinke hrupa. 
 

http://www.arso.gov.si/
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Opredelitev območij varstva pred hrupom 
Stopnje varstva pred hrupom (4. člen Uredbe) 
Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja hrupom, ki so določene za posamezne površine 
glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so naslednje stopnje varstva pred hrupom: 
 
I. območje varstva pred hrupom 
a) I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju (zavarovana 
območja po Zakonu o ohranjanju narave-ZON) na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo 
pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih: 
- na območju prometne infrastrukture, 
- na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,  
- na območju za potrebe in izvajanje nalog policije in 
- na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 
II. območje varstva pred hrupom 
b) II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja 
hrupa: 
- na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, 

zdravilišč in okrevališč, 
- na območju stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne 

namene in površine počitniških hiš, 
- na posebnem območju, ki je namenjeno površini za turizem. 

 
III. območje varstva pred hrupom 
c) III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa: 
- na območju stanovanj: površine podeželskega naselja, 
- na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga 

območja centralnih dejavnosti, 
- na območju zelenih površin: za vse površine, 
- na posebnem območju: športni centri, 
- na površinah razpršene poselitve, 
- na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in površin 

na mirnem območju na prostem. 

 
IV. območje varstva pred hrupom 
d) IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je 
lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa: 
- na posebnem območju: površine drugih območij, ki so namenjene za nakupovalna 

središča, sejmišča in zabaviščne objekte (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče), in 
površine drugih podobnih območij, 

- na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine, 
- na območju prometne infrastrukture: vse površine, 
- na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine, 
- na območju energetske infrastrukture vse: površine, 
- na območju okoljske infrastrukture: vse površine, 
- na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih, 
- na območju vodnih zemljišč: vse površine vodne infrastrukture, 
- na območju mineralnih surovin: vse površine, namenjene izkoriščanju mineralnih 

surovin, 
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- na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem, 
- na območju gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse 

površine gozda kot zemljišča, razen na mirnem območju (zavarovana območja po ZON-
u) na prostem, 

- na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog 
pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in 

- na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če ne 
nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 
Zakonsko predpisane mejne vrednosti za obremenitev s hrupom (vir: Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/2010) 
predvideva štiri območja oz. stopnje varovanja pred hrupom, kjer se za vsako območje 
določa dopustne posege v prostor. Uredba na ta način določa različne dopustne ravni hrupa 
v okolje glede na rabo območij. Za hrup obstajajo objektivne meritve in računski modeli s 
pomočjo katerih določamo ravni hrupa: 

 
Tabela 72: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom 

Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 65 75 

III. območje 50 60 

II. območje 45 55 

I. območje 40 50 

 
Tabela 73: Kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred hrupom 

Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 80 80 

III. območje 59 69 

II. območje 53 63 

I. območje 47 57 

 
Tabela74: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč , Lvečer in Ldvn , ki ga povzroča naprava, obrat, letališče, ki ni večje letališče, 
helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče 

Območje varstva 
pred hrupom 

Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 73 68 63 73 

III. območje 58 53 48 58 

II. območje 52 47 42 52 

I. območje 47 42 37 47 

 
Tabela 75: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč , Lvečer in Ldvn, ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in 
obratovanje večjega letališča 

Območje varstva 
pred hrupom 

Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 70 65 60 70 

III. območje 65 60 55 65 

II. območje 60 55 50 60 

I. območje 55 50 45 55 

 
Tabela 76:Mejne ravni hrupa v za hrup občutljivih bivalnih prostorih po Pravilniku o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/99): 

Vrsta prostora Dnevni čas Nočni čas 

Bivalni prostori v stanovanju 40 35 

 
Če je hrup posledica uporabe več cest ali železniških prog ali ceste ali več cest in železniške 
proge, je celotna obremenitev okolja zaradi hrupa čezmerna, če vrednost kazalca hrupa Lnoč 

in Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja na posameznem območju varstva pred hrupom 
presega kritično vrednost za trajno obremenjevanje okolja s hrupom, določeno v zgornji 
tabeli.  
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Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 
62/2010) določa, da mora biti na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom 
območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom v širini z vodoravno projekcijo 1000 
m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. stopnjo varstva pred hrupom. 
Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je 
sicer lahko tudi manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva 
pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na II. območju varstva pred hrupom niso presežene 
mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje. 
 
Občina Hrastnik nima izdelanega katastra virov hrupa. Predvidevamo, da so 
najpomembnejši viri hrupa v občini promet (cestni) ter industrijski obrati, kamor prištevamo 
tudi kamnolome. Zaradi naravnih značilnosti območja v utesnjeni dolini rek so se v 
preteklosti naselja, zlasti Hrastnik, razvijala tako, da so se območja industrije umeščala 
neposredno ob bivalno okolje. Sočasno z industrializacijo Hrastnika se je razvijala tudi 
poselitev, kar ima posledico v več konfliktnih območjih rabe prostora z vidika varstva pred 
hrupom. To je zatečeno stanje, ki ga bo potrebno v prihodnosti postopoma sanirati bodisi s 
preselitvijo dejavnosti ali pa spremembo namembnosti območij. 
 
Promet – PLDP in dolžina odsekov državnih cest skozi naselja 
Gostota poselitve v občini Hrastnik je okrog 173 prebivalcev na km2, kar je nad slovenskim 
povprečjem, ki znaša približno 100 prebivalcev na km2  (Vir: SURS, 2010).Poselitev je v večji 
meri skoncentrirana na območja naselja Hrastnik in Dol, oz. na dolinsko dno. Gostota 
poselitve posledično vpliva na obremenitev okolja s hrupom. Hrup cestnega prometa je 
najbolj odvisen od gostote prometa, deleža težkih vozil in hitrosti vožnje, pomembni 
dejavniki pa so tudi kakovost vozišča, bližina križišč in nagib ceste. Slednji na količini hrupa 
vplivajo manj. Na novejših cestnih odsekih in načrtovanih prometnicah investitorji izvajajo 
protihrupne ukrepe, tako da na teh mestih načeloma ni preseganja hrupa.  
 
V občini Hrastnik je stopnja obremenjenosti s hrupom cestnega prometa povečana ob 
najprometnejših cestnih povezavah zlasti cesti Trbovlje – Hrastnik, največji delež tovornega 
prometa pa je na odseku Hrastnik- Šmarjeta, na števnem mestu Marno. 
 
Za državne ceste so na voljo naslednji podatki o povprečnem letnem dnevnem prometu (vir: 
direkcija RS za ceste – promet 2009 - www.dc.gov.si/si/promet, Prometne obremenitve 
2009): 
- Cesta G2 (številka ceste 108), Odsek Trbovlje – Hrastnik: 7643 vseh vozil (6790 osebnih 

vozil), 
- Cesta G2 (številka ceste 108), Odsek Hrastnik – Zidani Most: 1593 vseh vozil (1473 

osebnih vozil), 
- Cesta R1 (številka ceste 221), Odsek Hrastnik – Šmarjeta: 4735 vseh vozil (4075 osebnih 

vozil), 
- Cesta R1 (številka ceste 224), Odsek Hrastnik – most čez Savo: 8600 vseh vozil (7595 

osebnih vozil), 
- Cesta R1 (številka ceste 221), Odsek Trbovlje – Hrastnik: 350 (294 osebnih vozil). 
 
Obremenitev s hrupom, ki izhaja iz prometa je največja v dolini Hrastnika in Dola pri 
Hrastniku. Zaradi pretežno strmih pobočij i ozkih dolin, je celoten promet, tudi železniški, 
tako omejen na dolinsko dno. Prometnice potekajo skozi večja naselja, kjer se strnjena 
pozidava, vključno s pomembnimi javnimi ustanovami nahaja v relativni bližini prometnejših 
cest. Ceste v naseljih zaradi že omenjenega reliefa, sicer ne omogočajo velikih hitrosti, kar bi 
še dodatno vplivalo na povečanje hrupa.  
 

http://www.dc.gov.si/si/promet


214 

 

Glede na podatke o prometnih obremenitvah v letih 2000 in 2008, v katerih se je skupno 
povprečno dnevno število vozil povečalo na odseku Trbovlje - Hrastnik s 5162 na 7643 vozil, 
lahko sklepamo o naraščanju hrupnih obremenitev zaradi prometa.  
 
Železniški promet 
V dolini Save se izvaja še železniški promet, ki pa poteka preko pretežno neposeljenega 
območja, oz. območja namenjenega pretežno industrijski dejavnosti. Z razmeroma redkim 
prometom, ki je tudi bolj kratkotrajen je hrupno obremenjujoč le za neposredno okolico. Po 
podatkih voznega reda pelje skozi občino približno 20 – 25 potniških vlakov dnevno, za 
število tovornih vlakov nimamo podatkov. Območje železnice je v stiku s poseljenim 
območjem le na jugu mesta Hrastnik, kjer se nahaja mešano industrijsko in stanovanjsko 
območje. Vendar mejne vrednosti za območje II. SVPH zaradi naravnih in drugih ovir niso 
presežene. Obremenjenost s hrupom železnice se ne povečuje, v zadnjih letih je z 
upadanjem železniškega prometa celo zmanjšana. Vpliv železniškega prometa na hrup je 
zato zanemarljiv in ga v planu ne vrednotimo.  
 
Drugi viri hrupa so moteči samo lokalno. Vpliv proizvodnih dejavnosti na obremenjenost s 
hrupom je praviloma lokalno omejen in se rešuje v okviru obratovalnega monitoringa hrupa 
za posamezne zavezance, zato posamezni povzročitelji hrupa občini ne sporočajo podatkov o 
višini hrupa, ki ga s svojo dejavnostjo povzročajo. Teh posamičnih primerov s planom ni 
možno obravnavati in se rešujejo oziroma presojajo v konkretnih situacijah glede na 
problematiko. 
 
Vir hrupa predstavljajo tudi kamnolomi. V občini se nahajata dva odprta kopa, kamnolom 
Boben, kjer se pridobiva tehnični kamen – dolomit s koncesijo na površini 7,07ha, ter 
peskokop Retje – Plesko s koncesijo na površini 82 ha, od katerega manjši del sega tudi v 
občino Trbovlje. Na območju občine ni predvidenega novega pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin. Poleg samega obratovanja kamnolomov, so zanje značilne tudi povečane 
hrupne obremenitve na dovoznih prometnicah, zlasti zaradi težkega tovornega prometa.  
 
Na območju naselij velja izpostaviti še proizvodne obrate, območja industrijskega kompleksa 
Steklarne in nekdanje steklarske kolonije, Tovarne kemičnih izdelkov in Rudnika Trbovlje – 
Hrastnik, ki so locirana deloma o Savi v Podkraju in v utesnjeni dolini Bobna v južnem delu 
Hrastnika v obsegu cca 20 ha. Manjše območje proizvodnje je še v Dolu z možnostjo širitve 
proti vzhodu v dolini ob Brnici. Manjši oziroma lokalni viri hrupa so lahko tudi gradbišča, 
uporaba raznih strojev in naprav, javne prireditve, parkirišča, zvoniki, športna igrišča ter 
kmetijska in gozdarska dejavnost.  

 
Območja obstoječe konfliktne rabe prostora z vidika varstva pred hrupom 
Na območju občine se nahajajo nekatera konfliktna območja, ki jim po proučitvi možnih 
alternativ ni bilo mogoče določiti drugačne (nekonfliktne namenske rabe). Ta območja so 
zatečeno stanje kjer so v neposredni bližini industrije tudi stanovanja. Niti stanovanjem, niti 
površinam industrije ni bilo možno opredeliti namembnosti za centralne dejavnosti.  
Območje konfliktov na zatečenem stanju je v Podkraju -Gospodarske cone Podkraj 
(Po40.pin) in na območju površin za industrijo poleg Industrijske cone za Savo (Hr23.ip) ter 
tovarne Sijaj (Hr114.gs). Na drugih območjih kjer so do sedaj glede na namensko rabo 
obstajali konflikti ter v primeru novih pobud so konflikti preseženi z opredelitvijo nekonfliktne 
namenske rabe prostora. 
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Slika 24: Območje obstoječe gospodarske cone Podkraj in območja za industrijo ob Savi 
 
 

 
Slika 25b: Po40.pin – znotraj obstoječega PIN gre za stik SS (stanovanjske površine) in IP (površine industrije). Ločuje ju cesta. 
Mejne vrednosti hrupa na stanovanjskem območju niso presežene zaradi naravnih barier, značaja proizvodnje (Steklarna, 
Plinarna). Zaradi blokovske gradnje sprememba namenske rabe prostora (SS v CU) ni možna.  Potrebni so omilitveni ukrepi. 
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Slika 26a: HR89.vh stanovanjske površine (SS) v stiku z površinami industrije (HR23.ip). Poselitveno območje je mešanega tipa 
(dejavnosti, stanovanja) zato se predlaga sprememba namenske rabe iz SS v CU za katero velja III. SVPH. 

 

 
Slika 27: HR90.hm, HR95.pin, HR52.hm, HR51.sb (stanovanjske površine) v stiku s HR114.gs (industrijski obrat SIJAJ). 
Preprečitev nekonfliktne rabe prostora z vidika varstva pred hrupoms spremembo namenske rabe prostora. 

 
Preverjeno je bilo stanje glede ustreznosti SVPH na območjih dejavnosti zdravstva 
(zdravstvene ustanove) in socialnega varstva (območje za bivanje starejših - DSO). Pri tem 
je bilo ugotovljeno, da se ne nahajajo v območju konfliktne rabe prostora z vidika varstva 
pred hrupom.  
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3.5.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Vpliv se ugotavlja s spremembo količine prometa, ki ga bo z izvedbo plana povzročil promet. 
Ključna območja prometnih obremenitev se kažejo na glavnih prometnicah. Pričakovan je 
neposreden in kumulativen vpliv prometa na okoljske cilje varstva pred hrupom. Prav tako je 
pričakovan neposreden in kumulativen vpliv izvedbe plana glede števila območij konfliktne 
rabe prostora.  
 
Obremenitve s prometom - PLDP  
Najpomembnejše vire hrupa v občini Hrastnik bodo tudi po izvedbi OPN še naprej 
predstavljali promet ter industrijski objekti (kamnolomi, industrijske cone). Z izvedbo OPN je 
predvidena razširitev obsega dejavnosti znotraj kamnoloma Boben, kjer je predvidena 
izgradnja betonarne. Gre za območje že obstoječe dejavnosti zato ne pričakujemo večjega 
porasta hrupa. Pričakujemo naraščanje hrupa zaradi povečanega tovornega prometa skozi 
naselje Hrastnik do kamnoloma, hrup zaradi transporta prisoten ob vseh dostopnih poteh, 
po katerih poteka transport.  
 
Stanovanjsko območje v Brnici leži bližino glavne ceste Hrastnik – Šmarjeta. Neposredno ob 
cesti G1 Hrastnik-Šmarjeta je opredeljeno tudi območje centralnih dejavnosti (Ma24.jsm,, 
Dh76.tm). V območjih je potrebno zagotoviti ustrezen nivo hrupa, ki v območju stanovanj ne 
sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti za II. območje varstva pred hrupom, ter III. 
za območja centralnih dejavnosti. Območja stanovanjskih površin neposredno ob cesti G1 so 
še v Hrastniku (Hr63.bh, Hr64.vo, Hr68.zdz, Hr43.ppn). Z izvedbo plana se ocenjuje, da se 
bo na števnih mestih (Hrastnik in Marno) na najbolj obremenjeni prometnici število vozil še 
nekoliko povečalo, kar nakazuje tudi trenutni trend naraščanja skupnega števila vozil. 
Vendar bo na drugi strani izboljšanje prometnih razmer z rekonstrukcijo glavne ceste na 
relaciji Trbovlje – Hrastnik – Zidani Most povzročilo tudi delno preusmeritev prometnih tokov 
na prometnico ob Savi in s tem zmanjšanje prometa skozi območje goste poselitve. 
Vrednotenje in spremljanje vpliva bo mogoče na podlagi ugotavljanja PLDP na števnih 
mestih na glavnih prometnicah v Hrastniku in po primerjavi z izhodiščnim stanjem. V 
zadnjem desetletju je opazen trend povečevanja prometa, v zadnjih letih se sicer umirja. 
Ocenjujemo, da je so za dosego okoljskega cilja plana – za zmanjšanje hrupa zaradi 
prometa na nebistveno raven potrebna izvedba omilitvenih ukrepov. Vpliv plana na ta 
okoljski cilje je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Število konfliktnih območij rabe prostora glede na obstoječe in predvidene vire hrupa – 
območje stika II. in IV. SVPH  
S predvidenimi novimi posegi za proizvodnjo in gospodarske cone ali širitvami obstoječih se 
ne povzročamo novih konfliktov v prostoru glede dopustne meje varstva pred hrupom. 
Vendar pa je potrebno s planom pozornost usmeriti na obstoječa območja konfliktne rabe - 
območja na stiku industrijskih con in stanovanjskih območij, saj hrup industrijskih dejavnosti 
lahko preseže mejne vrednosti, ki so določene na območju stanovanj, kjer velja II. stopnja 
varstva pred hrupom, medtem ko v območju industrijskih in gospodarskih con velja IV. 
stopnja varstva pred hrupom. Na spodnjih grafikah so prikazana območja konfliktov območji, 
kjer velja IV. stopnja varstva pred hrupom (IP, IG) in območji, kjer velja II. stopnja varstva 
pred hrupom (SS). V teh območjih gre za obstoječe stanje v prostoru. V planu je 
predvidenih 6 območij konfliktne rabe prostora (glede na obstoječe in predvidene vire hrupa 
– območje stika II. in IV. SVPH) in sicer so to enote urejanja prostora z izključno 
stanovanjsko rabo v neposrednem stiku z območjem industrije, to so EUP z oznako: 
HR90.hm, HR95.pin, HR52.hm, HR51.sb, Po40.pin in HR89.vh. Ocenjujemo, da je z 
ustreznimi omilitvenimi ukrepi možno zagotoviti ustrezen nivo hrupa z zmanjšanjem oziroma 
odpravo konfliktnih območij. Če bodo ti izvedeni bodo zagotovili uresničitev okoljskega cilja  
z zmanjšanjem oziroma odpravo števila območij konfliktne rabe prostora, v nasprotnem bo 
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vpliv izvedbe plana bistven – ocena D. Ocenjujemo da bo neposredni in kumulativen vpliv 
plana nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Skupna ocena: Vpliv plana na okoljske cilje na področju varstva pred hrupom je neposreden 
in kumulativen in ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C.  
 
Tabela 37: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena vplivov hrupa na okolje 

Okoljski cilj Kazalci 
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Zmanjšanje hrupa zaradi 
prometa 

PLDP glavnih prometnih povezav 
(števno mesto Hrastnik in Marno) 

C  C - -  

 
 
 
Zmanjšanje konfliktnih 
območij hrupa 

Število konfliktnih območij hrupa 
(konfliktnost rabe prostora glede na 
obstoječe in predvidene vire hrupa – 
območje stika II. in IV. SVPH) 
 

C 
 
 

- C 
 
 

- -  

 
3.5.4. Omilitveni ukrepi 
Omilitveni ukrepi so potrebni za zmanjšanje obremenjenosti s prometom in za zmanjšanje 
števila oziroma odpravo konfliktnih območij namenske rabe (glede na obstoječe in 
predvidene vire hrupa – območje stika II. in IV. SVPH), ki izhaja iz  obstoječega planskega 
stanja pozidanih stavbnih zemljišč. Omilitveni ukrepi so naslednji: 

 
Zmanjšanje hrupa zaradi prometa 
S planom naj se načrtuje rekonstrukcija prometnega omrežja skozi naselja v osrednjem 
poselitvenem prostoru – na kritičnih odsekih v Hrastniku, Dolu pri Hrastniku in Marnem. 
Ukrep se načrtuje z namenom preusmerjanja tranzitnih prometnih tokov izven naselij (na 
glavno prometnico - predvideno državno cesto G2 Hrastnik – Zidani Most in doseganje 
zmanjšanja PLDP. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik in DRSC; časovna izvedba: do leta 
2017). 

 
Zmanjšanje konfliktnih območij hrupa 
Konfliktna območja rabe prostora z vidika varstva pred hrupom se v planu odpravijo z 
ustrezno spremembo namenske rabe prostora. Na območjih stanovanj s podrobno 
namensko rabo prostora za stanovanjske površine (SS) naj se zagotovi, da te ne bodo v 
neposrednem stiku z namensko rabo površin namenjenih proizvodnji in gospodarskim 
conam. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik; časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
Preveri in zagotovi naj se območja kjer je smiselno določiti II. SVPH na območjih centralnih 
dejavnosti (CD, CU) na površinah za zdravstvo in v neposredni bližini bolnišnic, zdravilišč in 
okrevališč ter na posebnih območjih – površinah za turizem (BT). (izvajalec ukrepa: Občina 
Hrastnik; časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
3.5.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji 
Z umestitvijo novih območij za stanovanja, centralne dejavnosti in proizvodnjo OPN ne 
predvideva posegov, ki bi lahko povzročili bistveno povečanje ravni hrupa na območju 
občine. Pri načrtovanju dejavnosti na območjih namenjenih industriji in rudarstvu novimi bo 
potrebno zaradi varstva naravnega in življenjskega okolja ter zdravja ljudi pred hrupom 
izvesti omilitvene ukrepe ter s tem zmanjšati oziroma odpraviti konfliktnost rabe . 
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3.5.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
Kazalec povezan s številom prometa (PLDP), zakonsko spremlja Direkcija RS za ceste 
(DRSC). Nujno je, da kazalec spremlja tudi pripravljavec plana – Občina Hrastnik. Tako bo 
lahko občina spremljala stanje preobremenjenosti in posledično lažje sprejela ustrezne 
ukrepe. Kazalec konfliktne rabe prostora glede hrupa naj občina preverja ob vsakokratni 
spremembi plana, najmanj pa 1 x na 4 leta. Stanje naj vsebinsko spremlja tudi z vidika 
dejanske rabe, ki bi morala biti skladna z namensko rabo. 
 
Vrednosti kazalcev naj občina spremlja z evidenco o kazalcih in jo predstavi javnosti na 
vsakih 5 let v obliki poročila.  
 
Tabela 38: Kazalci za spremljanje in nosilci  

Kazalci Nosilec monitoringa 

PLDP; števno mesto Hrastnik in Marno  DRSC, Občina Hrastnik Občina 

Število območij konfliktne rabe prostora  Občina 

 
 
 
3.6. Elektromagnetno sevanje 
 
3.6.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
Predpisi Republike Slovenije:  
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I- 

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 
U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09), 

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 
70/96, 41/04-ZVO-1) 

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega 
sevanja ter pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 70/96,  (Ur. l. RS, št. 17/11-ZTZPUS-
1). 

  
3.6.1.1 Okoljski cilji plana 
Ob upoštevanju splošnih ciljev plana za zagotavljanje ustreznih pogoje za kakovostno in 
zdravo bivanje v urejenih okoljih je za segment elektromagnetno sevanje določen cilj: 
- zmanjšanje konfliktnih območij glede na prisotne vire EMS in ustrezno umeščanje 
dejavnosti v prostor (obstoječi in predvideni viri) za doseganje predpisane stopnje varstva 
pred sevanjem. 
 
Splošni okoljski in varstveni cilji za obremenjevanje okolja z elektromagnetnim sevanjem je 
smiselno umeščanje dejavnosti v prostor glede na prisotnost virov elektromagnetnega 
sevanja, smiselno umeščanje poselitvenih območij glede na obstoječe vire 
elektromagnetnega sevanja ter izbiranje ustreznih tehničnih rešitev, ki zagotavljajo, da 
mejne vrednosti niso presežene. Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-
2012 predvideva izdelavo kart obremenjenih območij z elektromagnetnim sevanjem. Cilji 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2004 so zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja z 
ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter, da je potrebno upoštevati načela 
varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora.  

 
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov. 
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Tabela 39: Okoljski cilji in kazalci za spremljanje doseganja cilja 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Zmanjšanje konfliktnih območij  glede na prisotne vire EMS 
in ustrezno umeščanje dejavnosti v prostor (obstoječi in 
predvideni viri) za doseganje predpisane stopnje varstva 
pred sevanjem 

Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov daljnovodov 
in drugih virov EMS  za območja s I. stopnjo varstva pred 
sevanjem 
 

 
3.6.1.2. Merila vrednotenja vplivov na okolje ( kazalci) ter metodologija vrednotenja 
Pri vrednotenju elektromagnetnega sevanja glede ustrezne umestitve poselitvenih območij 
glede na postavitev daljnovodov in drugih virov EMS je bistven kazalec konfliktnost rabe na 
območju varstvenih pasov daljnovodov.  
 
Metodologija vrednotenja 
Pri izdelavi plana je potrebno upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in koridorje, ki 
potekajo na območju občine Hrastnik. Upoštevati je potrebno Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 
79/1999 (8/2000 popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/2004, 
26/2005-UPB1, 118/2006 (9/2007 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010, 37/2011 
Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012) indoločila v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju (Ur. l RS, št. 70/96).Območja v življenjskem in naravnem 
okolju se glede na občutljivost posameznega območja za učinke EMS delijo na I. in II. 
stopnjo varstva pred sevanjem: 
 
- I. stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred 
sevanjem. I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, 
namenjenih bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov 
vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega 
varstva, območje igrišč ter javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-
poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim 
proizvodnim dejavnostim, javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali 
gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so 
hkrati namenjeni bivanju. 
 
- II. stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki 
je zaradi sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno 
industrijski, obrtni ali drugi podobni proizvodni, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti. 
II. stopnja varstva pred sevanjem velja tudi na površinah, ki so v I. območju namenjene 
javnemu cestnemu ali železniškemu prometu. 
 
Za vrednotenje EMS se uporabljajo potrebni odmiki od virov EMS s stališča varovanja zdravja 
ljudi, ki so za 110 kV daljnovode 11 – 14m, za 220 kV daljnovode 18 – 24 m in za 400 kV 
daljnovode 42 – 46 m, v katere ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori. Enaki 
odmiki kot za daljnovode 110 kV, 220 kV in 400 kV veljajo tudi pri RTP za njihovo 
transformacijo, merjeno od ograje oziroma zunanje stene objekta (če se nahaja v drugem 
objektu). Odmik pri podzemnih kablovodih je do 2,2 m. Odmik od TP v naseljih (10 ali 20 
kV/0,4 kV) je 2 do 5 m od zunanje stene TP. 
 
Območja stavbnih zemljišč namenjena za stalno prebivanje ljudi se ne smejo širiti v 
elektroenergetske koridorje daljnovodov. 

 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3757
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=20008
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200350&stevilka=2445
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200451&stevilka=2307
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200526&stevilka=891
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006118&stevilka=5019
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007447
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200727&stevilka=1351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3025
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201022&stevilka=901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201137&stevilka=1850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201210&stevilka=370
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Tabela 40: Cilji in metodologija vrednotenja 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in ocenjevanja 

Zmanjšanje konfliktnih območij  
glede na prisotne vire EMS in 
ustrezno umeščanje dejavnosti v 
prostor (obstoječi in predvideni viri) 
za doseganje predpisane stopnje 
varstva pred sevanjem 

 

Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Ur.l. RS, št. 70/96) 
 
Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu za vire 
elektromagnetnega sevanja ter o 
pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, 
70/96) 

Kazalec: 

- konfliktnost rabe na območjih 
varstvenih pasov daljnovodov  in 
drugih virov EMS za območja s I. 
stopnjo varstva pred sevanjem 
 
Konfliktnost se ugotavlja z uporabo 
potrebnih odmikov od virov EMS s 
stališča varovanja zdravja ljudi, ki so 
za 110 kV daljnovode 11 – 14m, za 
220 kV daljnovode 18 – 24 m in za 
400 kV daljnovode 42 – 46 m, v 
katere ni dovoljeno umeščati objektov 
z varovanimi prostori. Enaki odmiki 
kot za daljnovode 110 kV, 220 kV in 
400 kV veljajo tudi pri RTP za njihovo 
transformacijo, merjeno od ograje 
oziroma zunanje stene objekta (če se 
nahaja v drugem objektu). Odmik pri 
podzemnih kablovodih je do 2,2 m. 
Odmik od TP v naseljih (10 ali 20 
kV/0,4 kV) je 2 do 5 m od zunanje 
stene TP. 

 
Vir podatkov: Obstoječi in predvideni viri 
EMS. Namenska raba prostora v 
veljavnem planu in dopolnjenem 
osnutku. Analiza obstoječih objektov 
znotraj varovalnih pasov daljnovodov. 
 
Vrednotenje: Ekspertno mnenje  

 
Tabela 41: Merila vrednotenja za segment elektromagnetnega sevanja 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Umeščanje novih virov EMS ne bo vplivalo na obremenitve okolja. S sanacijo, 
rekonstrukcijo ali premestitvijo virov EMS se bo obremenjenost okoja z EMS in 
izpostavljenost stanovanjskih in javnih objektov te s tem ljudi zmanjšala. Konfliktnih rab 
na območju varstvenih pasov ni oz. bo s planom zmanjšana. Zagotavlja se ustrezna 
varnost glede na dopustne stopnje varstva pred sevanjem. 

B Vpliv je nebistven  
Plan ne predvideva novih stanovanjskih površin in javnih objektov znotraj varovalnih 
pasov  virov EMS. Umeščanje novih virov EMS bo neznatno povečalo obremenjenost 
okolja z viri EMS. Prebivalci v stanovanjih in uporabniki javnih objektov ne bodo 
izpostavljeni povečani obremenjenosti z EMS. Zagotavlja se ustrezna varnost glede na 
dopustne stopnje varstva pred sevanjem tako, da mejne vrednosti EMS ne bodo 
presežene. Vpliv je nebistven 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

 
Obstoječe stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti se mestoma nahajajo 
znotraj varovalnih pasov virov EMS. Umeščanje novih virov bo povečalo obremenjenost 
z EMS. Vendar se z omilitvenimi ukrepi glede dopustnosti gradnje, dejavnosti in rabe na 
takšnih konfliktnih območjih zagotavlja nebistven vpliv (podzemna izvedba daljnovodov, 
omejitev gradnje in dejavnosti).   

D Vpliv je bistven  
Viri EMS se umeščajo v neposredno bližino stanovanj in javnih objektov in poveča se 
obremenjenost okolja z EMS. Stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti 
se umeščajo znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo objekti in prebivalci 
izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS. Vpliv je bistven kljub izvedbi 
omilitvenih ukrepov oziroma ti niso izvedljivi. 

E Vpliv je uničujoč Bistveno se poveča obremenjenost okolja z EMS. Viri EMS se umeščajo v neposredno 
bližino stanovanj in javnih objektov. Stanovanjske površine in območja centralnih 
dejavnosti se umeščajo znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo objekti in 
prebivalci izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS. Omilitveni ukrepi niso 
mogoči. Vpliv uničujoč. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 
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3.6.2. Stanje okolja  
Elektromagnetna sevanja (EMS) se pojavljajo povsod v bivalnem in naravnem okolju. Človek 
je izpostavljen EMS iz naravnih in umetnih virov v frekvenčnem obsegu 0 – 300 GHz. V 
primerjavi z naravnimi sevanji je intenziteta umetno ustvarjenih sevanj močno narasla. Ker 
se tehnični razvoj nadaljuje, je pričakovati še več novih virov, ki uporabljajo različne dele 
elektromagnetnega spektra.  
 
Glavni viri EMS so: naprave za proizvodnjo, prenos in uporabo električne energije, 
gospodinjska, industrijska in medicinska oprema, telekomunikacijske naprave kot so: radijski 
in televizijski oddajniki, radarji in mobilna telefonija. Območja stanovanj, bolnic, šol, igrišč in 
podobno zahtevajo povečano stopnjo varstva pred emisijami. 
 
Bazne postaje mobilne telefonije delujejo pri skoraj tisočkrat višji frekvenci kot radijski 
oddajnik, vendar tudi pri tisočkrat manjši moči (okrog 100 W). Rezultati meritev, ki so jih v 
okolici baznih postaj mobilne telefonije širom Slovenije izvedle pooblaščene organizacije 
Agencije RS za okolje, kažejo, da obremenitev bivalnega in naravnega okolja z EMS nikjer ne 
presega mejnih vrednosti, ki jih določa zakonodaja.  
 
Na območju občine Hrastnik so naslednji viri EMS (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, oktober 
2010):  
- Televizijski oddajnik Hrastnik 2, 
- Bazna postaja Hrastnik – Kovk, 
- Televizijski oddajnik in bazna postaja Hrastnik 3, 
- Televizijski oddajnik Hrastnik 1, 
- Bazna postaja Dol pri Hrastniku.  
 
Daljnovodi se s frekvenco 50 Hz uvrščajo v področje ekstremno nizkih frekvenc. Predpisane 
mejne vrednosti se dosežejo le pri daljnovodih največjih napetosti (400 kV). Najnižja višina 
vodnika je osem metrov, v tem primeru je jakost električnega polja v mejah dopustnega na 
razdalji 35 metrov od osi daljnovoda. Običajno so vodniki napeljani višje, takrat pa jakost 
električnega polja upade pod dopustno že ob osi daljnovoda. Daljnovodi nižjih napetosti 
(110 kV, 20 kV) električno polje upade na dopustno vrednost že nekaj metrov od vodnika, 
torej pri tleh ta vrednost ni presežena.  
 
Preko občine potekajo obstoječi koridorji daljnovodov: 
- DV 2 x 110 kV Laško – Trbovlje, Laško – vzankanje – Hrastnik – Trbovlje, 
- DV 2 x 110 kV Trbovlje – Radeče, Trbovlje – Brestanica.  
 
Na območju občine je načrtovan nov daljnovod DV 2x 110 kV Trbovlje (Vodenska) – 
Hrastnik, ter daljnovoda DV 1 X 110kV  Hrastnik – Gabersko. Umestitev načrtovanega 
daljnovoda ni predmet plana občine Hrastnik temveč je predmet državne prostorske ureditve 
in se v OPN Hrastnik prikazuje na strateški ravni. 
 
Pri gradnji stanovanjskih območij je zaradi elektromagnetnega sevanja  potrebno upoštevati 
varstveno širino elektroenergetskega koridorja in ustrezne odmike od virov EMS. Prav tako 
je potrebno pri postavitvi in graditvi objektov, ki so viri EMS zaradi varovanja zdravja ljudi 
pred elektromagnetnim sevanjem zagotavljati naslednje odmike (merjeno od osi voda, na 
vsako stran) teh objektov od virov EMS za: 
- elektroenergetski daljnovod 110 kV – od 11 do 15,0 m, 
- elektroenergetski daljnovod 220 kV – od 18 do 24,0 m, 
- elektroenergetski daljnovod 400 kV – od 42 do 46,0 m, 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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Pri podzemnih kablovodih znaša potreben odmik od vira EMS do 2,2 m. Pri razdelilnih 
transformatorskih postajah (RTP) ali drugih objektih, ki so viri EMS je potreben odmikmerjen 
od ograje, ali zunanje stene objekta - vira EMS (če je v drugem objektu) in sicer: 11-14 m m 
za nazivno napetost 110 kV,; 18-24m za nazivno napetost 220 kV in 42 – 46 m za nazivno 
napetost 400 kV. Pri TP v naseljih za transformacijo 10 ali 20 kV napetost transformirajo v 
0,4 kV je potreben varnostni odmik od 2 do 5 m merjeno od zunanje stene TP. 
 
Objektov in naprav mobilne telefonije naj se praviloma ne gradi v območjih strnjene 
poselitve v EUP z izključno ali pretežno namensko rabo SS, SB, SK  Tovrstna gradnja naj se 
usmerja na zemljišča  s podrobno namensko rabo IP, IG, BD, K2, G. Vendar pa morajo biti 
objekti oddaljeni najmanj 100,0 m od meje gradbene parcele na kateri so zgrajeni objekti za 
zdravstvo, izobraževanje, znanost in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in 
otroška igrišča ter stanovanjske stavbe. Gradnja tovrstnih objektov ni dovoljena na objektih 
in območjih kulturne dediščine. 
 
 V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem življenjskem okolju (Ur. 
l. RS št. 70/96) je varstvenem pasu novih in rekonstruiranih prenosnih daljnovodov 
dovoljeno le območje brez stanovanj, namenjeno industrijski, obrtni ali drugi podobni 
dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti.  
 
Na območju občine se pojavljajo stanovanjske površine znotraj varovalnih koridorjev 
daljnovodov na območju naslednjih EUP: Ma13.vs, Dh30.vo, Dh37.hm, Dh59.tm. Po 
preveritvi obstoječih objektov znotraj varovalnih koridorjev je ugotovljeno, da ti spadajo v II. 
območje. Glede na vrsto objektov in njihovo dejansko rabo so to pomožni gospodarski 
objekti in niso namenjeni bivanju, zanje velja II. stopnja varstva pred EMS.  
 
3.6.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Pri ugotavljanju vplivov plana na okoljski cilj so na podlagi podatkov prepoznani neposredni 
in trajni vplivi. Ostali vplivi (začasni, daljinski, sinergijski in kumulativni) so zanemarljivi zato 
teh vplivov ne vrednotimo. 
 
OPN predvideva nekatere površinsko manjše prekategorizacije namenske rabe v stavbna 
stanovanjska zemljišča (praviloma na območjih razpršene poselitve – namenska raba A) pri 
katerih ne gre za nov poseg temveč gre zgolj za ureditev plana oziroma za uskladitev 
planske namenske rabe glede na dejansko stanje, (obstoječi objekti, ki so v prostoru že dalj 
časa).Tovrstne ureditve znotraj varovalnega koridorja EMS so predvidene v naseljih Podkraj 
- Po14.od, Hrastnik -  Hr08.od ter Marno - Ma14.od. Poudariti je potrebno, da se znotraj 
varovalnega elektromagnetnega koridorja nahajajo zgolj obstoječi stanovanjski objekti. Na 
omenjenih območjih znotraj varstvenih pasov daljnovodov novogradnje, nadzidave in 
dozidave objektov niso dovoljene. 
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Slika 28, Slika 29, Slika 30: Primeri osamelih domačij znotraj varovalnega koridorja , kjer gre za uskladitev namenske rabe z 
dejanskim stanjem 

 
Izvedbeni del OPN predvideva tudi posamične spremembe namenske rabe v območju 
varovalnih pasov daljnovodov, zaradi česar bi na teh območjih lahko prišlo do prekomerne 
obremenjenosti s sevanjem. Gradnja stanovanjskih in drugih objektov v katerih se 
zadržujejo ljudje v teh območjih znotraj koridorjev ni dovoljena.  
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Slika 31a: Zaselek v Marnem, predlog spremembe namembnosti v stanovanjske površine na območju koridorja 110 kV 
daljnovoda 

 
Na območju Marna (Ma13.vs) je predvidena sanacija razpršene gradnje z zaokroževanjem in 
širitvijo stanovanjskih površin (poseg 12-10 - SK). Osrednji del območja prečka daljnovod 
(DV 2x110 kV Laško - Trbovlje), zaradi česar se bo del novih stanovanjskih površin nahajal 
znotraj varovalnega pasu daljnovoda, kjer je možna prekomerna obremenitev z 
elektromagnetnim sevanjem. Pri planiranju objektov in dejavnosti ter pozidavi območja je 
potrebno upoštevati varstveni pas daljnovoda in zagotoviti ustrezno varstvo pred EMS. 
Znotraj varstvenega pasu daljnovoda gradnja stanovanjskih objektov ni dovoljena. Možna je 
šele po predhodni rekonstrukciji in podzemni izvedbi daljnovoda. V primerih kjer gre za 
predvideno novo stavbno zemljišče (pa je potrebno v prostorsko izvedbenih pogojih (PIP) 
oz. usmeritvah OPPN natančneje opredeliti, da gradnja objektov v katerih se dlje časa 
zadržujejo ljudje v varovalnem pasu daljnovoda ni možna oz. je potrebno pridobiti pisno 
soglasje pristojnega upravljavca.  
 
Znotraj varovalnih pasov daljnovodov se nahajajo tudi območja nepozidanih že obstoječih 
stavbnih zemljišč kot npr.: Dh59.tm, Dh30.vo, Dh37.hm… Tudi v teh primerih je potrebno v 
prostorsko izvedbenih pogojih oz. usmeritvah OPPN natančneje opredeliti, da gradnja 
stanovanjskih stavb in objektov v katerih se dlje časa zadržujejo ljudje v tem varovalnem 
pasu ni dovoljena.  
 
Območja stavbnih zemljišč–EUP z oznako Ma13.vs, Dh59.tm, Dh30.vo, Dh37.hm segajo na 
na varstvene pasove EMS. 
 
Vplivi plana pomembni za zdravje ljudi– neposredni in trajni, so na zgoraj navedenih 
konfliktnih območjih rabe prostora z vidika varstva pred EMS (konfliktno območje varstvenih 
pasov EMS z rabo prostora za bivanje) bistveni – ocena D. 
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Slika 35b: Stanovanjsko območje Dol pri Hrastniku s traso daljnovoda 110kV, obstoječe stavbno zemljišče. 

 

 
Slika 35c: Območje osrednjih centralnih dejavnosti Dol pri Hrastniku s traso daljnovoda 110kV, obstoječe stavbno zemljišče. 
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Na območju posameznih pobud in njeni neposredni okolici se nahajajo posamezni viri 
elektromagnetnega sevanja (obstoječe nizkonapetostno omrežje, obstoječe 
visokonapetostno omrežje, bazne postaje mobilne telefonije). Vpliv posegov na 
elektromagnetno sevanje z vidika novih in rekonstruiranih virov sevanja in konfliktnosti rabe 
v območju varstvenih pasov daljnovodov smo opredelili kot neposreden vpliv izvedbe plana. 
S posameznimi posegi so predvidene ureditve znotraj varovalnih koridorjev daljnovodov, 
vendar pa se je negativnim vplivom elektromagnetnega sevanja možno izogniti z ustrezno 
umestitvijo dejavnosti in objektov v prostor oziroma predvideti podzemno izvedbo 
daljnovoda. Neposreden vpliv na vrednosti elektromagnetnega sevanja je ocenjen kot 
bistven – D. 
 
Trajen vpliv plana pomeni dolgoročen vpliv na elektromagnetno sevanje. Ker bo sevanje v 
prostoru prisotno v celotnem obdobju delovanja sevalnih elementov se vrednoti trajen vpliv 
na okolje. Skladno z zgoraj navedeno oceno neposrednega vpliva, je vpliv 
elektromagnetnega sevanja ocenjen kot bistven – ocena D. 
 
Skupna ocena: Vpliv, ki bo neposreden in trajen, je ocenjen kot bistven– ocena D. V 
nesprejemljivem delu je plan potrebno popraviti. 
 
Tabela 42: Skupna ocena vplivov 

Okoljski cilj Kazalci 

N
e
p
o
sr

e
d
n
i 

D
a
lj
in

sk
i 

K
u
m

u
la

ti
v
n
i 

S
in

e
rg

ij
sk

i 

Z
a
ča

sn
i 

T
ra

jn
i 

Ustrezna umestitev poselitve 
in drugih dejavnosti glede na 
obstoječe in predvidene vire 
elektromagnetnega sevanja 
(daljnovodi) 

Konfliktnost rabe na 
območjih varstvenih 
pasov daljnovodov 

D - - - - D 

 
3.6.4. Omilitveni ukrepi 
 
Glede na oceno vplivov na okoljski cilj omilitveni ukrepi pri izvedbi plana niso možni oziroma 
niso izvedljivi. Zato se predvideni nesprejemljivi posegi in plana izločijo. Prav tako se za 
obstoječe stanje izvede uskladitev namenske rabe tako, da bo s planom zagotovljena 
nekonfliktnost rabe prostora na območjih varstvenih pasov daljnovodov in drugih virov 
elektromagnetnega sevanja.  
 
Ob zgoraj navedenem pogoju naj se v dopolnjenem osnutku OPN Občine Hrastnik 
upoštevajo obveznosti, da se: 
- v varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih 
oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred 
sevanjem, to je stanovanjskih objektov in objektov namenjenih trgovskim, poslovnim, 
storitvenim gostinskimi, turističnim dejavnostim, izobraževanju, otroškemu varstvu, 
socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji; 

 
- v varovalnih koridorjih obstoječih vodov lahko skladno s predpisi dopustijo le investicijska 
vzdrževalna dela obstoječih objektov in gradnja pomožnih objektov k obstoječim objektom, 
kot so garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti v kmetijstvu in za lastne potrebe; 

 
- pri umeščanju novih dejavnosti v prostor zagotovi minimalno varnostno razdaljo med 
pomembnimi viri elektromagnetnega sevanja in novimi objekti (upoštevan mora biti takšen 
odmik od virov elektromagnetnega sevanja, da efektivne vrednosti poljske jakosti in gostote 
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magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II. območje po Uredbi o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Ur. l. RS, št. 70/96). 
 
3.6.5. Predvideni načini spremljanja stanja 
Okoljski kazalec Ustrezna umestitev poselitve in drugih dejavnosti glede na obstoječe in 
predvidene vire elektromagnetnega sevanja naj spremlja in podatke zbira Občina, ki jih 
predstavi javnosti na vsakih 5 let v obliki poročila.  
 
Tabela 80: Kazalci za spremljanje in nosilci spremljanja stanja 

Kazalci Nosilec monitoringa 

Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov daljnovodov  in 
drugih virov EMS 

Občina 

 
3.6.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji 
Obravnavan prostorski akt ni skladen z okoljskimi cilji, saj je so predvidena širitev območja 
stavbnih zemljišč za bivanje na območjih, obremenjenih z elektromagnetnim sevanjem.  

 
 
 
3.7. Ravnanje z odpadki 
 
3.7.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
- Zakon o varstvu okolja - uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/2006, 

20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: 
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 
70/2008, 108/2009, 48/2012), 

- Zakon o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo /110/02, 97/2003 Odl.US: U-I-
152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-
UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-
19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 
108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08), 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/08), 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/06, 106/06, 

110/07, 67/11), 
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10), 
- Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih 

surovin (Ur.l. RS, št. 34/08), 
- Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur. l. RS, št. 25/08), 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/08, 61/11), 
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/11), 
- Uredba o sežiganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 68/08, 41/09), 
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanja s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih 

lesnih sortimentov (Ur.l. RS, št. 55/94, 95/04) 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki, (Ur.l. RS, št. 21/2001). 
 

Občinski akti: 
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 

14/2009), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200445&stevilka=2133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200447&stevilka=2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200462&stevilka=2851
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
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- Odlok o ureditvenem načrtu za odlagališče komunalnih in industrijskih odpadkov Unično 
(UVZ, št. 16/89, 8/07). 

 
3.7.1.1. Okoljski cilji plana 
Na podlagi izhodišč v strateških dokumentih s področja varstva okolja, predpisov o ravnanju 
z odpadki ter ugotovljenega stanja okolja so bili določeni naslednji okoljski cilji plana: 

- zmanjšanje količin in volumna odloženih odpadkov, 
- ustrezno ravnanje z različnimi vrstami nevarnih in nenevarnih odpadkov, 
- sanacija divjih odlagališč odpadkov. 

 
Navedeni cilji sledijo tudi drugim družbenim ciljem s katerimi želi občina ustvariti pogoje za 
bivanje v komunalno urejenih naseljih in v zdravem okolju.  
 
Cilji SPRS in PRS je zagotavljanje ponovne uporabe in zmanjševanje količin odpadkov ter 
nevarnostnega potenciala na izvoru, varno končno odlaganje in odpravljanje neurejenih 
odlagališč. Končno odlaganje odpadkov naj se zagotavlja na prostorsko racionalen način, ob 
upoštevanju zahtev za varstvo okolja in družbeni sprejemljivosti lokacije. Na lokalni ravni naj 
se zagotavlja izvajanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru, zbiranje in 
naknadno sortiranje, recikliranje in ponovna uporaba nekaterih ločeno zbranih frakcij 
odpadkov, trženje sekundarnih surovin in predelavo biološko razgradljivih odpadkov. Na 
regijski ravni se v okviru regijskih centrov za ravnanje z odpadki le-te naknadno sortira, 
zagotovi njihovo obdelavo in predelavo, recikliranje in ponovno uporabo ločeno zbranih 
frakcij odpadkov, trženje sekundarnih surovin, mehansko in biološko obdelanih biološko 
razgradljivih odpadkov, pripravo odpadkov za termično obdelavo in odlaganje preostankov iz 
teh procesov.  
 
Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 govori o zmanjševanju količin 
odpadkov z integracijo proizvodnih in porabniških vzorcev in navad, življenjskih navad, 
tehnoloških izboljšav, ekonomskih aktivnosti in ukrepov, demografskih sprememb z 
namenom jasne opredelitve povezanosti in medsebojnih interakcij med: nastajanjem in 
preprečevanjem nastajanja odpadkov, upravljanja z viri in integralno gospodarsko politiko; z 
upoštevanjem in vključevanjem parcialnih usmeritev in ciljev kot so kemikalije, IPPC, 
motorna vozila, električna in elektronska oprema in podobno; zmanjševanje vplivov na 
okolje, prenos odgovornosti za odpadke oziroma izrabljen proizvod na proizvajalce, uvajanje 
ekonomskih instrumentov (okoljskih taks). 
 
Cilji Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju odpadkov so: zmanjšati količino 
odpadkov za 20% glede na izhodiščno leto 2000 do leta 2010; zmanjšati količino odloženih 
odpadkov za 50% glede na izhodiščno leto 2000 do leta 2020, zmanjšati volumen nevarnih 
odpadkov, ki se proizvedejo, za 20% glede na izhodiščno leto 2000 do leta 2010, zmanjšati 
volumen nevarnih odpadkov za 50% glede na izhodiščno leto 2000 do leta 2020, 50-80% 
masni delež reciklirane električne in elektronske opreme do leta 2015, 95% masni delež 
recikliranih starih avtomobilov do leta 2015 in 55-80% masni delež reciklirane embalaže do 
leta 2012. 
 
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih dokumentov.  
 
Tabela 81: Skladnost ciljev plana z okoljskimi cilji državnih in mednarodnih planov s področja ravnanja z odpadki 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in 
ocenjevanja 

 
Zmanjšanje 
količin in 
volumna 

- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009) 

- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

Kazalci: 
- Razvitost sistema in 

infrastrukture za ločeno 
zbiranje in odvoz odpadkov 
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odloženih 
odpadkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustrezno 
ravnanje z 
različnimi 
vrstami 
nenevarnih 
odpadkov 
 
 
 
 
Sanacija divjih 
odlagališč 

 

delih (Ur.l. RS, št. 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, 

št. 34/08) 
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. 

RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11) 
- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10) 
- Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti 

izkoriščanja mineralnih surovin (Ur.l. RS, št. 34/08)  
- Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur. l. RS, št. 25/08) 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. 

RS, št. 34/08, 61/11) 
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 

61/11) 
- Uredba o sežiganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 68/08, 41/09) 
- Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, 
(Ur.l. RS, št. 21/2001) 

- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 
2012 

- Operativni program ravnanja z odpadki 
 

(mreža ekoloških otokov, zbirni 
center, CERO) - število zbiralnic 
in zbirnih centrov za ločeno 
zbiranje odpadkov na 
prebivalcev na območju občine 
v skladu z Odredbo o ravnanju 
z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi 
odpadki; 

 
- Količina odloženih nenevarnih 

komunalnih odpadkov na 
prebivalca na območju občine 
in količina biološko razgradljivih 
odpadkov, ki se lahko letno 
odložijo na odlagališčih v skladu 
z Uredbo o odlaganju 
odpadkov; 
 

- Število divjih odlagališč 
odpadkov; 

 
Vir podatkov: JKP Hrastnik, Občina 
Hrastnik 
 
Vrednotenje: Ekspertno mnenje 
(Hidromorfološki parametri na 
podlagi kategorij iz Kategorizacije 
urejanja vodotokov, ARSO; 

 
3.1.1.2 Merila vrednotenja vplivov na okolje (kazalci) ter metodologija vrednotenja 
Kazalci so izbrani z upoštevanjem ključnih indikatorjev gibanja stanja z vidika 
obremenjevanja okolja in ki vplivajo na doseganje okoljskih ciljev. Tako so izbrani cilji: 

- zmanjšanje količin in volumna odloženih odpadkov, 
- ustrezno ravnanje z različnimi vrstami nenevarnih odpadkov, 
- sanacija divjih odlagališč odpadkov. 

 
Tabela 82: Okoljski cilji in kazalci  

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Zmanjšanje količin in volumna odloženih odpadkov 
 
 
 
 
 
 
Ustrezno ravnanje z različnimi vrstami nenevarnih 
odpadkov 
 
 
 
 
Sanacija divjih odlagališč odpadkov 
 

- Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje 
in odvoz odpadkov (mreža ekoloških otokov, zbirni 
center, CERO) - število zbiralnic in zbirnih centrov za 
ločeno zbiranje odpadkov na število prebivalcev na 
območju občine v skladu z Odredbo o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki; 
 

- Količina odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov 
na prebivalca na območju občine in količina biološko 
razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na 
odlagališčih v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov; 
 

- Število divjih odlagališč odpadkov; 

 
Obrazložitev izbire kazalcev 
Pogled v preteklost in sanacijo starih bremen nam poda kazalec števila divjih odlagališč 
odpadkov. Občina si prizadeva, da jih v celoti sanira. V prihodnje stanje je usmerjen kazalec 
razvitosti sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov z mrežo ekoloških 
otokov – zbiralnic odpadkov ter zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov, ki vpliva na 
zmanjšanje odpadkov na končno odlaganje. Aktualno ustreznost ravnanja z različnimi 
vrstami nenevarnih odpadkov pa nam po vsakokratnem preverjanju stanja in uspešnosti 
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kaže količina odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine 
in količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališču. 
 
Metodologija vrednotenja 
Za izdelavo lestvice vrednotenja vplivov na okoljske cilje smo kot osnovni kazalec uporabili 
razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, regionalni center za ravnanje z odpadki) od katerega je odvisna 
količina oz. delež ločeno zbranih odpadkov in količina oz. delež odloženih odpadkov na 
odlagališču.  
 
Tabela 43: Vrednotenje vplivov plana za segment odpadki  

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalcev na 
območju občine je večje kot je zahtevano z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Količina 
odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se 
letno zmanjšuje in bistveno presega povprečje v RS. Količina biološko razgradljivih 
odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih je bistveno manjša kot jo 
določa Uredba o odlaganju odpadkov. Divja odlagališč odpadkov so v celoti 
sanirana in jih v občini ni več.  

B Vpliv je nebistven Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na število 
prebivalcev na območju občine je v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki oziroma 
minimalno odstopa od postavljenega merila. Količina odloženih nenevarnih 
komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se letno zmanjšuje. 
Količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih je 
skladna s ciljnimi vrednostmi iz Uredbe o odlaganju odpadkov.  Število divjih 
odlagališč v občini je s postopno sanacijo zmanjšano za več kot polovico.  

C Vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na število 
prebivalcev na območju občine je skladno z določili Odredbe o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. 
Vendar ni enakomerno teritorialno razporejeno v občini. Količina odloženih 
nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se letno 
zmanjšuje in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Količina biološko razgradljivih 
odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih je skladna s ciljnimi vrednostmi 
iz Uredbe o odlaganju odpadkov. Število divjih odlagališč v občini se postopno 
zmanjšuje. Potrebna je izvedba omilitvenih ukrepov. 

D Vpliv je bistven Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na število 
prebivalcev na območju občine je manjše kot ga določa Odredba o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki. Količina odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na 
območju občine se letno povečuje kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Količina 
biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih ne 
dosega ciljnih vrednosti iz Uredbe o odlaganju odpadkov. Število divjih odlagališč v 
občini ni zmanjšano. Omilitveni ukrepi niso možni oziroma izvedljivi.  

E Vpliv je uničujoč Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje ni skladno z Odredbo in ne 
dosega polovice predpisanega normativa.  Količina odloženih nenevarnih 
komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se letno povečuje. Prav 
tako se povečuje količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo 
na odlagališčih in ne dosega ciljnih vrednosti iz Uredbe o odlaganju odpadkov. 
Divjih odlagališč se ne sanira, njihovo število se s pojavom novih povečuje.  

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 

3.7.2. Stanje okolja  
Občina ima na področju ravnanja z odpadki zastavljene projekte s katerimi uresničuje 
okoljske cilje. Ti so v različni fazi priprave oziroma izvajanja. Gre za: 
- izgradnjo regijske deponije, centra za ravnanje z odpadki in 
- sanacijo zapolnjenega odlagališča nenevarnih odpadkov v Prapretenem.  
 
Hkrati spodbuja selektivno zbiranje trajnih odpadkov in razvija sistem zagotavljanja lokacij 
zbirnih centrov ločenega zbiranja odpadkov, zagotavljanje možnosti kompostiranja 
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gospodinjskih in drugih razgradljivih odpadkov, zagotavljanje deponiranja gradbenih 
materialov in sprotno odstranjevanje nelegalnih odlagališč odpadkov. 
V občini Hrastnik je za upravljanje s komunalnimi odpadki odgovorno javno podjetje 
Komunalno-stanovanjsko podjetje Hrastnik, ki izvaja javno službo zbiranja, odvoza in 
odlaganja odpadkov v občini Hrastnik. Komunalni odpadki se zbirajo in odlagajo na zbirnem 
centru za ravnanje z odpadki Unično. Na CEROZ-u poteka zbiranje komunalnih odpadkov, 
kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in odpadne električne in elektronske opreme. 
V občini Hrastnik je bil leta 2009 sprejet Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini 
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja 14/2009) s katerim so določeni naslednji cilji ravnanja s 
komunalnimi odpadki: 
- preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, 
- preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov, 
- zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, 
- vračanje odpadkov v ponovno uporabo, 
- sanacija divjih odlagališč, 
- sprejemljivost ukrepov za okolje, 
- uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj«. 

 
V občini Hrastnik je organizirano ločeno zbiraje odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009). Enkrat 
tedensko je organiziran odvoz bioloških odpadkov ter ostalih komunalnih odpadkov v vseh 
naseljih. Za zbiranje in odvoz ločenih frakcij je vzpostavljenih 88 ekoloških otokov na 
območju celotne občine. Ločeno se v zbirnih posodah zbirajo papir, steklo, ter plastika in 
kovine. Posode za odpadne baterije so postavljene na ekoloških otokih Trg borcev NOB 
16,17,18,19 - parkirišče, Dol pri Hrastniku, za cerkvijo pri TP, Hrastnik in na parkirišču 
Naselje Aleša Kaple 8, Hrastnik. Tedensko je z ekoloških otokov zagotovljen odvoz plastike, 
ter papirja na 14 dni. Odvoz tekstila in oblačil je zagotovljen vsakih 14 dni, odvoz kosovnih 
odpadkov enkrat mesečno, zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov pa je zagotovljeno enkrat 
letno. Kosovni odpadki se lahko vsak delovni dan brezplačno oddajo neposredno v zbirni 
center za ravnanje z odpadki CEROZ Unično, prav tako tudi nevarni odpadki.  
Zagotovljenih je tudi 57 zbirnih in prevzemnih mest za ostanke komunalnih odpadkov in za 
biološke odpadke v soseskah z večstanovanjskimi objekti, v naseljih z individualnimi hišami 
pa so zbirna in prevzemna mesta v neposredni bližini hiš. (KSP Hrastnik, 
http://www.ksphrastnik.si/strani/Podjetje.aspx, citirano 12.03.2012) 
 
Odpadki se odvažajo in sortirajo v zbirnem centru za ravnanje z odpadki CEROZ Unično. 
Občina načrtuje nadaljnji razvoj odlagališča v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/2011). Projekt »Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju 
CEROZ – II. faza« zajema nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki na dveh lokacijah: na 
deponiji Unično v Hrastniku in na lokaciji opuščenega odlagališča komunalnih odpadkov 
Neža v občini Trbovlje. V Uničnem se bodo povečale kapacitete odlagališča, kar bo pomenilo 
več kot dvakrat podaljšano dobo odlagališča, zgradili se bosta sortirnica, ki bo omogočala 
sortiranje različnih vrst odpadkov, ter kompostarna za predelavo bioloških odpadkov. Hkrati 
se bo uredila tudi lokalna cesta med Marnim in Centrom za ravnanje z odpadki. Na lokaciji 
Neža pa se bo uredil prostor za predelavo inertnih gradbenih odpadkov. Gre za evropski 
kohezijski projekt, v katerem skupaj sodeluje pet občin zasavske regije: Hrastnik, Litija, 
Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi. 
 
Celoten projekt sestoji iz štirih podprojektov: 
- Izgradnja sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično v občini Hrastnik 
- Širitve prostorskih kapacitet deponije Unično v občini Hrastnik 
- Predelava inertnih gradbenih odpadkov na deponiji Neža v občini Trbovlje 

http://www.ksphrastnik.si/strani/Podjetje.aspx
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- Rekonstrukcija ceste Marno – deponija Unično (Regijski center za ravnanje z odpadki 
Zasavje, URL: http://www.ceroz.si/, citirano 12.03.2012). 

 
Na podlagi registra divjih odlagališč ugotavljamo, da je v občini Hrastnik kar nekaj divjih 
odlagališč, med njimi tudi takšni z nevarnimi odpadki. OPN ne obravnava divjih odlagališč 
odpadkov na območju občine. 
 
V letu 2006 je bila na regijskem odlagališču Unično pripeljana in odložena naslednja količina 
ostanka komunalnih odpadkov:  
- iz območja Hrastnika 3169 ton, z območja Trbovelj 6891 ton, z območja Zagorja 5184 

ton, z območja Litije 4955 ton ter z območja Radeč 1364ton.  
 

Glede na leto 2005 je bil porast odloženih odpadkov 10%.  
 

Odlagališče nenevarnih odpadkov Prapretno 
Odlagališče je namenjeno odlaganju nenevarnih odpadkov, ki nastajajo zaradi kurjenja 
premoga v TET 2, in sicer pepela, žlindre, kotlovskega prahu, elektrofiltrskega pepela, trdnih 
ostankov iz NRDP, izcednih voda iz odlagališča in mulja iz čistilnih naprav tehnoloških 
odpadnih voda iz odlagališča. Na odlagališču Prapretno je bilo leta 2009 odloženega 70.883 
ton elektrofiltrskega pepela, 38.883 ton žlindre in 43.592 sadre. Količina odpadkov se je 
glede na pretekla leta znatno povečala.  
 
Divja odlagališča odpadkov 
Na območju občine Hrastnik je po podatkih registra divjih odlagališč, ki je bilo izdelano v 
okviru projekta očistimo Slovenijo evidentiranih približno 30 divjih odlagališč.  
 
3.7.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Z izvedbo plana se pričakuje porast količine nastalih odpadkov, predvsem na račun ureditve 
novih centralnih in stanovanjskih območij, ki bodo predstavljale nov vir odpadkov. Kljub 
širitvi posameznih poselitvenih območij dolgoročno ni pričakovati večje rasti prebivalstva in s 
tem povečanja skupne količine odloženih odpadkov. Zaradi sodobnega življenjskega sloga 
sicer naraščajo nastale količine odpadkov na prebivalca, vendar pa se hkrati s pričakovano 
večjo okoljsko osveščenostjo in spodbujanjem ločenega zbiranja odpadkov zmanjšuje 
količina odloženih odpadkov.  
 
Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, CERO) - število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov 
na prebivalcev na območju občine v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; 
V občini bodo z izvedbo plana nastajali pretežno komunalni odpadki. Glede na stopnjo 
razvitosti sistema ravnanja z odpadki ocenjujemo, da občina z odpadki ravna ustrezno in v 
skladu s predpisi. Pri tem ocenjujemo, da ima občina zadostno število ustrezno urejenih 
zbiralnic, vendar pa ima samo en zbirni (reciklažni) center (ZRC) za ločeno zbiranje 
odpadkov, ki je lociran na odlagališču komunalnih odpadkov Unično. Ta sicer ima zmogljivost 
za celotno občino, vendar je za prebivalce razmeroma slabo dostopen saj se nahaja na robu 
občine in je odmaknjen od središča, kjer nastane večina odpadkov primernih za sortiranje 
oziroma prevzem v zbirnem centru. Občina, glede na predpise in z vidika izboljšanja 
dostopnosti ZRC potrebuje vsaj še en zbirni center v bližini Hrastnika ali Dola pri Hrastniku, 
omilitveni ukrep je tako nujen.  Zato ocenjujemo, da je vpliv plana na okoljski cilj nebistven 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov - ocena C. 
 
Količina odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine in 

http://www.ceroz.si/
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količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih v skladu z 
Uredbo o odlaganju odpadkov; 
S povečanjem obsega proizvodnih, storitvenih in obrtnih dejavnostih ter z razvojem poselitve 
je pričakovati povečanje količin odpadkov. Vendar se na drugi strani z razvojem sistema 
ravnanja z odpadki ta količina tudi zmanjšuje. Neposredni vpliv na okoljski cilj OPN glede na 
količino odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine in 
delež biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko odložijo, ocenjujemo kot nebistven – 
ocena B. 
 
Z vidika kumulativnih vplivov je potrebno upoštevati tudi ravnanje z odpadki v sosednjih 
občinah, ki prav tako odlagajo komunalne odpadke v Centru za ravnanje z odpadki Unično 
ter že odložene odpadke v preteklosti. Kljub letnemu zmanjševanju količin odloženih 
odpadkov pa ocenjujemo kumulativne vplive plana na področje odpadkov kot nebistvene 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen vpliv na količine zbranih in odloženih 
odpadkov, kot tudi na celoten sistem ravnanja z odpadki. Ker bodo vplivi v prostoru prisotni 
v celotnem obdobju delovanja dejavnosti oz. objektov nastalih z uresničitvijo plana, se 
vrednoti trajen vpliv na okolje. Trajen vpliv izvedbe plana na področje odpadkov ocenjujemo 
kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Število divjih odlagališč odpadkov; 
Izvedba plana ima na doseganje okoljskih ciljev plana sanacije divjih odlagališč neposreden, 
kumulativen in trajen vpliv. Za divja odlagališča se načrtuje postopno sanacijo v skladu z 
vsakokratnim letnim programom. Med divjimi odlagališči se prioritetno sanirajo tista, ki 
vsebujejo nevarne odpadke. S približevanjem storitev zbiranja odpadkov in hitrim 
ugotavljanjem ter kaznovanjem povzročiteljev nelegalnega odlaganja odpadkov bo 
preprečeno nastajanje novih divjih odlagališč. Širitev poselitve vpliva na povečanje obsega 
komunalnih odpadkov vendar se ta izvaja le ob pogoju, da je območje posamične ali 
kompleksne prostorske ureditve vključeno v sistem ravnanja z odpadki v občini z izvajanjem 
javne gospodarske službe v skladu s predpisi. Zato ocenjujemo, da z izvedbo plana ne bodo 
nastajala nova divja odlagališča. Hkrati pa ocenjujemo, da se bo v času izvajanja plana 
saniralo manj kot polovica obstoječih divjih odlagališč, zato se predvidijo omilitveni ukrepi. 
Ocenjujemo, da neposredni, kumulativni in trajni vplivi na okoljske cilje ne bodo bistveni 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 

Skupna ocena: Skupna ocena vplivov izvedbe plana na okolje in zdravje ljudi, ki so 
neposredni, kumulativni in trajni je – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – 
C.  
 
Tabela 44: Skupna ocena vplivov  

Okoljski cilj Kazalci 
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Zmanjšanje količin 
in volumna 
odloženih 
odpadkov 

Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno 
zbiranje in odvoz odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, CERO) 
 

B 
 
 
 

 
 
 
 

B 
 
 
 

- -  
 
 
 

Ustrezno ravnanje 
z različnimi 
vrstami 
nenevarnih 
odpadkov 
 

Količina odloženih nenevarnih komunalnih 
odpadkov na prebivalca na območju občine 
in količina biološko razgradljivih odpadkov, ki 
se lahko letno odložijo na odlagališčih v 
skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov 
 

B 
 
 

 
 
 

C 
 
 

-  
 
 

C 
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Sanacija divjih 
odlagališč 
 

Število divjih odlagališč odpadkov C  C   C 

 
3.7.4. Omilitveni ukrepi 
Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, CERO) 
Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z Odlokom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009). Število 
zbiralnic in zbirnih mest v občini mora dosegati predpisano število na prebivalca na območju 
občine, kot ga določa Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/2011). 
(izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki; 
časovna izvedba: v roku do leta 2015) 
 
Količina odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine in 
količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih v skladu z 
Uredbo o odlaganju odpadkov 
Na odlagališču Unično se zagotovi mehansko biološka predelava in obdelava odpadkov pred 
odlaganjem s ciljem zmanjšanja količin odloženih odpadkov pod mejno vrednostjo, v skladu 
z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/2011). (izvajalec ukrepa: 
Občina Hrastnik, izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki; časovna izvedba: v 
roku do leta 2015) 
 
Sanacija divjih odlagališč 
V občini naj se v roku do konca izvedbe plana sanirajo vsa nelegalna oziroma divja 
odlagališča, do leta 2017 pa več kot polovica. Prioritetno naj se zagotavlja sanacij divjih 
odlagališč, ki vsebujejo nevarne odpadke in tista, ki so identificirana na vodovarstvenih 
območjih ali v njihovi bližini. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, izvajalec gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki, lastniki zemljišč; časovna izvedba: do leta 2017- sanacija več kot 
polovice divjih odlagališč in trajno v času izvedbe plana) 
 
3.7.5. Predvideni načini spremljanja stanja 
Za spremljanje stanja razvitosti sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz 
odpadkov, za spremljanje in ugotavljanje količin odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov 
na prebivalca na območju občine in količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko 
letno odložijo na odlagališčih v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov ter za sanacijo divjih 
odlagališč odpadkov sta odgovorna tako občina kot tudi izvajalec javne gospodarske službe 
KSP Hrastnik.  
 
Pri spremljanju stanja bodo občini v pomoč tudi podatki iz javno dostopnih evidenc pristojnih 
služb države, ki so jim povzročitelji po različnih vrstah odpadkov dolžno posredovati podatke 
na podlagi predpisov. 
 
Izvajalec javne službe in občina naj vzpostavita in vodita kataster divjih odlagališč odpadkov 
na območju občine Hrastnik. Zagotovi naj se redno dopolnjevanje katastra obstoječih, 
saniranih in novih divjih odlagališč, kot tudi spremljanje morebitnega ponovnega pojavljanja 
odpadkov na območjih že saniranih divjih odlagališč. Občina najmanj enkrat na 5 let s 
posebnim poročilom obvesti javnost o stanju na področju ravnanja z odpadki in morebitnih 
vplivih na okolje ter zdravje ljudi. 
 
Tabela 45: Kazalci za spremljanje in nosilci spremljanja stanja 

Kazalci Nosilec monitoringa 

- razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov 
(mreža ekoloških otokov, zbirni center, CERO) 

Občina, KSP Hrastnik 
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- zagotavljanje zbiranja z različnih vrstami nevarnih in nenevarnih odpadkov  iz 

gospodinjstev in oddaja pooblaščenim izvajalcem  
 

- Število divjih odlagališč odpadkov 
 

 
Občina, KSP Hrastnik 
 
 
Občina, KSP Hrastnik 

 
3.7.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji 
Občina zagotavlja vključenost vseh obstoječih in novih površin za bivanje in razvoj 
dejavnosti v sistem ravnanja z odpadki. Z zmanjševanjem količin odpadkov in ustreznim 
ravnanjem z njimi zagotavlja preprečevanje nevarnosti pred onesnaževanjem okolja. 
Ocenjujemo, da je segment zbiranja, ločevanja in predelave odpadkov na ravni občine 
zadovoljivo urejen z občinskimi odlokom z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009), ter Pravilnikom o minimalnih pogojih 
za ureditev odjemnih mest za zbiranje odpadkov (Ur. l. RS, št. 66/95, 37/08).  
Ocenjujemo, da je plan skladen z okoljskimi cilji na področju ravnanja z odpadki. 

 
 
 
3.8. Svetlobno onesnaženje okolja 

3.8.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
- Zakon o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-8'B1 – Ur. l. RS, št. 39&06, 

70/08, 108/09), 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 

109/07). 
 
3.8.1.1 Okoljski cilji plana za segment svetlobno onesnaževanje so: 
Občina želi zmanjšati vplive na okolje  s svetlobnim onesnaževanjem. Hkrati namerava z 
obnovo dotrajane javne razsvetljave in zamenjavo svetil z varčnimi sijalkami zagotoviti 
učinkovito rabo energije  s tem doseči zmanjšanje porabe električne energije ter drugih 
emisij v okolje.  
 
Okoljski cilj plana je preprečevanje negativnih vplivov na okolje s svetlobnim onesnaženjem. 
Podlaga za določitev cilja je v strateških dokumentih s področja varstva okolja in v Uredbi o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07). Cilji 
navedene uredbe so: 
- varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja,  
- varstvo bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih 

površin,  
- varstvo ljudi pred bleščanjem,  
- varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in zmanjšanje porabe električne 

energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje. 
 
Okoljski cilj plana je skladen z zgoraj navedenimi cilji uredbe. 

 
Tabela 46: Okoljski cilji plana za področje svetlobnega onesnaževanja s kazalci   

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Preprečevanje negativnih vplivov na okolje s  svetlobnim 
onesnaženjem 

Količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo 
(razsvetljavo cest in javnih površin glede letne porabe 
elektrike vseh svetilk) na prebivalca letno  in doseganje 
mejne vrednosti Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaženja (44,5 kWh/preb.) 
 
Vir podatkov: kataster javne razsvetljave 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=86072
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86072
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Vrednotenje: Ekspertna ocena. Primerjava količine 
porabljene električne energije za javno razsvetljavo s ciljnimi 
vrednostmi. Analiza ustreznosti svetilk, ki se uporabljajo za 
javno razsvetljavo. 

 
3.8.1.2. Merila vrednotenja vplivov na okolje ( kazalci) ter metodologija vrednotenja 
Izbira kazalcev 
Neposreden kazalec, ki je ključen za ugotavljanje in vrednotenje vpliva izvedbe plana na 
doseganje okoljskega cilja preprečevanja negativnih vplivov svetlobnega onesnaženja je 
količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca letno in doseganje 
ciljev iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja  to je 44,5 kWh/preb. 
 
 Metodologija vrednotenja 
Za izdelavo lestvice vrednotenja so uporabljene zakonsko predpisane mejne vrednosti in 
ciljne vrednosti za obremenitev z umetno svetlobo, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07): 
- Uredba določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin glede letne porabe 

elektrike vseh svetilk, ki je 44,5 kWh na prebivalca na leto. 
- Uredba določa tudi mejne vrednosti za naslednje vire svetlobe: razsvetljavo 

proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove, fasad, razsvetljavo kulturnega 
spomenika, objektov za oglaševanje, mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo 
svetilke za razsvetljavo nepokritih površin na varovanih prostorih stavb. 

- Uredba tudi določa prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti 
nebu ali površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu.  

 
Pri vrednotenju vpliva plana so pomembni le vplivi glede doseganja ciljne vrednosti za 
razsvetljavo cest in javnih površin  (44,5 kWh na prebivalca na leto). Lestvica vrednotenja 
temelji na zakonsko predpisanih mejnih in ciljnih vrednostih za obremenitev okolja z umetno 
svetlobo, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur.l.RS, št. 81/08, 109/07): 
Uredba določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin glede letne porabe 
elektrike vseh svetilk, ki znaša 44,5 kWh na prebivalca na leto.  
V Uredbi so določene mejne vrednosti za naslednje vire svetlobe: 
1. Razsvetljava proizvodnega objekta znaša 0,090 W/m2 med izvajanjem proizvodnega 

procesa ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa. 0,015 W/m2 zunaj 
časa za izvajanje proizvodnega procesa. Ne glede na izračun povprečne električne moči 
svetilk se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta uporabi ena ali več svetilk, katerih 
celotna električna moč ne presega 300W. 

2. Razsvetljava poslovne stavbe znaša 0,075W/m2 v obratovalnem času za izvajanje 
dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m2 
zunaj obratovalnega časa za izvajanje dejavnosti. Ne glede na izračun iz prvega stavka 
te alineje se lahko za razsvetljavo poslovne stavbe uporabi ena ali več svetilk, katerih 
celotna električna moč ne presega 180 W. 

3. Razsvetljava ustanov znaša 0,060 W/m2 v obratovalnem času ustanove ter 30 minut 
pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega 
časa. Tudi v tem primeru se lahko za razsvetljavo ustanove uporabi eno ali več svetilk, 
katerih celotna električna moč ne presega 180W.  

4. Razsvetljava fasad znaša 1 cd/m2, če je stavba na območju naselja, ki je opremljeno z 
javno razsvetljavo. 

5. Razsvetljava kulturnega spomenika znaša 1 cd/m2. 

6. Razsvetljava objektov za oglaševanje znaša 17 W/m2 za oglasne površine večje od 18,5 
m2, 27 W/m2 za oglasne površine večje od 12,5 m2 in manjše od 18,5 m2, 35W/m2 za 
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površine večje od 3,5 m2 in manjše od 12,5 m2, 60W/m2 za površine večje od 2 m2 in 
manjše od 3,5 m2 ter 80W/m2 za oglasne površine manjše od 2 m2. 

 
Tabela 47: Okoljski cilji in uporabljeni kazalci pri obravnavi segmenta svetlobno onesnaževanje 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in ocenjevanja 

Preprečevanje negativnih vplivov 
na okolje; poraba električne 
energije za javno razsvetljavo 
pod 44,5 kWh na prebivalca 
stalnim ali začasnim 
prebivališčem v občini Hrastnik 

 

Uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 
62/10) 

Kazalci: 
- količina porabljene električne energije za 

javno razsvetljavo na prebivalca letno  in 
doseganje ciljev iz Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaženja (44,5 
kWh/preb.) 

 
 

Vir podatkov: kataster javne razsvetljave 
 
Vrednotenje: Ekspertna ocena. Primerjava 
količine porabljene električne energije za javno 
razsvetljavo s ciljnimi 
vrednostmi. Analiza ustreznosti svetilk, ki se 
uporabljajo za javno razsvetljavo. 

 
Tabela 48: Merila vrednotenja vplivov plana na svetlobno onesnaževanje 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Sistem javne razsvetljave se izboljša in zagotavlja da do leta 2016 poraba električne 
energije zmanjšana pod 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim bivališčem v 
občini Hrastnik.  Z zamenjavo obstoječih svetil se zmanjša svetlobno onesnaženje 
neba. 

B Vpliv je nebistven Povečanje  obsega javne razsvetljave je nebistveno, (vendar se hkratiizboljša stanje 
porabe energije z ukrepi racionalizacije javne razsvetljave se leta 2016 poraba 
električne energije zmanjšana pod 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim 
bivališčem v občini Hrastnik Z zamenjavo obstoječih svetil se zmanjša svetlobno 
onesnaženje neba. 

C Vpliv je nebistven ob 
izvedbi omilitvenih 
ukrepov 

Poveča se obseg javne razsvetljave. Ob tem se izvajajo ukrepi racionalizacije javne 
razsvetljave in učinkovite rabe energije in investicije v obnovo obstoječe javne 
razsvetljave na podlagi načrta upravljanja javne razsvetljave v občini. Doseganje cilja 
zmanjšanja porabe električne energije pod 44,5 kWh na prebivalca občine ni ogroženo 
ob pogoju izvajanja omilitvenih ukrepov in sprotni spremljavi uresničevanja ciljev 
vsakoletnega programa iz načrta upravljanja z javno razsvetljavo v občini. 

D Vpliv je bistven Delež svetlobnih teles javne razsvetljave v občin se bo zaradi pozidave na novih 
povečanih območjih poselitve do leta 2016  Izvedba plana bo bistveno vplivala na 
stopnjo ogroženosti okolja saj ne bo dosežen cilj zmanjšanja porabe energije pod 
mejno vrednostjo iz Uredbe, kljub izvajanju omilitvenih ukrepov. 

E Vpliv je uničujoč Vpliv plana na okolje s svetlobnim onesnaževanjem v občini je uničujoč. Omilitveni 
ukrepi niso možni. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
3.8.2. Stanje okolja  
Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno 
osvetljenost okolja. Glavni vzrok svetlobnega onesnaževanja so tehnološko zastarela in 
nezasenčena svetila. Drugi vzrok pa je pretiravanje z razsvetljavo tako v številu svetlobnih 
teles kot tudi z močjo osvetlitve. Glavni vir svetlobnega onesnaževanja je osvetljava cestnih 
in poslovnih površin, okrasna razsvetljava, osvetljevanje reklamnih panojev ter navzgor 
usmerjeni svetlobni snopi. 
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Slika 32: Lokacije IJR. (vir: Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, Adesco d.o.o. 2010) 
 

Občina Hrastnik je delni lastnik IJR upravljavec celotne IJR v občini Hrastnik. Za 
področje vzdrževanja skrbi Upravljavec z zunanjimi izvajalci, ki jih izbere skladno s 
postopki o javnem naročanju. Občina Hrastnika nima pogodbenega izvajalca za izvajanje 
nalog Vzdrževan ja IJR. Izvajalec se naroči po potrebi. 
 
Občina Hrastnik razpolaga s Strategijo razvoja javne razsvetljave v Občini Hrastnik iz leta 
2010. V Okviru raziskave je bil izdelan kataster javne razsvetljave, v katerem so označene 
svetilke in odjemna mesta.  
 
Tabela 49: Povzetek svetilk v občini Hrastnik 

Svetilke 

Število svetilk, ki so v skladu z uredbo: 119 

Število svetilk, ki niso v skladu z uredbo: 1016 

Število svetilk: 1135 

Skupna moč svetilk: 194,88 KW 

(vir: Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, Adesco d.o.o. 2010) 
 

Infrastruktura javne razsvetljave se razteza od vpadnice v mesto na jugu v center mesta, 
glavnih cest do strnjenih naselij na severu občine in večjih naselij na obrobju mesta 
Hrastnik. Osvetljeni so odseki regionalne ceste, odseki glavnih cest, lokalnih cest in delov 
naselji. V nekaterih delih naselij, kjer ni večje naseljenosti, javne razsvetljave ni. Javna 
razsvetljava je zgoščena okoli osrednjih delov občine. Od skupno 1135 svetilk v občini jih 
1016 ni skladnih z uredbo.  
 

Vlada RS je leta 2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja (Ur.l. RS, št. 81/07 in 109/07), s katero ureja varstvo pred svetlobnim 
onesnaževanjem, ki ga povzroča širjenje svetlobe v okolje zaradi obratovanje razsvetljave za 
osvetljevanje nepokritih površin na prostem. Z izvajanjem določil sprejete uredbe naj, bi se 
do leta 2017 dosegla ciljna vrednost porabe elektrike za obratovanje javne razsvetljave, ki je 
izračunana na prebivalca. Uredba tudi predpisuje, da letna poraba elektrike svetilk, ki so na 
območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih 
površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca občine, ne sme presegati ciljne 
vrednosti 44,5 kWh. Do konca leta 2016 je potrebno zamenjati vse svetilke, ki ne ustrezajo 
uredbi. V primeru Občine Hrastnik se bo vršila menjava glede na povračilno dobo ukrepov na 
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posameznem odjemnem mestu. Ukrepi se izvajajo po zaporedju kot je prikazano v poročilu, 
potrebno pa je paziti, da se zadostijo pogoji glede števila zamenjanih svetilk, ki so zapisani v 
Uredbi. 
 
Na spodnji sliki so prikazane menjave svetilk po letih. Svetilke, ki so v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, so obarvane z belo barvo in niso 
predvidene za menjavo. 
 

 

 
Slika 33: Menjava svetilk v letih 2010-2016 (Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, Adesco d.o.o. 2010) 

 
V letu 2011 je bila predvidena menjava 254 svetilk, v letu 2012 je predviden zamenjava 275 
svetilk, leta 2013 menjava 141 svetilk, leta 2014 172 svetilk, leta 2015 in 2016 109 svetilk.  
Cilj zamenjave je dobiti infrastrukturo, ki je energetsko učinkovita in kvalitetna z visokimi 
svetlobnimi izkoristki, ki izboljšujejo svetlobno tehnične lastnosti na osvetljenih površinah. 
Uporabljeni svetlobni viri v svetilkah so predvsem kompaktne fluorescenčne sijalke ter VT Na 
sijalke.  
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Grafikon 4: Simulacija porabe električne energije 2011-2016 (Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, Adesco 
d.o.o. 2010) 

 
Poraba energije v letih 2010 do 2016 se zmanjšuje, zaradi vplivov zmanjšanja moči 
(menjave svetilk v skladu z Uredbo). Raba na prebivalca v letu 2016 pade na 40 kWh/preb. 
 
Po podatkih podjetja Elektro Ljubljana d.d. je bilo v občini Hrastnik za javno razsvetljavo 
v letu 2005 porabljenih okoli 0,69 GWh električne energije, kar na predhodno leto 
predstavlja neznatno povečanje (0,03 GWh). Kot pri tarifnih in upravičenih odjemalcih 
imamo tudi pri porabi električne energije za razsvetljavo samo dve seriji podatkov in to za 
leti 2004 in 2005, zato je zelo težko ugotavljati trend porabe električne energije za javno 
razsvetljavo oziroma njeno učinkovito delovanje (Energetska zasnova občine Hrastnik, Eco 
Consulting, 2006). 
 
Poleg javne razsvetljave je vir svetlobnega onesnaževanja tudi osvetljevanje 
gospodarskih/industrijskih območij, ki niso del katastra javne razsvetljave. Prav tako so 
osvetljeni tudi posamezni kulturni spomeniki oz. fasade ustanov, ki so osvetljeni z reflektorji 
od spodaj navzgor, zaradi česar velik del svetlobe seva proti nebu.  
 
Občina Hrastnik je v letu 2010 za javno razsvetljavo porabila skupno 753.768 kWh ((vir: 
Strategija razvoja javne razsvetljave v Občini Hrastnik, Adesco d.o.o., 2010). Poraba 
električne energije v kWh na prebivalca v občini tako znaša 74,5 kWh/preb. in presega ciljne 
vrednosti iz 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.  
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Grafikon 5: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v nekaterih slovenskih občinah, podana v KWh/prebivalca. 
Povprečna poraba na prebivalca Nemčije je prikazana z rdečo črto. Od skupaj 33 občin, ki so bile zajete v raziskavo jih ima kar 
31 porabo višjo od povprečne porabe v Nemčiji. 
(vir: http://www.temnonebo.org/poraba-elektrine-energije, 2013) 

 
3.8.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 

 
Ocenjujemo neposreden in kumulativen vpliv. Z izvedbo OPN so na območju občine 
predvidene nove ureditve in območja, na katerih bo potrebno zagotoviti javno razsvetljavo: 
širitev naselij (npr. Brnica in Hrastnik), območja centralnih dejavnosti (Marno), območja za 
šport in rekreacijo (Dol pri Hrastniku, Prapretno, Marno), parkirišča, kolesarske in pešpoti, 
itd. Pri umeščanje novih virov svetlobe je potrebno dosledno upoštevati zahteve Uredbe o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10), 
kar je ustrezno vključeno tudi v izvedbeni del dopolnjenega osnutka OPN (51. člen). ..  
 
Občina Hrastnik z obstoječim stanjem  javne razsvetljave ne dosega ciljne vrednosti 
določene z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 81/07, 
109/07, 62/10). Ta je leta 2010 znašala 74,5 kWh/preb. in presega ciljne vrednosti iz 5. 
člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Občina ima izdelano 
strategijo javne razsvetljave, v okviru katere je izdelan načrt posodobitve javne 
infrastrukture in s tem zmanjšanje porabe energije za javno razsvetljavo. Pri vrednotenju 
vpliva je zato navedena strategija upoštevana Z izvajanjem strategije se bo do leta 2017 
poraba energije za javno razsvetljavo na prebivalca zmanjšala pod 40kWh/preb..  
 
Neposredni in kumulativni vpliv izvedbe plana na svetlobno onesnaženje ocenjujemo kot 
nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 

 
Tabela 50: Skupna ocena vplivov izvedbe plana na svetlobno onesnaženost 

Okoljski cilj Kazalci 
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Preprečevanje negativnih Količina porabljene C - - C - -  

http://www.temnonebo.org/poraba-elektrine-energije


243 

 

vplivov na okolje 

 
električne energije za javno 
razsvetljavo na prebivalca 
letno - Poraba električne 
energije za javno 
razsvetljavo pod 44,5 kWh 
na prebivalca stalnim ali 
začasnim prebivališčem v 
občini Hrastnik. 
 
 

 
3.8.4. Omilitveni ukrepi 
Skladno s predpisi mora občina v prihodnjih letih za vsakoletnimi investicijskimi ukrepi pri 
obstoječi javni razsvetljavi zmanjševati svetlobno onesnaževanje tako, da dosežena poraba 
električne energije, kljub povečanju obsega javne razsvetljave na novih poselitvenih 
območjih, ne bo presegla 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v 
občini. Načrt upravljanja z javno razsvetljavo v občini poleg zamenjave zastarelih sijalk z 
varčnimi sijalkami s svetlobo usmerjeno v tla vključuje še vgradnjo mehanizmov 
avtomatskega krmiljenja za racionalno rabo energije, omejitev osvetljevanja zgolj javnih 
površin ter odstranitev nepotrebnih svetil. Občina Hrastnik naj zagotovi izvajanje Strategije 
razvoja javne razsvetljave občin v okviru katere so predvideni ukrepi za zmanjševanje 
svetlobnega onesnaženja (prioritete zamenjave svetilk, ustrezna moč sijalk, možnost 
korigiranja nagibov svetilke, itd.). (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik,upravljavec omrežja 
javne razsvetljave; časovna izvedba: do leta 2016) 

 
Vsi novi viri svetlobe morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. št. 81/07, 109/07) in pod mejnimi vrednostmi, ki jih Uredba 
določa. Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne 
sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne 
razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja 
javne razsvetljave na odjemnih mestih.  Obstoječi viri svetlobe, ki niso skladni z navedenim 
predpisom se sanirajo in nadomestijo z ustreznimi.(izvajalec ukrepa: Občina 
Hrastnik,upravljavec omrežja javne razsvetljave, investitorji in projektanti; časovna izvedba: 
v času načrtovanja gradenj za pridobitev GD) 

 
3.8.5. Predvideni načini spremljanja stanja 
Občina mora skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
zagotoviti obratovalni monitoring. Izvedbo obratovalnega monitoringa mora upravljavec 
javne razsvetljave zagotoviti v obsegu in na način, ki sta podrobneje določena s predpisom, 
ki ureja monitoring svetlobnega onesnaževanja. Obveznosti monitoringa morajo biti urejene 
v sestavinah koncesijske pogodbe o upravljanju z javno razsvetljavo. Občina stanje glede 
vplivov svetlobnega onesnaženja javnost obvesti s poročilom najmanj enkrat na 5 let. 
 
Tabela 51: Kazalci za spremljanje in nosilci  

Kazalci Nosilec monitoringa 

Količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo na 
prebivalca letno 
 

Občina Hrastnik 

Delež ustrezno oblikovanih svetilk – s svetlobo usmerjeno v tla   Občina Hrastnik 

 
3.8.6. Skladnost OPN z okoljskimi cilji 
Občina na področju javne razsvetljave upošteva in dosega predpisana merila glede 
dopustnih meja svetlobnega onesnaževanja. Pri nadaljnjem razvoju poselitve uveljavlja 
zahteve varstva zdravja ljudi in narave pred svetlobnim onesnaževanjem. V planu se 
zagotavlja usklajenost z okoljskimi cilji. 
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3.9. Varstvo kulturne dediščine  

3.9.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 

3.9.1.1. Okoljski cilji plana za segment kulturna dediščina 
Okoljski cilj plana je trajna ohranitev tistih vrednot, zaradi katerih so bile priznane za 
dediščino. To pomeni: 
- preprečitev ogroženosti ali uničenja dediščine, predvsem s preprečevanjem posegov, s 

katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine 
(predvsem preprečevanje nekakovostne urbanizacije podeželja), kar pomeni izogibanje 
območjem in objektom kulturne dediščine, predvsem območjem in objektom kulturnih 
spomenikov ali izvedbo posegov z upoštevanjem režima območij in objektov kulturne 
dediščine oz. z ohranjanjem značilnosti, ki narekujejo zavarovanje oz. varstvo, 

- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema dediščine, 
- revitalizacija kulturne dediščine z njenim vključevanjem v turistično ponudbo, 
- zagotoviti javno dostopnost do dediščine in informacij ter s tem omogočiti njeno 

proučevanje in raziskovanje, 
- predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, 
- ustrezno celostno vzdrževanje in obnavljanje dediščine, vključno z ustrezno prenovo 

vaških središč in varstvom kulturne krajine,  
- varuje se tudi ustrezno veliko vplivno območje dediščine z namenom preprečiti negativne 

vplive nanjo (tresenje, hrup, vidno zakrivanje ipd.). 
 
Cilji temeljijo predvsem na naslednjih dokumentih: 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Ur. list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 

90/2012), 
- Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena) (Malteška 

konvencija) (European convention on the Protection of the Archeological Heritage 
(revised), European Treaty series No. 143, Council of Europe, 1992,  

- Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) 
(MEKVAD), Ur. list RS, št. 24/1999), 

- Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope (Granadska konvencija) (European 
convention for Architectural Heritage of Europe, european Treaty Series No. 121, council 
of Europe, 1985; Ur. list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4-11/1991),  

- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (UNESCO, sprejeta 1972, 
veljavna od 1975; Ur. L. SFRJ, št. 56/1974, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij 
UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu konvencij mednarodne 
organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in 
nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, 
št.15/1992, Ur.l.RS, št. 54/92). 

 
3.9.1.2 Okoljski cilji plana in kazalci doseganja ciljev 
Okoljski cilji in kazalci na področju kulturne dediščine: 

 
Tabela 52: Okoljski cilji plana in kazalci za segment varovanje kulturne dediščine 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Ohraniti in varovati naravne vire, naravno o okolje, kulturno 
in naselbinsko dediščino  
 

- posegi na območjih in objektih kulturne dediščine 
 

- ogroženost območij in objektov kulturne dediščine 
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Cilj SPRS in PRS je zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja z vključevanjem kulturne 
dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij.  
 
Cilji Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine govorijo o 
varovanju arheološke dediščine kot viru skupnega evropskega spomina in kot sredstvo za 
zgodovinsko in znanstveno proučevanje ter, da je dolžnost najditelja, da pristojnim oblastem 
obvezno javi naključno najdbo delov arheološke dediščine in omogoči njihovo proučevanje.  
 
Cilji Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 so še vedno aktualni: 
identificiranje kulturne dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, 
preučevanje in interpretiranje; hranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo; 
omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, 
starejšim in invalidom; predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih 
vrednotah; vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje: 
celostno ohranjanje dediščine; spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti 
dediščine in njenih interpretacij ter sodelovanje javnosti v zadevah varstva in obnove. 
 
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih dokumentov. 
 
3.9.1.3 Merila vrednotenja vplivov na okolje 
Vplive načrtovanih posegov na kulturno dediščino smo ocenili na osnovi javno dostopnih 
podatkov o kulturni dediščini navedenih v registru kulturne dediščine (http://rkd.situla.org/), 
podatkov s terenskega gleda in strokovnih podlag. Ključni kazalec z vidika varovanja in 
ohranjanja celovitosti območij in objektov kulturne dediščine je število in način poseganja na 
območja in objekte kulturne dediščine zaradi izvedbe plana. Na podlagi kartografskega dela 
smo ugotavljali obseg posegov obravnavanega plana na evidentirane enote kulturne 
dediščine ter določili stopnjo vpliva. Osnovno izhodišče vrednotenja je, da vsako poseganje 
plana v območje ali objekt še ne pomeni tudi vpliva na kulturno dediščino, temveč je vpliv 
oz. stopnja vpliva odvisna od značilnosti posega in značilnosti območja oz. objekta kulturne 
dediščine, torej od statusa, zvrsti in ogroženosti območij in objektov. V preglednici 97 so 
podana merila vrednotenja vplivov.   
 
Tabela 53: Okoljski cilji in uporabljeni kazalci pri obravnavi segmenta kulturna dediščina 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in ocenjevanja 

Ohraniti in varovati naravne 
vire, naravno o okolje, 
kulturno in naselbinsko 

dediščino. 
 

 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. 

l. RS, št. 16/08, 123/08) 
• Evropske konvencije o varstvu 

arheološke dediščine (Ur. l. RS, št. 
7/99) 

Kazalec: 
- posegi na območjih in objektih kulturne 

dediščine, 
- ogroženost območij in objektov 

kulturne dediščine. 
 
Vir podatkov: Register nepremične kulturne 
dediščine, smernice za varstvo kulturne 
dediščine, varstveni režimi. 
 
Vrednotenje: Ekspertna ocena. 

 

Ključni kazalec z vidika varovanja in ohranjanja objektov in območij kulturne dediščine je 
število in način poseganja na območja ali objekte kulturne dediščine. Na podlagi 
kartografskega pregleda predvidenih posegov v planu je ugotovljen odnos stanja kulturne 
dediščine in obravnavanega plana. Pri vrednotenju negativnih vplivov na kulturno dediščino 
v občini je pomemben tudi tip in pomen območij in objektov kulturne dediščine in obseg in 
vrste predvidenega posega.  
 
Tabela 54: Merila vrednotenja za segment kulturne dediščine 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 
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A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Načrtovane dejavnosti oz. posegi so izven objektov, območja in vplivnega območja 
kulturne dediščine. 
Načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo sanacijo in ohranitev ogroženih objektov 
kulturne dediščine. 

B Vpliv je nebistven Načrtovane dejavnosti oz. posegi se nahajajo v vplivnem območju ali v območju 
kulturne dediščine, vendar zaradi narave teh ureditev in lastnosti dediščine niso 
prizadete značilnosti na katerih temelji varstvo objekta ali območja. Enote in 
območja kulturne dediščine niso ogrožene, zagotovljeno je ustrezno varstvo.  

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Posegi v sklopu izvedbe plana posegajo neposredno v območja in objekte kulturne 
dediščine ter njihova vplivna območja ali se nahajajo ob teh območjih. Degradirajo 
celovitost dediščine, vendar so možni in izvedljivi učinkoviti omilitveni ukrepi. Vplive 
posegov na kulturno dediščino se lahko z učinkoviti omilitvenimi ukrepi omeji, da bo 
zagotovljeno ustrezno varstvo kulturne dediščine. Enote in območja kulturne 
dediščine bodo ohranjena. 

D Vpliv je bistven Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali v vplivna območja kulturne 
dediščine, zaradi narave teh ureditev pa bi lahko prišlo do poškodb posameznih prvin 
dediščine ali sprememb kakovosti posameznih značilnosti, kar bi vplivalo na 
degradacijo celovitosti dediščine.  

E Vpliv je uničujoč Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali v vplivna območja kulturne 
dediščine na način, da je pričakovati njihovo uničenje. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 

3.9.2. Stanje okolja s stališča varstva kulturne dediščine 
Varstvo kulturne dediščine v občini Hrastnik vključuje varovanje območij in objektov 
arheološke dediščine, stavbne, sakralne, memorialne in naselbinske dediščine. Na območju 
občine je evidentiranih 111 enot nepremične kulturne dediščine, status kulturnega 
spomenika pa ima 9 enot. 5 objektov sakralne dediščine ima opredeljenih vplivno območje.  
 
Kulturni spomeniki na območju občine Hrastnik so razglašeni z naslednjimi odloki in 
odločboo o varstvu spomenika:  
- Odlok o razglasitvi cerkve Matere Božje v Dragi za kulturni spomenik lokalnega pomena 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-13), 
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jakoba na Dolu pri Hrastniku za kulturni spomenik 

lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-14), 
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Jurija v Gorah nad Turjem za kulturni spomenik lokalnega 

pomena (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-12), 
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja v Podkraju pri Hrastniku za kulturni spomenik 

lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-15), 
- Odlok o razglasitvi cerkve sv. Štefana v Turju za kulturni spomenik lokalnega pomena 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-16), 
- Odlok o razglasitvi kamnitega stebrnega znamenja v naselju Brdce za kulturni spomenik 

lokalnega pomena (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-18), 
- Odlok o razglasitvi Mlakarjevega stanovanja za kulturni spomenik lokalnega pomena 

(Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-19), 
- Odlok o razglasitvi Vile de Seppi, Grajska pot 10 Hrastnik za kulturni spomenik lokalnega 

pomena (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/2006-17, 7/2006-20), 
- Odločba: Gostilna Podkraj 67 je kulturni spomenik (odločba, št. 304/1-80-PB). 
 
Tabela 55: Število enot kulturne dediščine po posameznih tipih v občini 

Št. 
EKD 

Arheološka 
dediščina 

Naselbinska kulturna 
dediščina 

Memorialna kulturna 
dediščina 

Profana stavbna 
dediščina 

Sakralna stavbna 
dediščina 

111 4 4 8 83 12 

 
Na območju občine Hrastnik so evidentirana 4 območja arheoloških njadišč.  
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Evidentirane so 4 enote naselbinske dediščine Krnice –vaško jedro (EŠD 26965), Šavna Peč 
– Vas (EŠD 7558) Turje – vas (EŠD 27160) ter Marno – zselek Zgornje Marno (EŠD27042). 
Naselja imajo relativno dobro ohranjen primarni stavbni fond in dobro ohranjeno primarno  
prostorsko zasnovo pozidave. Še posebej to velja za Krnice, kjer je primarna zasnova v celoti 
ohranjena. Ocenjujemo, da je substanca vasi Turje in Šavna Peč ter zaselka Zgornje Marno 
delno ogrožena, predvsem zaradi postopnega opuščanja kmetijske dejavnosti, spreminjanja 
funkcije gospodarskih objektov ter gradnje nadomestnih stanovanjskih objektov in 
novogradenj. 
 

Vas Krnice je iz spomeniškovarstvenega vidika zelo dobro ohranjena. Glede na spomeniški 
potencial naselja ter naravne danosti prostora, bi bilo v skladu s konservatorskimi pogoji, 
smiselno obnoviti vas kot celoto in jo vključiti v kulturno-turistično ponudbo. V naselju bi bilo 
možno razvijati kmečki turizem s poudarkom na tradicionalnemu načinu življenja in naravni 
pridelavi hrane. Ogroženost Krnic je predvsem potencialna in se kaže v relativno slabem 
vzdrževanju objektov. 
 

Evidentiranih je 12 enot sakralne stavbne dediščine. Njihovo stanje je v večini primerov 
dobro. Vse cerkvene stavbe je potrebno še naprej ohranjati, strokovno obnavljati in 
vzdrževati, pozornost pa je potrebno nameniti tudi ohranjanju in primernemu urejanju 
njihovih ambientov oziroma vplivnih območij. Sicer je sakralna stavbna dediščina v mestni 
občini Hrastnik tista zvrst kulturne dediščine, ki je najbolj redno vzdrževana, zato je tudi 
njeno fizično stanje relativno dobro. 5 cerkva ima status kulturnega spomenika lokalnega 
pomena, ena pa status kulturne dediščine. 
 
Evidentiranih je 83 enot profane stavbne dediščine, to so vila de Seppi v Hrastniku in 
značilna delavska in podeželska arhitektura v okviru kmečkih domačij oziroma znotraj drugih 
naselij in zaselkov. Od teh ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena 1 enota, 1  
enota pa ima status kulturnega spomenika razglašen z Odločbo. Lastnosti kulturnega 
spomenika  ima še 6 enot, ki še niso razglašene z odlokom. Med enotami profane stavbne 
dediščine je posebej pomembna vila de Seppi, ki ima s svojo dominantno lego tudi posebno 
vlogo v ohranjanju identitete mestnega prostora. Vila je v zelo slabem stanju in bo ob 
nadaljnjem slabem vzdrževanju (ali odsotnosti vzdrževanja) v bližnji prihodnosti močno 
ogrožena njena gradbeno tehnična substanca. Prav tako je v slabem stanju in ob 
neprimernem nadaljnjem vzdrževanju ogrožena vila Grajska pot 3. Z vidika varstva kulturne 
dediščine je bila objektu prizadejana nepopravljiva škoda s posekom (brez vedenja 
strokovne službe) historičnega enorednega kostanjevega drevoreda.  
 
Od etnološke dediščine so večinoma kozolci, sledijo jim kašče in hrami, gospodarska 
poslopja in hlevi, domačije, vinske kleti in steklarska kolonija, ter med profano stavbno 
dediščino prevladuje. Evidentirani objekti so izbor dediščinsko izredno bogatega območja 
občine Hrastnik, ostali neevidentirani objekti pa žal nezadržno propadajo zaradi 
spremenjenega načina življenja in gospodarjenja. Stavbe, ki so v uporabi in redno 
vzdrževane, so manj ogrožene, medtem ko se problem ogroženosti pojavlja pri objektih 
izven funkcije oziroma tistih, kjer lastniki ne morejo ali nočejo skrbeti zanje ali jih odprodati 
drugim interesentom.  
 
Evidentiranih je 8 enot memorialne dediščine, ki so v zadovoljivem stanju, 1 enota ima 
status kulturnega spomenika lokalnega pomena, ostale pa status kulturne dediščine. 
Evidentirana so obeležja iz NOB, javni spomeniki in plastike ter Mlakarjevo stanovanje. 
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Tabela 56: Enote kulturne dediščine v občini Hrastnik (http://rkd.situla.org/, september 2012)   

Tip Esd Ime 

arheološka dediščina 

8784 Podkraj pri Hrastniku - Rimskodobna naselbina Ribnik 

23578 Krnice - Gomilno grobišče Grobišče 

23579 Turje - Arheološko najdišče V Ložci 

29707 Podkraj pri Hrastniku - Obsavska vlečna pot Beli slap 

memorialna dediščina 

28349 Dol pri Hrastniku - Spomenik NOB 

28353 Hrastnik - Spomenik borcem in žrtvam NOB 

26353 Brezno - Grob partizana Petra 

8123 Hrastnik - Rudniški kompresor 

27814 Hrastnik - Spomenik rudarjem 

28354 Dol pri Hrastniku - Grobišče borcev na pokopališču 

28352 Kal pri Hrastniku - Spomenik padlemu kurirju 

19353 Hrastnik - Mlakarjevo stanovanje 

naselbinska dediščina 

7558 Šavna Peč - Vas 

27160 Turje - Vas 

27042 Marno - Zaselek Zgornje Marno 

26965 Krnice - Vaško jedro 

profana stavbna 
dediščina 

22938 Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna Peč 9 

22939 Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna Peč 8 

22937 Šavna Peč - Kozolec na domačiji Šavna Peč 2 

23551 Šavna Peč - Zidanica domačije Šavna Peč 9 

23550 Šavna Peč - Kašča na domačiji Šavna Peč 2 

23549 Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna Peč 7 

23548 Šavna Peč - Kolmanova zidanica 

23547 Šavna Peč - Kozolec na domačiji Šavna Peč 1 

22936 Šavna Peč - Kozolec na domačiji Šavna Peč 4 

23627 Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna Peč 10 

23626 Šavna Peč - Kozolec domačije Šavna Peč 3 

23953 Brnica - Hiša Brnica 36 

23946 Brdce pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Brdce 17 

23945 Brdce pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Brdce 6 

23980 Brnica - Gospodarska poslopja na domačiji Brnica 14 

23956 Brdce pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Brdce 14 

23957 Brdce pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Brdce 13 

23972 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 78 

23971 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 77 

23970 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 75 

23969 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 72 

23964 Čeče - Hlev na domačiji Čeče 71 

23963 Čeče - Domačija Čeče 88 

24001 Gore nad Turjem - Gospodarsko poslopje na domačiji Gore 40 

24002 Gore nad Turjem - Hlev na domačiji Gore 41 

24003 Gore nad Turjem - Kozolec na domačiji Gore 41 

24005 Gore nad Turjem - Hram na domačiji Gore 34 

24006 Gore nad Turjem - Kozolec na domačiji Gore 34 

24262 Brnica - Domačija Brnica 38 in 40 

23966 Čeče - Hram na domačiji Čeče 84 

23965 Čeče - Hlev na domačiji Čeče 84 

23967 Čeče - Kozolec na domačiji Čeče 84 

25153 Hrastnik - Hiša Cesta Hermana Debelaka 15 

26936 Kal pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Kal 15 

26935 Kal pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Kal 10 

26964 Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 26 

26963 Krnice - Klet na domačiji Krnice 27 

26962 Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 27 

26961 Krnice - Hiša Krnice 20 

26949 Kovk pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Kovk 27 

26950 Kovk pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Kovk 30 

26948 Kovk pri Hrastniku - Domačija Kovk 29 

26957 Krnice - Kašča na domačiji Krnice 18 

26958 Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 18 

http://rkd.situla.org/


249 

 

27040 Marno - Kašča na domačiji Marno 27 

27036 Marno - Kašča na domačiji Marno 22 

27038 Marno - Kozolec na domačiji Marno 28 

27041 Marno - Kozolec na domačiji Marno 21 

27037 Marno - Kašča na domačiji Marno 28 

26955 Krištandol - Kozolec na domačiji Krištandol 1 

26960 Krnice - Kozolec na domačiji Krnice 19 

27058 Plesko - Kozolec na domačiji Plesko 9 

27057 Plesko - Kozolec na domačiji Plesko 8 

27293 Turje - Kozolec na domačiji Turje 7 

27292 Turje - Kašča na domačiji Turje 7 

27159 Turje - Šola 

27158 Turje - Mežnarija 

27157 Turje - Kozolec na domačiji Turje 23 

27155 Turje - Kašča na domačiji Turje 19 

27154 Turje - Gospodarsko poslopje na domačiji Turje 14 

27156 Turje - Kozolec in kašča na domačiji Turje 3 

27152 Turje - Domačija Turje 39 

26956 Krištandol - Kozolec na domačiji Krištandol 2 

27445 Dol pri Hrastniku - Äupnišče 

27476 Hrastnik - Äelezniška kurilnica 

27759 Hrastnik - Vila Grajska pot 3 

27475 Hrastnik - Äelezniška postaja 

27039 Marno - Gospodarsko poslopje na domačiji Marno 22 

27380 Krnice - Domačija Krnice 22 

23968 Čeče - Ramšakov hlev 

27150 Turje - Domačija Turje 12 

23973 Čeče - Ramšakov kozolec 

26934 Kal pri Hrastniku - Hram na domačiji Kal 14 

26952 Kovk pri Hrastniku - Hram na domačiji Kovk 16 

26951 Kovk pri Hrastniku - Kozolec na domačiji Kovk 16 

26953 Kovk pri Hrastniku - Hiša Kovk 16 

27273 Unično - Domačija Unično 4 

27290 Turje - Gepelj na domačiji Turje 4 

27291 Turje - Gospodarsko poslopje na domačiji Turje 4 

27035 Marno - Domačija Marno 26 

27579 Brnica - Kapelica na domačiji Brnica 38 

19354 Hrastnik - Vila de Seppi 

536 Podkraj pri Hrastniku - Gostilna Podkraj 67 

sakralna stavbna 
dediščina 

3013 Hrastnik - Cerkev Kristusa Kralja 

719 Šavna Peč - Znamenje 

27851 Dol pri Hrastniku - Kapela Janeza Evangelista 

27585 Marno - Jakopičeva kapelica 

27576 Kal pri Hrastniku - Gorenčeva kapelica 

27577 Kal pri Hrastniku - Kapelica pri hiši Kal 3 

2947 Gore nad Turjem - Cerkev sv. Jurija 

2945 Dol pri Hrastniku - Cerkev sv. Jakoba 

2946 Turje - Cerkev sv. Štefana 

3014 Hrastnik - Cerkev Matere božje v Dragi 

2198 Podkraj pri Hrastniku - Cerkev sv. Nikolaja 

15625 Brdce pri Hrastniku - Kamnito stebrno znamenje 

 
Med registrirano kulturno dediščino sta uvrščeni enoti za kateri veljajo priporočilne smernice 
in sicer: 
Hrastnik – Jašek Hrastnik (EŠD 28347) – profana stavbna dediščina in 
Hrastnik – Jama Ojstro (EŠD 28348) – profana stavbna dediščina. 
 
Na območju občine Hrastnik so evidentirane naslednje lokacije prikritih vojnih grobišč: 
- Podkraj – grobišče pri bencinskem servisu, 
- Dol pri Hrastniku – grobišče na pokopališču, 
- Podkraj – grobišče pri brodarskem društvu, 
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- Marno – grobišče Krištandol, 
- Marno – grobišče Zgornje Marno, 
- Dol pri Hrastniku – grobišče Stari Hrastnik, 
- Hrastnik – grobišče Senicatov graben, 
- Podkraj – grobišče pri mostu, 
- Kal – grobišče Rajska dolina. 
 
Vojna grobišča so nedotakljiva in so v varstvu državnih upravnih organov in lokalne 
skupnosti. Posmrtni ostanki žrtev praviloma ostanejo kjer so, zato niso dovoljeni nikakršni 
posegi, ki bi imeli namen spreminjati zatečeno stanje.  
 
3.9.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Strateški del OPN 
Strateški del OPN govori o zagotavljanju celostnega varstva arheološke dediščine, stavbne, 
profane, sakralne, memorialne, naselbinske in krajinske kulturne dediščine državnega in 
lokalnega pomena pri načrtovanju razvoja prostora. Varstvo se zagotavlja z upoštevanjem 
predpisov in režimov, ki veljajo za kulturne spomenike in njihova vplivna območja, 
arheološka najdišča in registrirano kulturno dediščino z vplivnim območjem.  
 
Pri prenovi naselij je potrebno načrtovanje ureditve podrediti ohranjanju prepoznavnih 
značilnosti naselja in varovanju prvih stavbne in naselbinske kulturne dediščine. Celovita 
prenova se načrtuje z OPPN, pri tem je za prenovo izvornih jeder potrebno v sklopu OPPN 
pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. Na območjih naselbinske dediščine se zaščiti 
in varuje zgodovinski značaj naselja, prepoznano lego v prostoru, značilno naselbinsko 
zasnovo, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom robove naselja, veduto in 
okoliške krajine. 
 
Na celotnem območju občine se ohranjajo kulturne kakovosti prostora, zato ocenjujemo, da 
je vpliv strateškega dela plana na kulturno dediščino pozitiven – ocena A. 
 
Izvedbeni del OPN 
V izvedbenem delu OPN se je marsikje, kjer so evidentirane enote kulturne dediščine 
uskladila podrobna namenska raba z dejanskim stanjem (območja centralnih dejavnosti – C, 
gradbena enota .pj - posebne javne stavbe, ki vključujejo cerkve, obeležja, spomenika, 
kapelice, itd.), hkrati pa se je znotraj teh območij zagotovilo ohranjanje kulturne dediščine in 
njene okolice. Navedeno ima pozitiven vpliv na ohranjanje kulturne dediščine.  
 
Pri širjenju, zaokroževanju in notranjem razvoju naselij obstaja nevarnost negativnih vplivov 
na evidentirano naselbinsko dediščino v občini, zato je potrebno posebno pozornost posvetiti 
varovanju ključnih značilnosti in elementov naselbinske dediščine. 
 
Na območjih naselbinske dediščine, kjer ni predvideno širjenje naselja (Krnice, Šavna Peč) 
se z izvedbo plana ne pričakuje pomembnejših vplivov na značilnosti naselbinske dediščine 
(prepoznana lega v prostoru, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, 
robovi naselja, vedute na naselje, okoliška krajina). Tod so predvidene le manjše uskladitve 
plana z dejanskim stanje v prostoru (up) in/ali vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v 
primarno rabo (renaturacija), s čimer se na območju naselbinske dediščine prepreči širjenje 
poselitve ter zmanjšuje nevarnost negativnih vplivov na zgoraj naštete značilnosti 
naselbinske dediščine v primeru novogradenj in pozidave teh območij. Znotraj teh območij 
so izjemoma možne manjše zapolnitve s stanovanjsko oz. gospodarsko funkcijo, ki pa ne 
bodo bistveno vplivale na naselbinsko dediščino.  
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Na območju naselbinske dediščine Marno – zaselek Zgornje Marno (EŠD 241473) je 
predvidena širitev naselja v manjšem obsegu za potrebe širitve kmetijskega gospodarstva 
ter ureditev plana glede na dejansko stanje v prostoru (SKup – Ma11-vo; poseg 12-30). 
Predvidene širitve južnega in osrednjega dela naselja se nahajajo na območju naselbinske 
dediščine, zato je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti negativne vplive na naselbinsko 
dediščino, predvsem glede vedut in okoliške krajine. Nezazidane kmetijske površine na 
severnem robu naselbinske dediščine se renaturira v kmetijska zemljišča, kar je ugodno, saj 
je na tem delu tako onemogočen negativen vpliv na kakovost naselbinske dediščine. 
 

 
Slika 34: Območje naselbinske dediščine Zaselek Marno 

 
Na območju naselbinske dediščine Turje (EŠD 27160) so predvidene manjše širitve naselja 
ter ureditve plana glede na dejansko stanje v prostoru (poseg 18-11b, 18-67, 18-3,18-69, 
18-68), zaradi katerih ne pričakujemo pomembnejših vplivov na značilnosti naselbinske 
dediščine. 
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Slika 35: Območje naselbinske dediščine Turje 

 
Novi posegi na evidentiranih območjih arheološke dediščine niso predvideni. 
 
Večina objektov in tudi območij kulturne dediščine se nahaja znotraj poselitvenih območij. 
Potencialna nevarnost negativnih vplivov na kulturno dediščino obstaja pri vsakem posegu 
na območju kulturne dediščine ali na objektu kulturne dediščine ali v njegovi neposredni 
bližini. Tu mislimo predvsem na manjše širitve, obnovitvena in vzdrževalna dela itd. Najbolj 
in najštevilčnejši objekti kulturne dediščine v poseljenih območjih oz. znotraj naselij, ki jih je 
potrebno ustrezno varovati in ohranjati so cerkve, kapelice, znamenja, spomeniki, hiše, 
domačije in drugi objekti. Na nivoju OPN teh vplivov, ki jih bodo povzročila vzdrževalna, 
obnovitvena in druga manjša dela, ni mogoče natančneje ovrednotiti. Potencialen vpliv je 
lahko prisoten od najmilejših vplivov, kot so začasna krnitev integritete kulturne dediščine, 
do bistvenih vplivov, kot so fizični posegi v kulturno dediščino. Z ustreznimi ukrepi in 
omejitvami je možno in potrebno zagotoviti, da so vplivi na kulturno dediščino čim manjši. 
Pri načrtovanju gradenj in drugih prostorskih ureditev na območjih kulturne dediščine in 
njihovih vplivnih območij je nujno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
soglasje.  
Za potrebe ohranjanja vitalnosti domačij se namenska raba uskladi z dejanskim stanjem na 
območju nekaterih domačij (poseg 8-23-Kal), 4-27 - Čeče, 4-101-Čeče). S predvidenimi 
spremembami ne pričakujemo vplivov na enote kulturne dediščine. 
 
Z izvedbo plana so predvideni tudi posegi na nekatera druga območja kulturne dediščine.  
 
Z OPN se posega v stavbno dediščino Domačija Brnica 38 in 40 in njeno vplivno območje. V 
neposredni okolici domačij se ureja pokopališče, znotraj katerega se bodo predvidoma 
rekonstruirali izvorni objekti. Obstoječe stavbno zemljišče se prerazporedi v območje zelenih 
površin – pokopališča. Območje se ureja z OPPN v okviru katerega se zagotovi ustrezno 
varovanje kulturne dediščine. Poseg je sprejemljiv ob doslednem upoštevanju pogojev in 
usmeritev, ki jih bo podal pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine. 
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Na območju EUP z oznako BR21.ppn se nahaja enota KD – Brnica – Domačija Brnica 38 in 
40 (EŠD 24262) – stavbna dediščina. Območje naj se celovito ureja na podlagi OPPN. V 
sklopu predvidenega OPPN je potrebno ohranjati prostorski kontekst, kvalitetene vedute ter 
vlogo le te v prostoru zato naj se pri gradnji pokopališča za zagotovi zadosten umik objektov 
od dediščine. 
 

 
Slika 36: Območje domačije Brnica 38 in 40 (območje z OPPN /EUP – Br21.ppn) 

 
V vplivnem območju kulturnega spomenika cerkve sv. Štefana v Turjah (EŠD 2946) se 
obstoječe nezazidano stavbno zemljišče v okolici cerkve vrne v primarno rabo (poseg 18-65 
in 18-66) kar je z vidika ohranjanja kulturnega spomenika pozitivno, saj so tako 
onemogočene gradnje v njegovem vplivnem območju, ter s tem potencialni negativni vplivi.  
 
Prav tako se v vplivnem območju kulturnega spomenika cerkve sv. Jurija na Gorah nad 
Turjami (EŠD 2947) nezazidano stavbno zemljišče v okolici cerkve vrne v primarno rabo 
(poseg 6-135) kar je z vidika ohranjanja kulturnega spomenika pozitivno, saj so s tem 
onemogočene gradnje v njegovem vplivnem območju, ter s tem potencialni negativni vplivi. 
Na vplivno območje sega območje namenjeno za turizem, kjer vrnitev v izvorno rabo zaradi 
obstoječih objektov ni bila mogoča. Pri načrtovanju gradnje in drugih prostorskih ureditev na 
vplivnem območju kulturnega spomenika je nujno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno soglasje. 
 
Na območju naselbinske dediščine Šavna Peč (EŠD 7558) OPN predvideva večje število 
renaturacij (vračanje v izvorno rabo K1 ali K2, posegi 17-23, 17-24, 17-17-29, 17-30, 17-31, 
17-32, 17-37) na območjih profane stavbne dediščine. Na ta način se onemogoči vsakršno 
nadaljnje poseganje v stavbno strukturo dediščine - kozolcev, kar je z vidika ohranjanja 
kulturne dediščine pozitivno. Podobno se deloma ali v celoti renaturira še nekatera stavbna 
zemljišča na območju kulturne dediščine, poseg 7-25 v Hrastniku na območju Vile Grajska 
pot 3. Predvidena renaturacija nepozidanega stavbnega zemljišča predvidoma ne bo imela 
vpliva na ohranjanje kulturne dediščine.   
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Na območju EUP z oznako KO15.vs se nahaja enota KD - Kovk pri Hrastniku – Domačija 
Kovk 29 (EŠD 26948) – stavbna dediščina. V enoti je potrebno ohranjati prostorski kontekst 
in njeno vlogo v širšem prostoru. Ker bi novi objekti prostorski kontekst lahko razvrednotili je 
potrebno zagotoviti zadosten umik. Prav tako pa morajo biti morebitni novi, kot dopolnitev 
obstoječe domačije, locirani ob cesti in v bližini ostalih objektov tako, da se ohranja 
tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute. Širitve gradnje v odprtem prostoru niso 
sprejemljive.  
 

 
Slika 41: KO15.vs 

 
Na območju EUP z oznako HR27.od se nahaja enota KD - Hrastnik – Vila Grajska pot 3 (EŠD 
27759) – stavbna dediščina. Gradbeni posebi bodlo lahko negativno vplivali na prostorsko 
integritreto ter na kvalitetne poglede na in iz območja vile in zato gradnja novih objektov ni 
sprejemljiva. Primerna je opredelitev zelenih površin. 
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Slika 42: HR27.od 

 
Na območju EUP z oznako KA05.od se nahaja enota KD – Kal pri Hrastniku – Kozolec na 
domačiji Kal 10 (EŠD 26935) – stavbna dediščina. Gradnja v neposredni bližini enote KD bi 
lahko razvrednotila njen prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem prostoru. Zato je pri 
gradnji potrebno zagotoviti zadosten umik. 

 
Slika 43: KA05.od 

 
Na območju EUP z oznako TU48.jsp se nahaja enota KD – Turje – Vas (EŠD 27160) – 
naselbinska dediščina. Z nesprejemljivimi gradbenimi posegi bo lahko prizadeta prostorska 
integriteta varovanee enote KD. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni dopustna. Ker je 
območje namenjeno ureditvi in širitvi pokopališča je primernejša podrobna namenska raba 
prostora – zelene površine pokopališča.  
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Slika 44: TU48.jsp – predvidena mrliška vežica 

 
Na območju EUP z oznako CE29.vo se nahaja enota KD – Čeče – Ramšakov kozolec (EŠD 
23973) – stavbna dediščina. Potrebna je ohranitev prostorskega konteksta in vloga v širšem 
prostoru in zadosten umik od kozolca. Prav tako se na območju EUP z oznako CE29.vo 
nahajata enoti KD – Čeče – Hram na domačiji Čeče 84 (EŠD 23966) – stavbna dediščina in 
Čeče – Kozolec na domačiji Čeče 84 (EŠD 23967) – stavbna dediščina, ki jima je ptrebno z 
zadostnim umikom morebitnih gradenj ohranjati prostorski kontekst. 
 

 
Slika 45: CE29.vo 

 
Na območju EUP z oznako BD09.vo se nahaja enota KD – Brdce pri Hrastniku  - Kamnito 
stebrno znamenje (EŠD 15625) – spomenik in Brdce pri Hrastniku – Kozolec na domačiji 
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Brdce 17 (EŠD 23946) – stavbna dediščina. Zaradi ohranjanja prostorskega konteksta in 
njene vloge v širšem prostoru je potreben zadosten umih morebitnih gradenj. 
 

 
Slika 46: BD09.vo 

 
Na območju EUP z oznako KO14.vo se nahaja enota KD – Kovk pri Hrastniku – Domačija 
Kovk 29 (EŠD 24968) in Kovk pri Hrastniku – Kozolec na domačiji 30 (EŠD 26950) – stavbna 
dediščina. Zaradi ohranjanja prostorskega konteksta in njene vloge v širšem prostoru je 
potreben zadosten umih morebitnih gradenj. 
 

 
Slika 47: KO14.vo 

 
Izvedba plana bo imela predvidoma neposreden vpliv na kulturno dediščino, zato je 
neposreden vpliv na kulturno dediščino ocenjen kot nebistven ob upoštevanju zakonskih 
določil in zaradi omilitvenih ukrepov – ocena C. 
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Daljinski vpliv plana pomeni posege na okolico oz. vplivna območja območij in objektov 
kulturne dediščine, ki lahko imajo negativen vpliv na kulturno dediščino. Daljinski vpliv 
izvedbe plana je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju zakonskih določil in zaradi 
omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Ker se bodo predvidoma pojavili skupni vplivi posameznih posegov je potrebno ovrednotiti 
kumulativni vpliv izvedbe plana. Tudi kumulativni vpliv je nebistven ob upoštevanju 
zakonskih določil in zaradi omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Začasen vpliv je omejen pretežno na fazo gradnje, zaradi česar lahko pride do začasne 
krnitve integritete kulturne dediščine. Začasen vpliv izvedbe plana na kulturno dediščino je 
ocenjen kot nebistven ob upoštevanju zakonskih določil in zaradi omilitvenih ukrepov – 
ocena C. 
 
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen in nepovraten vpliv na kulturno dediščino in je 
ocenjen kot nebistven ob upoštevanju zakonskih določil in zaradi omilitvenih ukrepov – 
ocena C. 
 
Območja registriranih arheoloških najdišč v Občini Hrastnik 
 

1. Gomilno grobišče 

 

 
Slika 48: Krnice - Gomilno grobišče Grobišče EŠD 23578 
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Slika 49:  Prikaz namenske rabe območja Krnice - Gomilno grobišče Grobišče  

 
Na območju se nahaja pet gomil prazgodovinskega gomilnega grobišča, od tega sta dve že 
prekopani. Na območju je opredeljena namenska raba G – gozd. V neposredni bližini so deli 
stavbnih zemljišč renaturirani (pobude št. 11-44 in 11-49).  

 
2. Turje – Arheološko najdišče V Ložci 

 

 
Slika 50: Turje - Arheološko najdišče V Ložci EŠD 23579 
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Slika 51:  Prikaz namenske rabe na območju - Arheološko najdišče V Ložci EŠD 23579 

 
Na ostankih antičnega žganega grobišča je bil leta 1832 najden nagrobnik Gaja Bajbija 
Akcepta in njegove družine (CIL III 5150), ki je danes vzidan v zahodno fasado cerkve sv. 
Štefana v Turju. Najdišče izhaja iz rimske dobe. Na območju so s planom opredeljena le 
kmetijska zemljišča in obstoječe prometne površine. 

 
3. Arheološko najdišče Podkraj pri Hrastniku - Obsavska vlečna pot Beli slap, EŠD 

29707 in 
4. in Podkraj pri Hrastniku – Rimskodobna naselbina Ribnik, EŠD 8784 
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Slika 52:  Podkraj pri Hrastniku - Obsavska vlečna pot Beli slap, EŠD 29707 in Podkraj pri Hrastniku – Rimskodobna naselbina 
Ribnik, EŠD 8784 

 
Na območju EUP z oznako PO39.jsp se nahaja enota KD - kjer gradnja ni sprejemljiva. 
Potrebna pa je izvedba arheoloških raziskav. 

 
Slika 53: PO39.jsp, Podkraj pri Hrastniku – Rimskodobna naselbina Ribnik (EŠD 8784) – arheološko najdišče, 

 
 

 
Slika 54:  Prikaz namenske rabe prostora na EUP PO39.jsp – arheološko najdišče Podkraj pri Hrastniku – Rimskodobna 
naselbina Ribnik, EŠD 8784 

 
Ostanki manjše rimskodobne naselbine s svetiščem. Na območju najdišča so opredeljene 
prometne površine z že izvedeno gradnjo – obstoječim bencinskim servisom. Novi posegi na 
tem območju niso predvideni in niso dopustni. KD se ohranja in situ. 
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Slika 55:  Prikaz namenske rabe na območju - Arheološko najdišče Podkraj pri Hrastniku - Obsavska vlečna pot Beli slap, EŠD 
29707  

 

Ostanki rečne infrastrukture (vlečne poti) so na desnem bregu Save v dolžini cca. 1,5 km 
(kamniti bloki cestnega podpornega zidu in v skalo vsekan in delno zidan kanal, ki je služil 
premagovanju nevarnega rečnega odseka. Območje ima opredeljeno namensko rabo 
prometne površine z obstoječo cesto in površine voda . 
 
Območja potencialnih arheoloških najdišč 
Pri preveritvi s planom načrtovanih posegov za katere je v skladu z Uredbo o vrstah posegov 

v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje  (Ur. l. RS, št. 78/2006, 72/2007, 
32/2009, 95/2011, 20/2013) in izpolnjevanja pogojev za obvezujočo izvedbo presoje je bilo 
ugotovljeno, da se: 

- s planom se ne načrtuje izvedba posegov v okolje za katere je presoja vplivov na 
okolje vedno obvezna (posegi oziroma objekti iz priloge I k uredbi) in 

- se s planom ne načrtuje posegov, ki dosegajo ali presegajo predpisani prag za 
obvezujočo presojo vplivov na okolje iz priloge II k uredbi. 

 
Na podlagi navedenih ugotovitev izhaja, da predhodnih arheoloških raziskav na obomčjih 
predvidenih posegov ni potrebno izvesti in zanje veljajo splošne smernice varstva arheološke 
dediščine. 
 
Izvedba plana neposrednega, daljinskega, kumulativnega, začasnega in trajnega vpliva na 
območja registrirane arheološke dediščine ne bo vplivala  - zato je ocena v vseh segmentih 
vpliva – A. Hkrati pa ocenjujemo, da bo vpliv na arheološko dediščino z izvedbo plana v 
območjih neregistrirane kulturne dediščine – ko gre za oceno potencialne arheološke 
dediščine in sicer neposredni, kumulativni, začasen in trajen -  nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Skupna ocena: Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali vplivna območja 
kulturne dediščine, vendar zaradi narave ureditev, lastnosti dediščine ter omilitvenih ukrepov 
ne bodo prizadete značilnosti na katerih temelji varstvo objekta ali območja. Vpliv izvedbe 
plana na kulturno dediščino bo neposreden, daljinski, kumulativni, začasni in trajni, ter 
nebistven zaradi upoštevanja in izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
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Tabela 57: Skupna ocena vplivov na kulturno dediščino 

Okoljski cilj Kazalci 

N
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e
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u
m

u
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ti
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Z
a
ča

sn
i 

T
ra

jn
i 

ohraniti in varovati naravne vire, 
naravno o okolje, kulturno in 
naselbinsko dediščino 

Posegi na območjih in objektih 
kulturne dediščine 
 
Ogroženost območij in objektov 
kulturne dediščine. 

C C C - C C 

 
3.9.4. Omilitveni ukrepi 
Na območju naselbinske dediščine naj se nevarnost negativnih vplivov na značilnosti 
naselbinske dediščine zmanjša tako, da se ne načrtuje širitve poselitve, ki bi generirale nove 
gradnje. Prvenstveno naj se usmeri razvoj naselja v notranjo prenovo objektov s 
stanovanjsko oziroma gospodarsko funkcijo ter zapolnitvami znotraj naselja, ki ne bodo 
bistveno vplivale na naselbinsko dediščino. Širitve naj se načrtujejo le izjemoma, kadar gre 
za razvojne potrebe obstoječih domačij – kmetijskih gospodarstev, ureditve potrebne 
gospodarske javne in družbene infrastrukture ter uskladitve planskega z dejanskim stanjem 
v prostoru. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, načrtovalec prostorskega akta ; časovna 
izvedba: v času priprave plana) 
 
Na območju naselbinske dediščine Marno – zaselek Zgornje Marno (EŠD 241473) se za 
potrebe širitve kmetijskega gospodarstva ter ureditev plana glede na dejansko stanje v 
prostoru (SKup – Ma11-vo; poseg 12-30) v južnem in osrednjem delu naselja opredeli merila 
za omejitev gabaritov objektov, navezave na javni prostor, oblikovanja in smeri pozidave ter 
druga merila s katerimi bo zagotovljeno ohranjanje kakovosti naselbinske dediščine zlasti 
glede vedut, morfoloških značilnosti naselja in razmerja do kulturne krajine. Nezazidana 
stavbna zemljišča na severnem robu naselbinske dediščine naj se renaturira in povrne v 
kmetijska zemljišča. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, načrtovalec prostorskega akta ; 
časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
Na območje naselbinske dediščine Turje (EŠD 27160), kjer so s planom predvidene manjše 
širitve naselja za potrebe ureditve družbene infrastrukture in centralnih dejavnosti ter 
uskladitve plana z dejanskim stanjem v prostoru (posegi 18-11b, 18-67, 18-3,18-69, 18-68) 
naj se s prostorskimi izvedbenimi pogoji zagotovi ohranjanje značilnosti naselbinske 
dediščine. V južnem delu naselja naj se opredeli območje centralnih dejavnosti, ki se v 
pretežno nepozidanem območju ureja z OPPN. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, 
načrtovalec prostorskega akta; časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
Za potrebe ohranjanja vitalnosti domačij se namenska raba uskladi z dejanskim stanjem na 
območju nekaterih domačij (poseg 8-23-Kal, 4-27 - Čeče, 4-101-Čeče), pri tem pa se z 
opredelitvijo ustreznih prostorskih izvedbenih pogojev prepreči negativen vpliv na enote 
kulturne dediščine. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, načrtovalec prostorskega akta ; 
časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
Območje kjer se nahaja enota KD – Brnica – Domačija Brnica 38 in 40 (EŠD 24262) – 
stavbna dediščina, naj se celovito ureja na podlagi OPPN (EUP z oznako BR21.ppn). V sklopu 
predvidenega OPPN je potrebno ohranjati prostorski kontekst, kvalitetene vedute ter vlogo 
le te v prostoru. Predvidi naj se rekonstrukcija izvornih objektov, ki se v funkciji ohranitve 
kulturne dediščine uskladijo s kontekstom pokopališča. Zagotovi naj se zadosten umik 
objektov od dediščine. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, načrtovalec prostorskega akta; 
časovna izvedba: v času priprave plana). 
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Kostanjev drevored ob dostopni cesti do objekta KD – vila Grajska Pot 3 je potrebno obnoviti 
oziroma nadomestiti. Na objektu vila de Seppi se s skrbnim rednim vzdrževanjem prepreči 
propadanje kulturne dediščine. (izvajalec ukrepa: lastnik zemljišča oziroma objekta, 
projektant, investitor; časovna izvedba: trajno za redno vzdrževanje in v času načrtovanja 
gradenj za pridobitev GD ter izvedbe gradnje) 
 
S posegi se je potrebno v celoti oziroma v največji možni meri izogibati evidentiranim 
arheološkim območjem in/ali prilagoditi načrtovan poseg v tolikšni meri, da se arheološke 
ostaline ohranijo na mestu odkritja (in situ) v največji možni meri. (izvajalec ukrepa: Občina 
Hrastnik,načrtovalec plana, investitorji, projektanti, izvajalci gradbenih del in nadzorni organi 
gradenj; časovna izvedba: v času priprave plana in načrtovanja gradenj za pridobitev GD ter 
izvajanja gradenj) 
 
3.9.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji 
Občinski prostorski načrt sicer umešča posamične rabe na območja kulturne dediščine, 
vendar pa gre v teh primerih večinoma za sanacije razvrednotenega prostora, načeloma pa 
se območjem kulturne dediščine izogiba. Zato bo skladnost načrta z okoljskimi cilji dosežena 
le ob doslednem upoštevanju zakonskih predpisov in omilitvenih ukrepov.S predvidenimi 
celovitimi sanacijami naselbinske dediščine OPN ohranja celovitost območij in objektov 
kulturne dediščine ter se jih vključuje v razvoj občine. V posebnih merilih PIP je za vsak 
objekt in območje kulturne dediščine predvideno vzdrževanje in obnavljanje dediščine, 
predvsem pa je preprečeno nadaljnje razvrednotenje dediščine. V postopku izdelave OPN so 
bili izločeni ali omejeni posegi s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in 
s tem vrednost dediščine.  
 
3.9.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
Časovni interval spremljanja stanja znaša 5 let. Za pripravo poročila je odgovorna občina oz. 
druge pooblaščene organizacije za varstvo kulturne dediščine, ki so strokovno usposobljene 
za varovanje kulturne dediščine. 
 
Posebej se spremlja stanje kulturne dediščine na vseh tistih območjih, kjer gre za posege v 
bližino objektov ali v območja kulturne dediščine ter spremljanje stanja na območju 
evidentiranih ter predvidenih arheoloških najdiščih pred in v času gradnje. Izdela se poročilo 
o stanju kulturne dediščine z naslednjimi kazalniki stanja: 
- število enot po zvrsteh, 
- število enot po statusu, 
- ogroženost, 
- raba enot KD, 
- višina investicij za obnovo in ohranjanje kulturne dediščine. 
 
Tabela 58: Kazalci stanja okolja in nosilci monitoringa 

Kazalci stanja okolja Nosilec monitoringa 

Posegi na območjih in objektih kulturne dediščine 
 
Ogroženost območij in objektov kulturne dediščine. 
 

- Občina Hrastnik 
-  
- Občina Hrastnik 
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3.10. Kulturna krajina 
 
3.10.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
Zakonska izhodišča: 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 108/09), 
- Evropska konvencija o krajini, Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (Ur. l. RS, 

št. 74/03), 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04 – v nadaljevanju 

SPRS), 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04 – v nadaljevanju PRS). 
 
3.10.1.1. Cilji plana 
Okoljski cilji plana so: 
- ohranjanje in vzdržno razvijanje območij in prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti krajine, 
- ohranjanje krajinske pestrosti, 
- ohranjanje krajinske slike 
- vzdrževanje, ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene 

ogroženosti, 
- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega raziskovanja in 

proučevanja, 
- sanacija degradiranih zemljišč in preprečevanje nastajanja novih (odprava posledic 

rudarjenja v nadzemnih kopih). 
 
Cilji SPRS so krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter 
ohranjanje vitalnosti in privlačnosti podeželja. Krajino se glede na značilnosti in razvojne 
potenciale razvija kot naravno in kulturno krajino, kot urbano krajino in kot kmetijsko 
intenzivno krajino. Spodbuja se ohranjanje in kakovostno upravljanje v območjih s 
prepoznavnimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi v povezavi z gospodarskimi zmožnostmi , 
ki jih te posebnosti omogočajo.  
 
Cilji Evropske konvencije o krajini in Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini 
(Ur.l.RS, št. 47/03) so spodbujanje varstva, upravljanje in načrtovanje krajine ter 
vzpostavitev evropskega sodelovanja pri reševanju vprašanj, povezanih s krajino ter 
vključevanje krajine v politiko regionalnega in urbanističnega načrtovanja ter v kulturno, 
okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko politiko in tudi v vse druge politike, ki 
lahko neposredno ali posredno vplivajo na krajino. 
 
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov.  
 
Tabela 59: Okoljski cilji plani in kazalci za kulturno krajino 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Ohranjanje krajinske pestrosti 
 
Ohranjanje krajinske slike 
 
Ohranjanje prvin, ki prispevajo k 
prepoznavnosti in pestrosti kulturne krajine 
 
Ohranjanje kvalitetnih pogledov na 
prostorske dominante 
 
Sanacija degradiranih zemljišč in preprečevanje nastajanja novih 
(odprava posledic rudarjenja v nadzemnih kopih) 

Spremembe krajine in vidne kakovosti okolja 
 
Kakovost krajinske slike 
 
Območja večje krajinske pestrosti 
 
Degradirana območja zaradi površinskih kopov  
 

 

 
Skupni in osrednji kazalec za vrednotenje vplivov je sprememba krajine in vizualnih 
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kakovosti okolja, ki je sestavljen iz več drugih kazalcev (kakovost krajinske slike, območja in 
prvine prepoznavnosti krajine, kmetijsko okoljski ukrepi za ohranjanje kmetijske dejavnosti 
in preprečevanje zaraščanja itd. …) 
 
3.10.1.2. Uporabljeni kazalci stanja okolja 
Kazalci: 
- območja in prvine prepoznavnosti krajine, 
- območja večje krajinske pestrosti, 
- kakovost krajinske slike, 
- varovana območja: regijski parki, 
- ranljivost vrednih krajin zaradi gradnje objektov in gradnje/rekonstrukcije ceste. 
  
Skupni in osrednji kazalec za vrednotenje vplivov je sprememba krajine in vizualnih 
kakovosti okolja, ki je sestavljen iz več drugih kazalcev (kakovost krajinske slike, območja in 
prvine prepoznavnosti krajine, kmetijsko okoljski ukrepi za ohranjanje kmetijske dejavnosti 
in preprečevanje zaraščanja itd.  
 
3.10.1.3 Merila vrednotenja vplivov na okolje 
Krajinske značilnosti prostora določata predvsem raba tal in merilo med posameznimi 
sestavinami krajine. Ti določajo krajinski vzorec, ki je odvisen še od mnogih drugih 
dejavnikov (reliefne značilnosti, hidrografska mreža površinski pokrov, vpliv človekovega 
delovanja). 
 
Vplivi planiranih posegov na kulturno krajino so ocenjeni na podlagi javno dostopnih 
podatkov, podatkov s terenskega ogleda in strokovnih podlag. Vsako poseganje plana v 
kulturno krajino še ne pomeni negativnega vpliva nanjo, temveč je vpliv odvisen od 
značilnosti posega in območja kulturne krajine in predpisanega varstvenega režima. 
Območja dediščinske kulturne krajine so obravnavana v poglavju 3.9 kulturna dediščina.  

 
Tabela 60: Okoljski cilji plana in kazalci za kulturno krajino 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in 
ocenjevanja 

Ohranjanje krajinske pestrosti 
 
Ohranjanje krajinske slike 
 
Ohranjanje prvin, ki prispevajo k 
prepoznavnosti in pestrosti kulturne 
krajine 
 
Ohranjanje kvalitetnih pogledov na 
prostorske dominante 
 
Sanacija degradiranih zemljišč in 
preprečevanje nastajanja novih 
(odprava posledic rudarjenja v 
nadzemnih kopih) 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. 
RS, št. 33/07, 
108/09) 
 

Evropska konvencija o krajini, Zakon o 
ratifikaciji Evropske konvencije o krajini 
(Ur. l. RS, št. 74/03) 
Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04) 
 

Uredba o prostorskem redu 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04) 

Kazalci: 
- Spremembe krajine in vidne 

kakovosti okolja 
- Kakovost krajinske slike 
- Območja večje krajinske pestrosti 
- Degradirana območja zaradi 

površinskih kopov  
 
Vir: Obstoječe in predvideno plansko 
stanje,  značilnosti predvidenih 
posegov, usmeritve za vključevanje 
značilnih elementov kulturne krajine in 
arhitekturne identitete območja v OPN. 
 
Vrednotenje: Ekspertna ocena 

 
Tabela 61: Merila vrednotenja za segment kulturna krajina 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Ni vpliva / pozitiven vpliv. Izvedba plana ne vpliva na krajino, saj so posegi predvideni na 
območjih brez prvin prepoznavnosti krajine ali na razvrednotenih območjih. Stanje 
krajine se lahko tudi izboljša: vzpostavljanje krajinske pestrosti ter območij in prvin, ki 
prispevajo k prepoznavnosti krajine; vzpostavljanje kvalitetnih pogledov na prostorske 
dominante; ohranjanje in vzpostavljanje značilne naselbinske, krajinske in arhitekturne 
tipologije in morfologije; spodbujajo se dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot 
kulturne krajine. 

B Vpliv je nebistven Vpliv je nebistven. V manjši meri se posega v obstoječo krajinsko pestrost ter v območja 
in prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti krajine. Posegi majhnega obsega, ki nebistveno 
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spreminjajo kakovost krajinske slike in krajinsko 
pestrost. Kvalitetni pogledi na prostorske dominante ne bodo okrnjeni. Minimalen obseg 
vpliva na značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Izvedba plana ima vpliv na 
krajinsko sliko in krajinsko pestrost zaradi posegov v območja in prvine, ki prispevajo k 
prepoznavnosti krajine, vendar so možne in izvedljive 
rešitve za zmanjševanje vpliva ter izboljšanje ustvarjenega stanja (ozelenitev območja 
posegov, ohranjanje površinskih vodotokov, ohranjanje kvalitetnih pogledov, 
vzpostavljanje zelenih barier, zelenih površin, drevoredov) 

D Vpliv je bistven Vpliv je bistven. Posegi posegajo na območja krajine na način, da se bistveno poslabša 
kakovost krajine. Posegi so večjega obsega in dolgoročno spreminjajo krajinsko sliko, 
ustrezni omilitveni ukrepi niso možni. Območja in prvine, 
ki prispevajo k prepoznavnosti krajine bodo bistveno okrnjeni. Bistvena okrnitev 
kvalitetnih pogledov na prostorske dominante. Večji posegi na značilno naselbinsko, 
krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo. 

E Vpliv je uničujoč Vpliv je uničujoč. Posegi so predvideni na območja izjemne / prepoznavne krajine, kjer 
bodo ključne prvine in elementi prepoznavnosti krajine spremenjene. Podoba prostora bo 
popolnoma spremenjena. Kvalitetni pogledi na 
prostorske dominante bodo degradirani. Značilna naselbinska, krajinska in arhitekturna 
tipologija in morfologija bo spremenjena. Kakovost krajine in njena pestrost je bistveno 
zmanjšana ali celo uničena. Reverzibilnost ni možna. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
3.10.2. Stanje okolja s stališča kulturne krajine 
Regionalna razdelitev krajinskih tipov (Marušič, 1998) opredeljuje celotni del ozemlja občine 
Hrastnik kot Vzhodno slovenske predalpske krajine.  
 
Tabela 62: Krajinske enote občine Hrastnik 

Širše krajinske enote Krajinske enote Krajinske podenote 

Vzhodnoslovenske 
predalpske regije 

Kamniško in Zasavsko hribovje Revirji 

Pongrac 

Dolina Save Dolina Save 

Dolenjsko hribovje ob Savi  

 

Za vsako krajinsko enoto so opredeljeni značilni krajinski vzorci, po katerih je prepoznavna.  
 
Kamniško in Zasavsko hribovje obsega severni del občine in se razprostira na območju 
levega brega Save. Območje zaznamuje z gozdom poraslo kopasto hribovje in gričevje z 
ozkimi dolinami, drobna strukturiranost kmetijskih površin, ter naravna in kulturna 
ohranjenost. Kakovostna je tudi sklenjenost vasi v povezavi z okoliškimi kmetijskimi 
zemljišči.  Poselitev je razen v dolinskem dnu, kjer prevladuje urbana poselitev, pretežno v 
obliki manjših vasi, zaselkov in samotnih kmetij. Obdajajo jih kmetijske površine, pogosto v 
obliki ekstenzivnih sadovnjakov, ki se prepletajo s pašniki, v zaledju pa je gozd. V dolinskem 
dnu so se razvila rudarska mesta, ki zavzemajo celotno dolinsko dno. 
 
Južni del občine obsega Dolenjsko hribovje ob Savi in obsega območje na desnem bregu 
Save. Ta del občine je pretežno neposeljen, značilen krajinski vzorec pa so strma gozdnata 
pobočja.  
 
Omenjeni enoti deli Dolina reke Save, ki obsega manjši del občine. Gre za območje ozkega 
dolinskega dna z reko Savo. 
 
Območje posebnih krajinskih kakovosti s prepoznavnimi značilnostmi in deli varovane narave 
je območje Gore – Kopitnik v vzhodnem delu občine, ki vključuje območje Krajinskega parka 
Kopitnik. 
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Značilni krajinski vzorci Dolenjskega hribovja ob Savi: 
- strma gozdna pobočja s hudourniškimi grapami, 
- kmetijska krajina na pobočjih obdana z gozdom, 
- kmetijska krajina na slemenih, 
- krajina ozkih dolin obdana z gozdom, drobno členjena kmetijska krajina na gričevju. 
 
Značilni krajinski vzorci Doline Save: 
- gozd na strmih pobočjih, 
- Kmetijska krajina na pobočju. 
 
Značilni krajinski vzorci Kamniško in Zasavskega hribovja: 
- Strnjen gozd na kopastem hribovju, 
- Kmetijska krajina na pobočju  obdana z gozdom, 
- Kmetijska krajina na slemenih in kopastih vrhovih,  
- Drobno členjena kmetijska krajina ozkih dolin. 
 

Prvine prepoznavnosti krajin so opredeljene kot tisti krajinski vzorci, ki so pomembni za 
prepoznavnost krajine določenega območja. Glede na pojavnost razlikujemo značilne in 
redke vzorce. Prvine, ki so pomembne za prepoznavnost prostora občine Hrastnik, so 
naravne in ustvarjene: 
- cerkve na izpostavljenih legah, cerkve na vrhovih so pogosto dominante v prostoru in 

hkrati tudi razgledne točke, 
- obcestna znamenja: kapelice in znamenja se pogosto pojavljajo ob cestah in na razpotjih 

in križiščih,  
- visokodebelni sadovnjaki na obrobju vasi, pogosto na prehodu iz naselja v odprto 

kulturno krajino, 
- kmetijska zemljišča na pobočjih in slemenih, prevladujoče travniške površine, krajinski 

vzorec značilen za celotno območje občine, 
- sklenjena gozdna pobočja, značilna za strma pobočja.  
 
Kmetijstvo je glavni oblikovalec kulturne krajine. V občini močno prevladujejo travniki in 
pašniki , saj je večji del občine hribovit, kjer razmere za kmetijstvo niso ugodne. Njivske 
površine se deloma pojavljajo le v dolini Brnice in v zahodnem delu občine na uravnanem in 
zložnejšem terenu. Za hribovit del je značilno deloma tudi zaraščanje kmetijskih površin. 
 
Občina spada med nadpovprečno gozdnate. Gozdovi poraščajo strma pobočja in višje vrhove 
hribov. Prevladujejo listnati in mešani gozdovi. Večje strnjene gozdne površine se nahajajo 
na južnem obrobju občine, na desnem bregu Save, sicer pa je značilen preplet gozdnih in 
kmetijskih površin.  
 
Med površinskimi vodami izstopa reka Sava. Dolina reke Save je v tem delu Slovenije izrazito 
ozka s strmimi pobočji in ozkim dolinskim dnom.  
 
Razvrednotena in degradirana območja 
Osrednji dolinski del občine je močno razvrednoten zaradi prevladujoče industrijske 
dejavnosti na južnem delu Hrastnika v dolini Bobna in v dolini Save, ter zaradi rudarske 
dejavnosti v Hrastniku. Ozka soteska potoka Boben je v južnem delu Hrastnika v celoti 
pozidana z objekti za industrijsko dejavnost. Ta vizualno sicer ni izpostavljena, degradira pa 
celotno dolinsko dno. 
 
Na zahodnem obrobju občine, v naselju Plesko se nahaja večji odprt kop za potrebe podjetja 
Lafarge cement. Neskladje z značilnim krajinskim vzorcem je povzročeno z umestitvijo 
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obsežnega kamnoloma v krajino, za katero je značilno velika razgibanost reliefa. Območja 
kamnoloma je povsem golo in neporaščeno, z obsežnim izkopavanjem je bila tudi 
spremenjena mikroreliefna oblikovanost terena. Za območje kamnoloma je predvidena 
sanacija v več segmentih:  
- oblikovanje reliefa s preoblikovanjem tujih reliefnih oblik, rekonstrukcijo značilnih reliefnih 
oblik ter stabilizacijo brežin, 
- ureditev površinskega pokrova, zasaditev vegetacije in tako utrjevanje tal, vzpostavitev 
gozdnega roba in zasaditev vegetacije kot bariere (Idejna rešitev krajinske ureditve 
kamnoloma Plesko, 1998). 
 
Manjši površinski kop je tudi kamnolom tehničnega kamna Boben. Kamnolom je vizualno 
izpostavljen, s svojo izrazito svetlo barvo močno izstopa iz značilnega okoliškega z gozdom 
poraslega površja.  
 
Poseben tip krajinskega razvrednotenja je tudi odlagališče nenevarnih odpadkov Prapretno. 
Gre za obsežno območje, ki se zasipa z elektrofiltrskim pepelom in drugimi industrijskim 
odpadki podjetja TET. Brežine odlagališča, kjer se je odlaganje zaključilo so deloma že 
ozelenjene s sadnim drevjem ter deteljami. Pepel zaradi svoje mehanske in kemične sestave 
omogoča vzpostavitev trdnih brežin in oblikovanje vizualno naravnih reliefnih oblik.  
 
Odlagališče komunalnih odpadkov Unično leži na vzhodnem obrobju občine. Vizualno 
izpostavljeno območje leži na vzpetini oddaljeno od poselitvenih območij. Vpliva na 
razvrednotenje značilnih krajinskih vzorcev, pretežno gozdnatega območja.  
 
Na območju občine je predvidena umestitev več fotonapetostnih elektrarn, na degradiranih 
območjih: 
- Blate (Dol pri Hrastniku) – opuščeno odlagališče elektrofilterskega pepela TET,  
- Prapretno – sanirani del deponije TET,  
- Ojstro – opuščen dnevni kop Ojstro ter 
- deponija komunalnih odpadkov Unično– znotraj območja odlagališča in ob njem.  
Izvedba tovrstnih elektrarn zahteva obsežne površine, ki vplivajo na vizualno podobo 
pokrajine. Po proučitvi vetrnega potenciala ter predhodni ugotovitvi možnih vplivov na 
naravo se na teh območjih Blate in Prapretno potencialno umešča tudi vetrne elektrarne. 
 
Na lokalni ravni lahko kot razvrednotenje krajine opredelimo tudi nekatera območja 
razpršene gradnje, ki se pojavljajo predvsem zunaj območij naselij, predvsem pa na obrobju 
Hrastnika. Stihijska gradnja je neustrezna tako z vidika neracionalne rabe prostora, kot tudi 
vizualnega razvrednotenja prostora. Značilna oblika razpršene gradnje v občini je 
vrtičkarstvo. Gre za neurejene površine, ki se uporabljajo za ljubiteljsko vrtnarjenje. Pogosto 
to dejavnost spremljajo manjše lope za orodje, deloma preurejene v vikende. Zaradi 
raznolikega merila objektov in njihove stihijske umestitve v prostor destruktivno vplivajo na 
kakovost krajine.  
 
3.10.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Strateški del  
V strateškem delu OPN je varovanje in ohranjanje kulturne krajine ter njenih elementov 
obravnavano dokaj obsežno. Strateški del vsebuje podrobne usmeritve za razvoj v krajini za 
posamezna območja: dolina Save ter potokov Boben in Brnica in Posavsko hribovje. 
Poudarjeno je, da je potrebno ohranjati doline vodotokov v obstoječem stanju; pozornost 
naj bo posvečena predvsem ohranjanju kvalitete vode, voda pa se lahko uporablja na 
sonaraven način in skladno z zgodovinsko tradicionalno rabo. Ohranja naj se tudi razgaljene 
prepadne stene, ki pokrajinsko sliko. Preprečiti je potrebno zaraščanje travniško njivskih 
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površin in s tem propadanje kvalitetne kulturne krajine, zlasti v območjih z omejenimi 
možnostmi obdelave ter varstvenih conah pridobivalnega prostora rjavega premoga. 
 
Prednostno je potrebno sanirati degradirana območja odprtih kopov in območja 
deponiranega pepela TET. Sanirati je potrebno območja razpršene gradnje. Pri širitvah in 
razvoju naselij je izpostavljeno razmerje in odnos naselij do kulturne krajine, s čimer je 
krajinski vidik vključen tudi v razvoj poselitve. Poudarjeni so elementi poselitve, ki ključno 
vplivajo na obstoj in ohranitev kulturne krajine oz. soustvarjajo kulturno krajino – krajina 
streh, dominante naselij, meje ambientov, itd. V podeželskem delu občine se pri razvoju 
prostora prednostno ohranjajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi. 
Vzdržuje se obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi tipi 
kulturne krajine.  
 
Skladno z navedenim ocenjujemo, da bo vpliv strateškega dela plana na krajino pozitiven – 
ocena A. 
 
Izvedbeni del 
V času gradnje načrtovanih objektov (stanovanjski in drugi objekti, zelene površine za šport 
in rekreacijo, objekti gospodarske infrastrukture, itd.) lahko pride do vizualne degradacije 
okolja, vendar so ti posegi in njihov vpliv omejeni na kratek časovni okvir. Pomembno je, da 
se območja gradbenih posegov čim prej sanira in ponovno ustrezno ozeleni. 
 
Za OPPN in DPN, ki posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti 
prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve, s katerimi 
mora biti tak akt tudi utemeljen. 
Z vidika stanovanjskih površin izvedbeni del OPN ne predvideva večjih širitev naselij, saj gre 
pretežno zgolj za zaokroževanje naselij manjšega obsega (Dol pri Hrastniku, Kovk). Območja 
širitev se ureja s PIP, pri čemer ob upoštevanju podanih pogojev ne pričakujemo vpliva na 
krajinsko sliko območja.  
 
OPN za posamezne objekte razpršene gradnje, ki ležijo v odprtem prostoru kulturne krajine 
in jih ni mogoče sanirati oz. priključiti drugim poselitvenim območjem, v skladu s Pravilnikom 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št. 99/07) 
obstoječa stavbna zemljišča renaturira v izvorno namensko rabo (kmetijska ali gozdna 
zemljišča). Obstoječim objektom se ohranja stavbni fundus, onemogočeno pa je širjenje 
novih objektov in nadaljevanje razpršene gradnje.  
 
Po drugi strani pa se za posamezne osamele domačije, za katere se je na podlagi 
razpoložljivih arhivskih virov ugotovilo, da gre za avtohtono območje razpršene poselitve 
(osamele domačije in zaselki), izvede popravek obstoječega plana, ter objektom dodeli 
ustrezno stavbno zemljišče. Na ta način se omogoči razvoj teh kmetij, posledično pa tudi 
vzdrževanje kulturne krajine v njeni okolici. 
 
Večja širitev naselja skupno s sanacijo območja razpršene gradne se predvideva na območju 
Čeč (posegi 4-5, 4-6, 4-7,4-9, 4-10, 4-14, 4-40, 4-91, 4-92, 4-93), Dola pri Hrastniku (Posegi 
5-6, 5-5, 5-26, 5-7b, 5-28, ter posega 5-12b in 5-22), Brnice (OPPN-3-4 Brnica vzhod) in 
Marna (posegi 12-10, 12-3, 12-4, 12-13).V Marnem se poleg sanacije obstoječe razpršene 
gradnje sanira tudi razvrednoteno in degradirano površje. Sanacija razpršene gradnje se 
povečini ureja z OPPN, znotraj katerih se po potrebi poda potrebne omilitvene ukrepe. 
Načeloma ima sanacija razpršene gradnje pozitiven vpliv na krajino in vidno kakovost okolja.  
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Večja širitev naselja je predvidena na vzhodnem delu Hrastnika, na pobočju nad Hrastnikom 
(OPPN-7-1 Center varstva starejših občanov Hrastnik). Območje se nahaja na trenutno 
degradiranem pobočju, ki se uporablja za vrtičkarstvo. S predvidenim posegom se bo na 
območju uredila stanovanjska soseska ter dom starejših občanov, na robovih območja pa se 
uredi zelene površine. Območje se ureja z OPPN znotraj katerega se po potrebi poda 
potrebne omilitvene ukrepe. Z vidika krajine je načeloma tovrstna sanacija pozitiven vpliv na 
vidno kakovost okolja.  
 
Na območju Brnice je predvideno novo območje za pokopališče, ki se ureja z OPPN znotraj 
katerega se poda potrebne omilitvene ukrepe. Znotraj območij zelenih površin naj se v čim 
večji meri ohranja obstoječa vegetacija, gradnja novih objektov na tem območju ni 
dovoljena. Ocenjujemo, da izvedba plana na bo imela negativnega vpliva na kakovost 
krajine.  
 
Širitvi obstoječih industrijskih con se predvidevata na območju Dola pri Hrastniku (poseg 5-2 
in 5-25) ter na območju kamnoloma Boben (OPPN-16-1). V obeh primerih gre za širitev že 
obstoječe dejavnosti in delno za uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem. 
Predvidevamo, da širitev dejavnosti v manjšem obsegu na sicer že degradiranem površju ne 
bo imela večjega vpliva na vidno kakovost krajine. 
 
Razvrednoteno območje predstavljata tudi obstoječa kamnoloma Plesko in Boben. Z 
nadaljevanjem izkopa mineralne surovine na tem območju se bo razvrednotena krajinska 
slika in vidna zpostavljenost še povečala, saj se bo površina odkopanega območja še 
povečala. Območji se urejata z OPPN znotraj katerih je potrebno opredeliti sprotno sanacijo 
z avtohtono vegetacijo, s čimer se bo dolgoročno zmanjšala vidna izpostavljenost. Površina 
območja kamnoloma Retje – Plesko se z izvedbo plana zmanjšuje, območje pa se na ta 
način tudi oddalji od obstoječega naselja Plesko. Izveden ukrep ima pozitiven vpliv na 
kakovost krajine, ter na kakovost bivalnega okolja. Območje kamnoloma se na ta način ne 
more kritično približati območju naselja.  
 
OPN predvideva širitev odlagališča elektrofilterskega pepela Prapretno. Odlagališče je 
deloma že zapolnjeno in ustrezno sanirano, ter preurejeno v območje za šport in rekreacijo. 
Na območju se med drugim predvideva tudi umestitev fotonapetostne elektrarne. Nadaljnje 
odlagališče se ureja z OPPN (OPPN 15-3) v okviru katerega je potrebno opredeliti sprotno 
sanacijo avtohtono vegetacijo, s čimer se bo dolgoročno zmanjšala vidna izpostavljenost.  
 
Območja fotonapetostnih elektrarn Blate, Ojstro, Prapretno ter Unično so umeščena na 
vizualno manj izpostavljenih mestih. Lokacije so od osrednjih območij poselitve dislocirane 
ter hkrati umeščene na že degradirane površine. Ocenjujemo, da postavitev fotonapotostnih 
elektrarn in potencialno tudi vetrnih ne bo imela dodatnega negativnega vpliva na vidno 
kakovost krajine. 
 
Na območju saniranega površinskega kopa Ojstro, se proučuje možnost sanacije 
degradiranega prostora. Poleg površin namenjenih za šport in rekreacijo se predvideva tudi 
ureditev vodnih površin in drevoredov ter sprehajalnih poti, kar bo izboljšalo vidno kakovost 
krajine. Predvidena je tudi umestitev površin za različne športne dejavnosti (strelišče, golf, 
igrala, kamp, rekreativne površine…) ter površine za postavitev fotonapetostne elektrarne. 
 
V občini Hrastnik predstavljajo z vidika krajine industrijska območja v dolini Bobna in Save 
degradirana območje. Območja se v večji meri urejajo z veljavnimi  lokacijskimi načrti. 
Območja obstoječe industrije vplivajo na zmanjšano vidno kakovost krajine. 
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Širom občine se vzpostavljajo zelene površine različnih namembnosti, pri čemer gre v veliki 
meri zgolj za uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem v prostoru (obstoječa 
pokopališča, športna igrišča, itd.). Izvedbeni del OPN podrobno določa pogoje ureditve za 
območjih pokopališč (zpk), zelenih površin za rekreacijo in šport (zsr) ter drugih urejenih 
zelenih površin (zdz), zato ocenjujemo, da v tem segmentu izvedba plana ne bo imela vpliva 
na kakovost krajine oz. bo ponekod celo pozitiven. 
 
Kmetijstvo je glavni oblikovalec kulturne krajine. V hribovitem delu občine je zaradi 
opuščanja kmetovanja in izseljevanja ljudi prisotno zaraščanje kmetijskih zemljišč, zaradi 
česar se kmetijska krajina postopoma spreminja v gozdno krajino, s tem pa se izgublja 
krajinska vrednost prostora. 
 
Izvedba plana ne predvideva večjih posegov na območjih strnjenih gozdnih kompleksov, 
zato bo prišlo do krčitev gozda samo izjemoma in na manjših površinah. Večjih vplivov na 
gozdno krajino ne pričakujemo. 
 
V nadaljnjih postopkih posameznih ureditev bo za vsak konkreten poseg potrebno 
podrobneje opredeliti vplive na kakovost krajine in krajinsko sliko, ter po potrebi podati 
podrobnejše omilitvene ukrepe. 
 
Obravnavamo lahko neposreden, daljinski, trajen in začasen vpliv na krajino in vidno 
kakovost okolja. 
 
Neposreden vpliv izvedbe plana pomeni posege z neposrednimi vplivi na krajino in vidno 
kakovost okolja. Z izvedbo plana se bo kakovost krajine mestoma izboljšala (sanacija 
razpršene gradnje) mestoma pa se bo stanje poslabšalo, predvsem na račun gradnje novih 
objektov v odprti krajini (širjenje kamnolomov, daljnovodi). Neposredni vpliv izvedbe plana 
na krajino in vidno kakovost okolja ocenjujemo kot nebistven – ocena B. 
 
Kot daljinski vpliv izvedbe plana bi lahko izpostavili predvsem vpliv na krajino in vidno 
kakovost okolja, tako z vidika kvalitetnih pogledov na prostorske dominante, kot z vidika 
vidne izpostavljenosti posameznih posegov. Daljinski vpliv ocenjujemo kot nebistven ob 
upoštevanju določil iz akta – ocena B. 
 
Začasen vpliv izvedbe plana je pretežno omejen na obdobje izvajanja gradbenih del, zaradi 
česar lahko pride do začasnih negativnih vplivov. Po končani gradnji se ne pričakuje večje 
spremembe krajinske slike. Začasen vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven ob 
upoštevanju določil iz akta – ocena B. 
 
Trajen vpliv izvedbe plana pomeni dolgoročen in nepovraten vpliv na krajino in vidno 
kakovost okolja. Trajen vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju določil 
iz akta – ocena B. 
 
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na kulturno krajino bo neposreden, daljinski, začasni in 
trajni, ter nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena B. 
 
Tabela 63: Skupna ocena vplivov na kulturno krajino 
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Ohranjanje krajinske pestrosti 
 
 
 
Ohranjanje krajinske slike 
 
 
 
Ohranjanje prvin, ki prispevajo k 
prepoznavnosti in pestrosti 
kulturne krajine 
 
Ohranjanje kvalitetnih pogledov 
na 
prostorske dominante 
 
 
Sanacija degradiranih zemljišč in 
preprečevanje nastajanja novih 
(odprava posledic rudarjenja v 
nadzemnih kopih) 

Območja večje krajinske 
pestrosti 

B B - - B B 

Kakovost krajinske slike B B - - B B 

Spremembe krajine in vidne 
kakovosti okolja 
 

B B - - B B 

Degradirana območja zaradi 
površinskih kopov  
 

B B - - - B 

 
3.10.4. Omilitveni ukrepi 
Vpliv izvedbe OPN Občine Hrastnik na krajino in vidno kakovost okolja je ocenjen kot 
nebistven zato dodatni omilitveni ukrepi niso potrebni. Podajamo pa nekatere usmeritve. 
 
Pri vseh posegih naj se izvaja sprotna sanacija v skladu z usmeritvami. 
Na krajinsko najvrednejših območjih se varuje zlasti: krajinsko zgradbo in prepoznavno 
prostorsko podobo (naravne in kulturne prvine); odprti prostor pred urbanizacijo; procese 
sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (tradicionalno rabo); tipologijo krajinskih prvin 
in tradicionalnega stavbarstva; način navezave na stavbno in naselbinsko dediščino oz. 
grajeno strukturo. Varstvo kulturne krajine je lahko uspešno le v sklopu celovitega varstva 
dediščine in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, 
poselitev, infrastruktura, itd. 
 

Spodbuja se ohranjanje poselitve na hribovitih območjih (strnjena naselja, zaselki, 
osamljene domačije), saj je to edini način za dolgoročno ohranjanje značilnih krajinskih 
vzorcev in prvin krajinske prepoznavnosti na teh območjih. Na območjih razpršene poselitve 
se spodbuja ohranjanje ekstenzivnega kmetijstva in razvoj dopolnilnih dejavnosti, s čimer se 
dolgoročno ohranja tradicionalen poselitveni vzorec. Pri prenovi in notranjem razvoju 
podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja kulturne in krajinske kvalitete, zlasti v 
navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na robovih naselij, s čimer se ohranja ruralni značaj 
naselij. 
 

Na območjih naselbinske dediščine je potrebno upoštevati usmeritve za zaščito naselbinske 
in stavbne dediščine. Preprečevati je potrebno novo razpršeno gradnjo. Nova stanovanjska 
območja območja za centralne dejavnosti se urejajo z OPPN, znotraj katerih je potrebno 
podrobneje ovrednotiti morebitne vplive na krajino glede na predvidene ureditve. Po potrebi 
se v OPPN opredeli ustrezne pogoje in omejitve za preprečevanje negativnih vplivov na 
krajinsko sliko in vidno kakovost okolja.  
 

Območje kamnolomov pri je potrebno urejati z OPPN, znotraj katerih se opredeli tudi vplive 
na krajino in vidno kakovost okolja, ter poda ustrezne omilitvene ukrepe. Poseben poudarek 
mora biti podan vidni izpostavljenosti površinskega kopa ter sprotni in končni sanaciji. Na 
robovih območja naj se ohranja oz. vzpostavi pas vegetacije, ki služi kot vizualna zaščitna 
bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij.  
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Na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno naj se izvaja sprotna sanacija z 
avtohtono ozelenitvijo površja.  
 
Pri predvidenih posegih na območje vodotokov je potrebno ohranjati vodotoke in obvodne 
vegetacijske pasove. Regulacije vodotokov niso dovoljene. 
 
Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih infrastrukturnih objektov je potrebno z 
ustreznimi ureditvami zagotoviti, da nadzemni deli objektov in naprav ne bodo degradirali 
najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih dominant (npr. 
cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri 
nevtralizirani – npr. z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetli kovinsko sivi 
barvi.  Ohranja se vedute in sekvence pogledov na prostorske dominante in druge vidno 
izpostavljene elemente v prostoru (cerkve).  
 
3.10.5. Skladnost načrta z okoljskimi cilji 
Občinski prostorski načrt sicer umešča posamezne dejavnosti v ali ob izjemne primerke 
kulturne krajine in tudi ostale kakovostne krajinske vzorce v občini, vendar pa se ocenjuje, 
da se bo kakovost in prepoznavnost kulturne krajine zaradi teh posegov izboljšala. V ostalih 
primerih pa ob upoštevanju varstvenih režimov in usmeritev pristojnega zavoda za varstvo 
kulturne dediščine vplivi ne bodo degradirali obstoječih kakovostnih vzorcev kulturne krajine. 
Občinski prostorski načrt je tako v skladu z okoljskimi cilji. 
 
3.10.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
Posebni načini spremljanja stanja niso potrebni. 

 
 
 
3.11. Gozdarstvo in gozd 
 
3.11.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
Zakonska izhodišča: 
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993, 13/1998 – odl. US, 56/1999 – ZON, 67/2002, 

110/2002 – ZGO-1, 115/2006, 110/2007, 8/2010 – ZSKZ-B, 106/2010, 63/2013, 
101/2013 – ZDavNepr in 17/2014), 

- Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo  (Ur.l.RS, št. 
91/2010), 

- Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območja Ljubljana (2001-2020), potrjen 
z Odlokom o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011-2020), 
Ur. l. RS, št. 87/2012,  

- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 88/2005, 
56/2007, 29/2009, 91/2010, 1/2013), 

- Pravilnik o izvajanju sečnje , ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih 
lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/1994, 95/2004, 110/2008 in 83/2013). 
 

3.11.1.1 Okoljski cilji plana so: 
- Ohranjanje sklenjenih gozdnih površin, 
-  varovanje z varovalno vlogo, 
- krepitev vloge gozdov s poudarjeno ekološko, biotopsko in socialno funkcijo,  
- zaščita varovalnih gozdov skladno s predpisi o varovalnih gozdovih in gozdovih s 

posebnim namenom, 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje gozdnogospodarskih naprtov, 
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- zagotavljanje trajnostnega in sonaravnega razvoja kmetijstva in gozdarstva, vključujoč 
izboljšanje lastnosti kmetijskih zemljišč za pridelavo in obdelavo, 

- ohranjanje in varovanje, kulturne krajine, naravnih značilnosti in biotske pestrosti 
prostora, 

- ohraniti in varovati gozd kot naravni vir.  
 

Gozdni prostor je treba razvijati v smislu večnamenskosti, pri čemer je treba posebno 
pozornost namenjati varovalnim gozdovom, gozdovom s poudarjeno ekološko, socialno in 
gospodarsko vlogo (Politika urejanja prostora RS). 
 
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost 
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali 
namen (Smernice Zavoda za gozdove Slovenije).  
 
Cilji SPRS in PRS: spodbuja se gospodarsko ter rekreacijsko ali drugo rabo gozdov, ki ne 
ogroža gozdnih ekosistemov. Njihov rekreacijski potencial se v bližini naselij primerno 
izkoristi v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij. Sklenjenost gozdov je kakovost , ki se 
jo ohranja zaradi regulacije naravnega ravnovesja v krajini in ohranjanja habitatov 
prostoživečih živali. V ravninskih kmetijskih krajinah z majhnim deležem visoke vegetacije se 
gozdove ohranja kot strukturne in ekološke prvine v krajini.  
 
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu govori o trajnostnem razvoju gozda kot 
ekosistema v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter vseh njegovih ekoloških, 
gospodarskih in socialnih funkcij, ohranitvi in razvoju populacij prostoživečih živali in 
njihovega okolja, trajnostni rabi vseh materialnih danosti gozda za lastnike, trajnostnem 
upravljanju z divjadjo, učinkovitem sistemu komuniciranje z lastniki gozdov in javnostjo ter 
ugodnem javnopolitičnem, zakonodajnem in institucionalnem okolju, ki bo podprlo 
trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihovo večnamensko rabo. 
 
Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 so zagotavljanje 
stabilnosti in vitalnosti gozdov , ki so sposobni opravljati socialne, ekološke in proizvodne 
funkcije in vloge, zagotavljanje trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja 
z gozdovi skladno s Programom razvoja gozdov, nadaljevati je potrebno z načrtnim 
strokovnim usmerjanjem razvoja gozdov na načelih trajnosti, sonaravnosti in 
večnamenskosti gozda ter tako zagotavljati trajno optimalno delovanje gozdov kot 
ekosistema ter uresničevanje vseh njegovih funkcij. Pri tem je gozdni ekosistem potrebno 
obravnavati kot celoto – to je povezano obravnavati vse njegove komponente (rastlinstvo, 
živalski svet) in na vsej njegovi površini, ne glede na lastništvo. 
 
Okoljski cilji plana so skladni z zgoraj navedenimi cilji planov in programov. 
 
3.11.1.2 Uporabljeni kazalci stanja okolja 
 
Tabela 64: Okoljski cilji plana in kazalci za segment gozdarstvo in gozd 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Ohranjaje varovalnih gozdov 
 
Zagotavljanje sonaravnega večnamenskega 
gospodarjenja z gozdov skladu z načeli varstva okolja 
in naravnih vrednot ter uresničevanja funkcij gozda 
 
 

Površina varovalnih gozdov 
 
Sprememba namenska rabe 
 
Funkcije gozdov 
 
Delež in obseg gozdnih površin 
 
Sklenjenost gozdnih površin 
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3.11.1.3 Merila vrednotenja vplivov na okolje 
Osnovni kazalec za vrednotenje in ocenjevanje vplivov je površina varovalnih gozdov. Merila 
vrednotenja izhajajo iz okoljskih ciljev plana. Pri vrednotenju smo uporabili merila 
vrednotenja podana v spodnji tabeli, ki izhajajo iz Uredbe o okoljskem poročilu in 
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 
73/05). Ugotavljali smo v kolikšni meri bo plan vplival na stopnjo ohranjenosti funkcije 
gozda. 
 
Tabela 65: Skladnost ciljev plana z okoljskimi cilji državnih in mednarodnih planov s področja okolja za segment gozd in 
gozdarstvo 

Cilji Zakonsko izhodišče Metodologija vrednotenja in ocenjevanja 

Ohranjaje varovalnih gozdov 
 
Zagotavljanje sonaravnega 
večnamenskega gospodarjenja z 
gozdov skladu z načeli varstva 
okolja in naravnih vrednot ter 
uresničevanja funkcij gozda 
 

 

 

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, 
30/93, 110/02, 110/07, 
106/10) 
• Uredba o varovalnih gozdovih 

in gozdovih s posebnim 
namenom (Ur. l. RS. št. 
88/05, 56/07, 29/09, 91/10) 
• Pravilnik o varstvu gozdov 

(Ur. l. RS, št. 114/09) 
• Odlok o gozdnogospodarskem načrtu 

Gozdnogospodarskega območja 
Ljubljana (Ur.l. RS, št. 70/2003, 
86/2003 popr.) 

Kazalci: 
- Površina varovalnih gozdov 
- Sprememba namenska rabe 
- Funkcije gozdov 
- Delež in obseg gozdnih površin 
- Sklenjenost gozdnih površin 
- Posredno preko segmenta narava  
 
Vir podatkov:  OPN Hrastnik, Podatki 
MKGP in ZGS, Gozdnogospodarski načrt  
 
Vrednotenje: Ekspertna ocena. 
Primerjava obstoječe in predvidene 
planske rabe ter dejanskega stanja. 

 
Tabela 66: Merila vrednotenja vplivov plana na gozdove 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Ni vpliva / pozitiven vpliv. Ni sprememb glede na obstoječe stanje. Gozdne 
površine in njihove funkcije zaradi izvedbe plana niso prizadete. Dolgoročno se 
trajnostno upravlja z gozdom. 

B Vpliv je nebistven Vpliv je nebistven. Manjša prizadetost gozdnih površin in njihovih funkcij zaradi 
izvedbe plana. Prizadete so predvsem gozdne površine z lesno-proizvodno funkcijo. 
V varovalne gozdove se ne posega. Trajnostno gospodarjenje z gozdom ni 
ogroženo. 

C Vpliv je nebistven zaradi 
omilitvenih ukrepov 

Vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Zmerna prizadetost gozdnih 
površin in njihovih funkcij zaradi izvedbe plana. Prizadete so predvsem gozdne 
površine z lesnoproizvodno funkcijo. Morebitni posegi na območja varovalnih 
gozdov ne vplivajo na njihovo varovalno funkcijo. Trajnostno gospodarjenje z 
gozdom ni ogroženo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 

D Vpliv je bistven Vpliv je bistven. Velika prizadetost gozdnih površin zaradi izvedbe plana, ki jih ni 
mogoče ublažiti z omilitvenimi ukrepi. Prizadete so predvsem gozdne površine z 
ekološko in socialno funkcijo. Zaradi posegov bo zmanjšana površina varovalnih 
gozdov ter okrnjena njihova varovalna funkcija. 

E Vpliv je uničujoč Vpliv je uničujoč. Zelo velika/uničujoča prizadetost gozdnih površin zaradi izvedbe 
plana. Prizadete so predvsem gozdne površine z ekološko in socialno funkcijo. 
Površina varovalnih gozdov bo močno zmanjšana, prav tako tudi njihova varovalna 
funkcija. Izravnalni ukrepi niso mogoči. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
3.11.2. Stanje okolja s stališča gozdarstva 
Gozdovi v občini Hrastnik spadajo v območno enoto Ljubljana. Gozdnatost občine se giblje 
okrog 65%, kar je nad slovenskim povprečjem. Glede na veljavno plansko rabo gozdovi 
prekrivajo 57% površine občine oz. 3349 ha. Gozdne površine se deloma prepletajo z 
drugimi rabami, zlasti s kmetijsko rabo. Največje sklenjene površine gozdnih zemljišč so 
značilne za hribovite dele občine ter strma pobočja. Sklenjene površine gozda so na južnem 
delu občine, na pobočju doline Save in Kumskega hribovja, na območju Gor in Kovka, na 
severnem delu občine pa na območju Kala. Prevladujejo mešani in listnati gozdovi, iglastih 
gozdov je malo. Med drevesnimi vrstami se največ pojavlja bukev (56,1% skupnih lesnih 
zalog), sledijo pa ji smreka, graden, in gorski javor. 56% gozdov ima ohranjeno drevesno 
sestavo, 36% gozdov ima spremenjeno in 8% močno spremenjeno gozdno sestavo.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200370&stevilka=3374
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200386


277 

 

Celotno območje spada v območje izjemne prisotnosti medveda. Poleg življenjskega prostora 
medveda, predstavlja gozd tudi življenjski prostor ostalih živalskih vrst.  
 
Varstveni režimi na področju gozdarstva 
 
 
Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom 
Varovalni gozdovi so v Zakonu o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93, 67/2002) opredeljeni kot 
gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča 
zemljišča, in gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija. 
Z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l. RS, št. 88/05) je 
Vlada RS razglasila 50 območij varovalnih gozdov v občini Hrastnik. Največja območja se 
nahajajo na območju Jelence in Vištovega vrha, manjša območja so razprostranjena po 
občini, značilna pa za vzpete in strme predele občine. Manjša območja varovalnih gozdov so 
tudi na bregovih reke Save. 
 

 
Slika 56: Območja varovalnih gozdov  (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja, oktober 2010) 
 

V občini je 614 ha varovalnih gozdov. To so gozdovi z izjemno funkcijo varovanja gozdnih 
zemljišč in sestojev. V okviru gozdov s posebnim namenom državnega pomena sta 
evidentirana gozdna rezervata, rezervat Pekel v površini 20,11ha in rezervat Pod matico v 
površini 113,75ha, katerega del pa sega tudi v občino Trbovlje. Namen teh rezervatov je 
raziskovalna funkcija.  
 
Pri gospodarjenju z varovalnimi gozdovi mora Zavod zagotavljati: 
- pravočasno obnovo oziroma posek prestarelega drevja, 
- malo površinsko izvajanje sečenj, 
- puščanje primerno visokih panjev pri poseku drevja na plazovitih območjih in območjih, 

kjer je nevarnost snežnih plazov, 
- ročno spravilo oziroma spravilo z žičnimi napravami, 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja
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- sanacijo poškodovanih tal zaradi preprečevanja erozije, 
- odstranjevanje drevja iz hudourniških strug, 
- pravočasno izvedbo vseh gozdno gojitvenih del, ki zagotavljajo ohranitev in stabilizacijo  

varovalne vloge gozda in 
- rabo biološko razgradljivih olj pri delu s stroji in napravami. 
 
Večnamenski gozdovi 
To so vsi gozdovi, ki nimajo normativne zaščite ali posebnih omejitev pri gospodarjenju ali 
poseganju vanje v smislu spreminjanja namembnosti. Njihove socialne, ekološke in 
proizvodne funkcije so posebej ovrednotene in jih delimo v tri stopnje poudarjenosti: 
1. stopnja: funkcija določa način gospodarjenje z gozdom, 
2. stopnja: funkcija pomembno vpliva na način gospodarjenje z gozdom 
3. stopnja: funkcija le delno vpliva na način gospodarjenje z gozdom.  
Pri načrtovanju posegov v prostor je posebno pozornost potrebno posvetiti gozdovom s 
poudarjeno katerokoli od ekoloških ali socialnih funkcij. To so predeli z razmeroma veliko 
možnostjo nastanka konfliktnih situacij. Posegi v te predele so občutljivi in zahtevajo  
Na območju občine je 1921ha gozdnih površin s prvo stopnjo poudarjene ekološke funkcije, 
392 ha s poudarjeno prvo stopnjo proizvodne funkcije in 1432 ha gozdnih zemljišč s 
poudarjeno prvo stopnjo socialne funkcije.  
 
3.11.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Strateški del OPN 
V strateškem delu OPN je opredeljeno, da se ohranjajo sklenjena območja gozdov in 
stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov na EPO in 
območjih Natura 2000. Večji sklenjeni kompleksi se nahajajo na območju Podkraja, 
prekinjajo jih le manjše zaplate travniško pašniških površin. Preplet kmetijskih in gozdnih 
zemljišč je izrazitejši na območju Gore – Kopitnik ter v severnem delu občine (Čeče, Kal, 
Krištandol), kjer je največ kmetijskih zemljišč v zaraščanju. 
  
Ohranjajo se sklenjeni kompleksi gozdov, ki so pomembni zaradi regulacije naravnega 
ravnovesja v krajini in kot življenjski prostor prostoživečim živalim. Na območju varovanih 
gozdov in gozdov s posebnim namenom je njihova lesno proizvodna funkcija omejena, 
posebej poudarjena je njihova ekološka funkcija pri izboljšanju kakovosti zraka. Vloga  
varovalnih gozdov in gozdov s poudarjeno stopnjo ekološke, socialne in/ali proizvodne 
funkcije naj se ohranja in krepi zaradi ugodnih vplivov na zmanjšanje erozije, moči vetra, 
hrupa, snežnih plazov ter zaradi izboljšanja vodnih razmer, blaženja podnebnih skrajnosti in 
kakovosti zraka. Ohranjati, vzpostavljati in oblikovati je potrebno gozdne robove ter skupine 
drevja, posamezna drevesa, obvodno gozdno rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj 
gozda. Razvoj gozdarske dejavnosti se spodbuja v smislu pridobivanja in rabe gozdnih 
dobrin prilagojeni trajni obnovljivosti gozdov. Z ustreznim vzdrževanjem gozdnih cest in 
novimi gozdnimi prometnicami se zagotavlja učinkovito omrežje gozdnih prometnic. 
 
Usmeritve iz strateškega dela OPN so v skladu z zastavljenimi okoljskimi cilji. Ocenjujemo, 
da bo vpliv strateškega dela plana na gozd pozitiven - A. 
 
Izvedbeni del OPN 
Z izvedbo plana se bodo površine gozdnih zemljišč v občini v primerjavi z obstoječo 
namensko rabo tal zmanjšale za približno 6 ha. Zmanjšanje gozdnih površin je posledica 
usklajevanja plana z dejanskim stanjem v prostoru, kjer se namenska raba prostora 
prerazporedi v območje stavbnih zemljišč. Tovrstne spremembe dejansko ne predstavljajo 
izgube gozdnih zemljišč, saj so ta zemljišča že pozidana, zato so dejanske izgube gozdnih 
zemljišč ocenjene kot bistveno manjše. Edina večja krčitev gozdnih zemljišč je predvidena 
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območju ureditve odlagališča elektrofilterskega pepela, kjer je območje dejansko poraščeno 
z gozdom (pobuda 15-3b1 in 15-3b2). Na območju Čeč se del gozdnih zemljišč v površini 
3300m2 prerazvrsti v območje zelenih površin - druge zelene površine, (poseg 4-93), vendar 
izvedba plana predvideva ohranitev gozdnih površin na tem delu.  
 
Na območju varovalnih gozdov v občini Hrastnik so z OPN mestoma določene druge 
namenske rabe (kmetijske površine, območja prometnih površin), pri čemer pa ne gre za 
spremembe namenske rabe, temveč za obstoječe stanje oz. za obstoječo namensko rabo. 
Navedene neskladnosti so predmet uskladitve s pristojnim Zavodom za gozdove Slovenije. 
 
Predvidene spremembe namenske rabe, ki posegajo na območja varovalnih gozdov: 
Dol pri Hrastniku (pobuda 7-84 iz G v ZD), na območju je predvidena ohranitev gozdnih 
površin; 
Dol pri Hrastniku (pobuda 5-103 iz G v SS) – uskladitev namenske rabe z dejanskim 
stanjem, območje je že pozidano; 
- Prapretno pri Hrastniku (pobuda 15-4 iz G v E, 15-6 iz G v PŽ) -  območja po dejanski 

rabi niso gozdna zemljišča; 
- Studence (pobuda 16-4 iz LN v IG). 
- Konfliktna območja prekrivanja območij varovalnih gozdov in neustrezne nemanske rabe 

(ki ni G) so v fazi usklajevanja z ZGS. V postopku je sprememba Uredbe o varovalnih 
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.l.RS, št. 88/05, 56/07, 29/09 in 91/10), s 
katero bo odpravljena neusklajenost digitalnih podatkov  z dejanskim stanjem v naravi. 

 
Območja varovalnih gozdov so v izvedbenem delu OPN prikazana z EUP (gradbena enota 
vg) s čimer so ustrezno podani posebni prostorsko izvedbeni pogoji. 
 
Območja varovalnih gozdov se z izvedbo plana ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bodo 
zmanjšala. Prav tako izvedba plna ne predvideva večjih krčitev gozda, kot tudi ne 
zmanjšanja sklenjenosti gozdnih površin. Obseg dejanskih gozdnih površin se bo zmanjšal v 
relativno majhnem obsegu  (do 3ha). 
 
Predlogi, ki posegajo na območja gozdov s posebnimi funkcijami, so bili v postopku izdelave 
OPN izločeni (poseg 7-13 in 8-8), oz. jim je bila opredeljena ustrezna namenska raba (poseg 
7-9a,b,c), ki omogoča ohranjanje gozdnih površin.  
 
Neposredni vpliv bo prisoten na območju, kjer so predvidene nove dejavnosti na obstoječih 
gozdnih površinah, saj gre v večini primerov za posek dreves oz. odstranitev dreves na tem 
območju, kar je tudi trajen vpliv. OPN predvideva posamične krčitve gozdov manjšega 
obsega, hkrati pa se z OPN vrača nepozidana stavbna zemljišča v izvorno rabo (gozd). Vpliv 
plana na gozd je ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Začasen vpliv je pretežno omejen na fazo gradnje, ki bo predvidoma prisoten le v ožji okolici 
območja posegov, kjer lahko pride do začasnega poškodovanja gozdne vegetacije. Začasen 
vpliv je ocenjen kot nebistven – ocena C. 
 
Ostali vplivi (kumulativni, sinergijski…) niso pričakovani in niso vrednoteni. 

 

Skupna ocena: Vplivi izvedbe plana na gozdve bodo neposredeni, začasn in trajni, ter 
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C. 
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Tabela 67: Skupna ocena vplivov plana na gozd 

Okoljski cilj Kazalci 

N
e
p
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sr

e
d
n
i 
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a
lj
in
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i 

K
u
m

u
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ti
v
n
i 

S
in

e
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ij
sk

i 

Z
a
ča

sn
i 

T
ra

jn
i 

Ohranjaje varovalnih gozdov 
 
Zagotavljanje sonaravnega 
večnamenskega gospodarjenja z 
gozdov skladu z načeli varstva 
okolja in naravnih vrednot ter 
uresničevanja funkcij gozda 
 

Površina varovalnih gozdov 
 
Sprememba namenska rabe 
 
Delež in obseg gozdnih površin 
 
Sklenjenost gozdnih površin 
 
 

C - - - C C 

 
3.11.4. Omilitveni ukrepi 
V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki zmanjšuje rastnost sestoja ali rodovitnost 
rastišča, stabilnost ali trajnost gozda oziroma ogroža njegove funkcije, njegov obstoj ali 
namen (Smernice Zavoda za gozdove Slovenije).  
 
Prepovedano je poseganje v gozdove izven območja gradnje. Prepovedano je odlaganje 
materiala v gozdove. 
 
Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju. 
Pri izvajanju posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim 
manjšo vidnost posegov.  
 
Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom 
gradnje je potrebno obvestiti Zavod za gozdove Slovenija, da se drevje za krčitev označi in 
posek ustrezno evidentira. 
 
Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in 
funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane se morajo sanirati 
takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni 
sestavi in avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako, da je 
le ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst, prednost naj ima potencialna vegetacija. V 
prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo. 
 
Pri gradnji ali drugih posegih v bližini rečnih bregov (obrečni gozdov) je potrebno vegetacijo 
in brežine ohranjati v ugodnem stanju.  
 
Spravilo in odvoz lesa naj poteka po že obstoječih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.  
 
Na območjih, kjer bo prišlo do posega v gozdni rob, je potrebno le tega sanirati in na novo 
oblikovati. 
 
Na območju varovalnih gozdov so dovoljeni le posegi v skladu z gozdnogospodarskim 
načrtom in veljavno zakonodajo – Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
namenom (Ur. l. RS. št. 88/05, 56/07, 29/09). 
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Prepovedano je krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne 
odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred 
škodljivimi vplivi erozije, zasipavanja izvirov, itd. Na strmih predelih (poudarjenost varovalne 
funkcije) je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo. 
 
V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. 
V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija 
gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in 
zasipavanje. 
 
V tem segmentu je obravnavno tudi območje predvidene samooskrbne planinske postojanke 
– bivaka na vrhu Sv. Petra. Po dogovoru z ZGS je potrebno pri izvedbi plana upoštevati 
naslednje omilitvene ukrepe: območje ostane brez komunalne in prometne infrastrukture, 
objekt naj bo v leseni izvedbi in manjšega merila. 
 
3.11.5 Skladnost načrta z okoljskimi cilji 
S predvidenim umeščanjem dejavnosti se praviloma izogiba večjim sklenjenim gozdnim 
sestojem in obrečni vegetaciji na nabrežju. V ostalih primerih so predvideni ustrezni 
omilitveni ukrepi, zato je opredeljeno, da so načrtovani posegi v skladu z okoljskimi cilji. 
 
3.11.6. Predvideni načini spremljanja stanja 
Spremljanje stanja gozdov ostaja naloga javne gozdarske službe, ki to delo že opravlja 
zaradi svojih potreb. V fazi gradnje naj predstavnik Zavoda za gozdove izvaja občasni nadzor 
nad nepotrebnim posekom drevja in morebitnimi poškodbami na gozdnem drevju. Tovrstno 
spremljanje bo aktualno tudi v časi izvedbe plana, zato ga je potrebno vključiti in podrobneje 
opredeliti v poročilu o vplivih na okolje oz. v fazi izdelave PGD. 
 
Tabela 68: Kazalci stanja okolja za spremljanje 

Kazalci stanja okolja Nosilec monitoringa 

- Površina varovalnih gozdov 
- Sprememba namenska rabe 
- Funkcije gozdov 
- Delež in obseg gozdnih površin 
- Sklenjenost gozdnih površin 
 

- Občina Hrastnik, Zavod za gozdove 
- Občina Hrastnik 
- Zavod za gozdove Slovenije 
- Občina Hrastnik, Zavod za gozdove 
- Občina Hrastnik, Zavod za gozdove 

 

 
 
 
3.12. Varovanje zdravja ljudi 
 Poglavje zdravje ljudi je povzetek vplivov plana na doseganje okoljskih ciljev s področij, ki 
vplivajo na zdravje ljudi in so vrednoteni pri posameznih segmentih okolja. 
 
3.12.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
3.12.1.1. Zakonska izhodišča 
Predpisi Republike Slovenije: 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I- 

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 
U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09), 

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 
57/08), 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/06). 
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3.12.1.2. Okoljski cilji in kazalci vrednotenja vplivov izvedbe plana na doseganje okoljskih 
ciljev plana 

 
Temeljni okoljski cilj plana je preprečevanje negativnih vplivov na zdravje ljudi. Okoljski cilj 
plana izhaja iz obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in veljavnih 
predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih.  
 
Cilji plana, ki se nanašajo na segment zdravje ljudi so: izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalcev (zmanjšanje števila obolenj in umrljivosti) ter preprečevanje konfliktne rabe 
prostora z ustrezno razmestitvijo stanovanjskih območij in drugih območij s potencialnimi 
negativnimi vplivi na zdravje ljudi (tla, zrak, hrup, voda, EMS, odpadki, svetlobno 
onesnaževanje). 
 
Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur.l.RS, št. 2/06) so 
zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo in zagotavljanje ustreznega zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda s čemer se izboljšuje varstva zdravja ljudi.  
 
Cilji Tematske strategije na področju urbanega okolja so zmanjševanje števila prebivalcev, ki 
so stalno izpostavljeni prevelikemu hrupu za 20% do leta 2020 glede na izhodiščno leto 
2000, zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni prevelikemu hrupu za 50% 
do leta 2025 glede na izhodiščno leto 2000 in zmanjšanje nevarnosti povzročitve nesreče 
velikega obsega.  
 
Kakovost zraka 

Cilji Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Ohranjanje oz. izboljšanje kakovosti zraka in 
zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z 
onesnažili v skladu z Uredbo o nacionalnih zgornjih 
mejah emisij onesnažil zunanjega zraka in 
Operativnim programom varstva zraka pred 
onesnaževanjem s PM10 
, ter drugimi predpisi in programi, ki se nanašajo na 
varstvo zraka za zdravje ljudi. 
 
 

 

- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – delež 
priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji na območju občine glede 
na rabo električne energije in fosilnih goriv; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje 
- površine namenjene za poselitev; 
- površine urejenih gospodarskih con  
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni 

promet 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET 
- instalirana moč sončnih elektrarn 
 

 
Tla – površine za kmetijstvo 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Varovanje kmetijskih zemljišč 
 

površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe 
 

 
Vode – podzemne in pitne vode 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Ohranjanje in izboljšanje fizikalno kemijskih in 
mikrobioloških lastnosti vode 
 
Zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo 
(zadostna količina, ustrezna kakovost) 
 

Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje 
 
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje  
Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih območjih 
 

 
Hrup 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Zmanjšanje hrupa zaradi prometa 
 
Zmanjšanje oziroma odprava konfliktnih območij 
hrupa 

PLDP glavnih prometnih povezav 
 
Območja konfliktnosti rabe prostora glede na obstoječe in 
predvidene vire hrupa (območja stika II. in IV. SVPH) 
 



283 

 

 
Elektromagnetno sevanje 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Zmanjšanje konfliktnih območij  glede na prisotne 
vire EMS in ustrezno umeščanje dejavnosti v prostor 
(obstoječi in predvideni viri) za doseganje 
predpisane stopnje varstva pred sevanjem 

Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov daljnovodov 
in drugih virov EMS  za območja s I. stopnjo varstva pred 
sevanjem 
 

 
Odpadki  

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Zmanjšanje količin in volumna odloženih odpadkov 
 
 
 
 
 
 
Ustrezno ravnanje z različnimi vrstami nenevarnih 
odpadkov 
 
 
 
 
Sanacija divjih odlagališč odpadkov 
 

- Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno 
zbiranje in odvoz odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, CERO) - število zbiralnic in 
zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na 
prebivalcev na območju občine v skladu z 
Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami 
pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki; 
 

- Količina odloženih nenevarnih komunalnih 
odpadkov na prebivalca na območju občine in 
količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se 
lahko letno odložijo na odlagališčih v skladu z 
Uredbo o odlaganju odpadkov; 
 

- Število divjih odlagališč odpadkov; 

 
Svetlobno onesnaženje 

Okoljski cilji plana Kazalci za spremljanje doseganja ciljev 

Preprečevanje negativnih vplivov na okolje s  
svetlobnim onesnaženjem 

Količina porabljene električne energije za javno 
razsvetljavo (razsvetljavo cest in javnih površin 
glede letne porabe elektrike vseh svetilk) na 
prebivalca letno  in doseganje mejne vrednosti 
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaženja (44,5 kWh/preb.) 

 

 
 Izbrani so okoljski cilji plana, ki se nanašajo na varovanje zdravja ljudi. Okoljski cilji plana 
so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov. 
 
3.12.1.3 Merila vrednotenja vplivov na okolje 
Vplivi se vrednotijo na podlagi posledic plana na predvidene okoljske cilje z uporabo meril, ki 
so predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Skladno z Uredbo se vrednotenje 
vplivov plana ugotavlja v velikostnih razredih od ocene A do ocene X. 
 
Kakovost zraka 

Ocena Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 
 
 
 
 
 

Vplivov plana na doseganje ciljev varstva zraka ni oziroma so pozitivni: 
- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina omogoča, da se v skladu s planskimi 

cilji povečuje delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji na območju občine raste glede na stanje pred 
izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje bo povečan z vključitvijo 
novih stavb na območju občine (obstoječi soseski Resnica in Veličkova cesta ter 
predvideno območje za bivanje in dom starejših na Leši), v celoti bo obnovljeno 
obstoječe omrežje; 

- površine namenjene za poselitev se zmanjšujejo; 
- površine industrijskih in gospodarskih con se zmanjšuje; 
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se letno 

zmanjšuje;  
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET se letno zmanjšuje; 
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- instalirana moč sončnih elektrarn se letno povečuje; 
  

B Vpliv je nebistven 
 
 
 

S planom se  na doseganje ciljev varstva zraka vpliva vendar nebistveno saj doseganje 
ciljev glede na merila: 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina v 

industriji na območju občine ostaja enako ali se minimalno zmanjšuje glede na 
stanje pred izvedbo plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se minimalno 
znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri; 

- površine namenjene za poselitev ostajajo enake ali se minimalno povečajo (manj 
kot 5 %); 

- površine urejenih GC ostaja enako ali se minimalno povečajo (manj kot 5 %); 
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja enak 

ali se minimalno povečuje;  
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET ostaja enaka ali se minimalno 

povečuje (manj kot 5 %); 
- instalirana moč sončnih elektrarn ostaja enaka ali se minimalno zmanjšuje; 

 

C Vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 
 
 
 

Plan na doseganje ciljev varstva zraka vpliva, vendar je zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov vpliv nebistven glede na merila: delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih 
in delež porabe zemeljskega plina v industriji na območju občine ostaja enako ali se 
minimalno zmanjšuje glede na stanje pred izvedbo plana, zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov; 
- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje ostaja enak ali se minimalno 

znižuje; obstoječe omrežje bo obnovljeno v pretežni meri , zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov; 

- površine namenjene za poselitev ostajajo enake ali se minimalno povečajo zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov (manj kot 5 %); 

- Površine urejenih GC ostaja enako ali se minimalno povečajo (manj kot 5 %), 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet letno ostaja enak 
ali se minimalno povečuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET ostaja enaka ali se minimalno 
povečuje zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 

- instalirana moč sončnih elektrarn ostaja enaka ali se minimalno zmanjšuje zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov; 

 

D Vpliv je bistven 
 
 
 
 
 
 

Plan ima na doseganje ciljev varstva zraka bistven vpliv – ciljev glede na postavljena 
merila se ne dosega .  
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina v 

industriji na območju občine se zmanjšuje glede na stanje pred izvedbo plana; 
- delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se ne  

obnavlja skladno z načrti občine; 
- površine namenjene za poselitev se bistveno povečajo; 
- površine urejenih GC se bistveno povečajo;  
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se povečuje; 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET se povečuje; 
- instalirana moč sončnih elektrarn se zmanjšuje; 
 

E Vpliv je uničujoč 
 
 

 Plan ima na doseganje ciljev varstva zraka uničujoč vpliv. Kakovost zraka se bistveno 
poslabša. 
- delež priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega plina v 

industriji na območju občine se močno zmanjšuje glede na stanje pred izvedbo 
plana; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko se znižuje; obstoječe omrežje se ne  
obnavlja, stanje na omrežju se poslabšuje; 

- površine namenjene za poselitev se večkrat povečajo; 
- površine urejenih GC se večkrat povečajo;  
- obseg prometnih obremenitev – povprečni letni dnevni promet se močno poveča; 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET se močno poveča; 
- instalirana moč sončnih elektrarn močno zmanjša; 
  

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Tla – površine za kmetijstvo 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 

A Ni vpliva oziroma 
je pozitiven 

Načrtovane dejavnosti ne posegajo na območja kmetijskih zemljišč oz. je v planu 
predvidena širitev kmetijskih zemljišč ali njihovo preurejanje v smeri povečevanja 
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pridelovalne sposobnosti (npr. komasacije, arondacije, melioracije). 

B Vpliv je nebistven Plan z načrtovanimi dejavnostmi sicer posega na območja kmetijskih zemljišč, vendar so 
to površinsko majhni posegi, ki ne vplivajo bistveno na sklenjenost kmetijskih zemljišč 
oz. ne otežujejo dostopa do ostalih kmetijskih zemljišč.  

C Vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Načrtovane dejavnosti sicer posegajo na kmetijska zemljišča, vendar se zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov površina kmetijskih zemljišč bistveno ne zmanjša.  

D Vpliv je bistven Spremembe namembnosti in dejavnosti v veliki meri posegajo na območja kmetijskih 
zemljišč in jih trajno izvzamejo iz kmetijske rabe.  

E Vpliv je uničujoč Vpliv izvedbe plana je uničujoč. Spremembe namembnosti in dejavnosti v veliki meri 
posegajo na območja kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča so trajno izgubljena in jih 
ni mogoče nadomestiti.  

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Vode – podzemne in pitne vode 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 

A Ni vpliva oziroma je 
pozitiven 

Izvedba plana – spremembe NRP ne bo imela vpliva na kakovost podzemnih voda in 
vodnih virov oziroma bo ta pozitiven. Občina izpolnjuje obveznosti iz operativnega 
programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih vod in dosega 
98 % delež priključeni prebivalcev na kanalizacijsko omrežje.  
 
Delež prebivalcev priključenih na javno vodovodno omrežje je 98 %. Na območju 
varstvenih pasov ni izvajanja neprimernih dejavnosti. Občina z določitvijo ustrezne 
namenske raba prostora dosega, da se dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke 
podzemnih voda in vodnih virov,  preselijo izven vodovarstvenih območij.  
 

B Vpliv je nebistven Vpliv izvedbe plana – spremembe NRP bo nebistven na količinsko in kakovostno 
stanje podzemnih voda in vodnih virov. Delež priključenih na kanalizacijsko omrežje 
ostaja enak. 
 
Delež priključenih prebivalcev  na vodovodno omrežje ostaja enak. Dejavnosti, ki so 
potencialne onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov se preselijo na območje 
izven vodovarstvenega območja.  
 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Izvedba plana bo vplivala na poslabšanje količinskega in kakovostnega stanja 
podzemnih voda in vodnih virov, vendar nebistveno zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov. Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje se zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov ne zmanjša. 
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov ne bo zmanjšal. Dejavnosti, ki so potencialne onesnaževalke podzemnih 
voda in vodnih virov zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ne vplivajo na kakovost 
pitne vode.  
  

D Vpliv je bistven Izvedba plana – spremembe NRP bo bistveno prispevala k povečanju onesnaženosti 
podzemnih voda. Stanje podzemnih voda se bo poslabšalo.  Delež prebivalcev 
priključeni h na kanalizacijsko omrežje se  z izvedbo plana zmanjšuje . 
 
Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se znižuje. Dejavnosti, ki so 
potencialne onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, se bodo še naprej 
izvajale na vodovarstvenih območjih.  

E Vpliv je uničujoč Ob izvedbi plana – spremembe NRP se bo stanje podzemnih voda z vplivom na 
vodne vire močno poslabšalo. Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijo se 
močno zniža. 
 
 Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje se močno zniža. Dejavnosti, ki 
so potencialne onesnaževalke podzemnih voda in vodnih virov, se bodo še naprej 
izvajale na vodovarstvenih območjih in močno ogrožale kakovost virov pitne vode.  
 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
Hrup 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 
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A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Načrtovane dejavnosti oz. posegi s povečanjem prometa ne bodo vplivali na obstoječo 
raven hrupa. Gibanje kazalca PLDP kaže pozitiven trend – obremenitev s hrupom se 
zmanjšuje. 
V prostoru ni kofliktne rabe oziroma je z določitvijo ustrezne namenske rabe prostora 
odpravljena. Načrtovane dejavnosti oz. posegi pomenijo zmanjšanje obstoječe 
obremenjenosti s hrupom.  

B Vpliv je nebistven raven hrupa. Gibanje kazalca PLDP kaže ostaja nespremenjeno – obremenitev s hrupom 
ostajajo enake ali se neznatno povečujejo. 
V prostoru je število območij kofliktne rabe z določitvijo ustrezne namenske rabe 
prostora zmanjšano na minimum. Vpliv hrupa s povečanjem prometa in umeščanjem 
dejavnosti bo neznaten oziroma nebistven. 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

Prometne obremenitve na glavnih prometnicah se zaradi omilitvenih ukrepov zmanjšajo 
na nebistven vpliv. Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
ne bodo bistveno vplivali na obstoječo raven hrupa v okolju zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov. Na konfliktnih območjih rabe prostora - stika II. in IV. SVPH se zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov zmanjša konfliktnost zmanjša do te mere, da je vpliv plana na 
obremenitve s hrupom nebistven.  

D Vpliv je bistven Prometne obremenitve na glavnih prometnicah se zaradi izvedbe plana močno povečajo. 
Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bistveno vplivajo na 
obstoječo raven hrupa v okolju. Število  konfliktnih območjih rabe prostora -  stika II. in 
IV. SVPH se s planom ne zmanjša. Vpliv izvedbe plana je bistven. 

E Vpliv je uničujoč Prometne obremenitve na glavnih prometnicah se zaradi izvedbe plana močno povečajo 
in na kritičnih točkah (števnih mestih) podvojijo. Načrtovane dejavnosti oz. posegi zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov uničujoče vplivajo na obstoječo raven hrupa v okolju saj se  
število  konfliktnih območjih rabe prostora - stika II. in IV. SVPH s planom povečuje. 
Vpliv izvedbe plana je uničujoč. 

X Ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
Elektromagnetno sevanje 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Umeščanje novih virov EMS ne bo vplivalo na obremenitve okolja. S sanacijo, 
rekonstrukcijo ali premestitvijo virov EMS se bo obremenjenost okoja z EMS in 
izpostavljenost stanovanjskih in javnih objektov te s tem ljudi zmanjšala. Konfliktnih 
rab na območju varstvenih pasov ni oz. bo s planom zmanjšana. Zagotavlja se 
ustrezna varnost glede na dopustne stopnje varstva pred sevanjem. 

B Vpliv je nebistven  
Plan ne predvideva novih stanovanjskih površin in javnih objektov znotraj varovalnih 
pasov  virov EMS. Umeščanje novih virov EMS bo neznatno povečalo obremenjenost 
okolja z viri EMS. Prebivalci v stanovanjih in uporabniki javnih objektov ne bodo 
izpostavljeni povečani obremenjenosti z EMS. Zagotavlja se ustrezna varnost glede na 
dopustne stopnje varstva pred sevanjem tako, da mejne vrednosti EMS ne bodo 
presežene. Vpliv je nebistven 

C Vpliv je nebistven 
zaradi omilitvenih 
ukrepov 

 
Obstoječe stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti se mestoma 
nahajajo znotraj varovalnih pasov virov EMS. Umeščanje novih virov bo povečalo 
obremenjenost z EMS. Vendar se z omilitvenimi ukrepi glede dopustnosti gradnje, 
dejavnosti in rabe na takšnih konfliktnih območjih zagotavlja nebistven vpliv 
(podzemna izvedba daljnovodov, omejitev gradnje in dejavnosti).   

D Vpliv je bistven  
Viri EMS se umeščajo v neposredno bližino stanovanj in javnih objektov in poveča se 
obremenjenost okolja z EMS. Stanovanjske površine in območja centralnih dejavnosti 
se umeščajo znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo objekti in prebivalci 
izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS. Vpliv je bistven kljub izvedbi 
omilitvenih ukrepov oziroma ti niso izvedljivi. 

E Vpliv je uničujoč Bistveno se poveča obremenjenost okolja z EMS. Viri EMS se umeščajo v neposredno 
bližino stanovanj in javnih objektov. Stanovanjske površine in območja centralnih 
dejavnosti se umeščajo znotraj varovalnih pasov daljnovodov, kjer bodo objekti in 
prebivalci izpostavljeni prekomerni obremenjenosti z EMS. Omilitveni ukrepi niso 
mogoči. Vpliv uničujoč. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
Odpadki  

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalcev na 
območju občine je večje kot je zahtevano z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi 
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frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Količina 
odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se 
letno zmanjšuje in bistveno presega povprečje v RS. Količina biološko razgradljivih 
odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih je bistveno manjša kot jo 
določa Uredba o odlaganju odpadkov. Divja odlagališč odpadkov so v celoti 
sanirana in jih v občini ni več.  

B Vpliv je nebistven Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalcev na 
območju občine je v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki oziroma minimalno 
odstopa od postavljenega merila. Količina odloženih nenevarnih komunalnih 
odpadkov na prebivalca na območju občine se letno zmanjšuje. Količina biološko 
razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih je skladna s 
ciljnimi vrednostmi iz Uredbe o odlaganju odpadkov.  Število divjih odlagališč v 
občini je s postopno sanacijo zmanjšano za več kot polovico.  

C Vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalcev na 
območju občine je skladno z določili Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Vendar ni 
enakomerno teritorialno razporejeno v občini. Količina odloženih nenevarnih 
komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se letno zmanjšuje in 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se 
lahko letno odložijo na odlagališčih je skladna s ciljnimi vrednostmi iz Uredbe o 
odlaganju odpadkov. Število divjih odlagališč v občini se postopno zmanjšuje. 
Potrebna je izvedba omilitvenih ukrepov. 

D Vpliv je bistven Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov na prebivalcev na 
območju občine je manjše kot ga določa Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi 
frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Količina 
odloženih nenevarnih komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se 
letno povečuje kljub izvedbi omilitvenih ukrepov. Količina biološko razgradljivih 
odpadkov, ki se lahko letno odložijo na odlagališčih ne dosega ciljnih vrednosti iz 
Uredbe o odlaganju odpadkov. Število divjih odlagališč v občini ni zmanjšano. 
Omilitveni ukrepi niso možni oziroma izvedljivi.  

E Vpliv je uničujoč Število zbiralnic in zbirnih centrov za ločeno zbiranje ni skladno z Odredbo in ne 
dosega polovice predpisanega normativa.  Količina odloženih nenevarnih 
komunalnih odpadkov na prebivalca na območju občine se letno povečuje. Prav 
tako se povečuje količina biološko razgradljivih odpadkov, ki se lahko letno odložijo 
na odlagališčih in ne dosega ciljnih vrednosti iz Uredbe o odlaganju odpadkov. 
Divjih odlagališč se ne sanira, njihovo število se s pojavom novih povečuje.  

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
Svetlobno onesnaženje 

Razred Opis vpliva Merilo vrednotenja s kazalci 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Sistem javne razsvetljave se izboljša in zagotavlja da do leta 2016 poraba električne 
energije zmanjšana pod 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim bivališčem v 
občini Hrastnik.  Z zamenjavo obstoječih svetil se zmanjša svetlobno onesnaženje 
neba. 

B Vpliv je nebistven Povečanje  obsega javne razsvetljave je nebistveno, (vendar se hkratiizboljša stanje 
porabe energije z ukrepi racionalizacije javne razsvetljave se leta 2016 poraba 
električne energije zmanjšana pod 44,5 kWh na prebivalca s stalnim ali začasnim 
bivališčem v občini Hrastnik Z zamenjavo obstoječih svetil se zmanjša svetlobno 
onesnaženje neba. 

C Vpliv je nebistven ob 
izvedbi omilitvenih 
ukrepov 

Poveča se obseg javne razsvetljave. Ob tem se izvajajo ukrepi racionalizacije javne 
razsvetljave in učinkovite rabe energije in investicije v obnovo obstoječe javne 
razsvetljave na podlagi načrta upravljanja javne razsvetljave v občini. Doseganje cilja 
zmanjšanja porabe električne energije pod 44,5 kWh na prebivalca občine ni ogroženo 
ob pogoju izvajanja omilitvenih ukrepov in sprotni spremljavi uresničevanja ciljev 
vsakoletnega programa iz načrta upravljanja z javno razsvetljavo v občini. 

D Vpliv je bistven Delež svetlobnih teles javne razsvetljave v občin se bo zaradi pozidave na novih 
povečanih območjih poselitve do leta 2016  Izvedba plana bo bistveno vplivala na 
stopnjo ogroženosti okolja saj ne bo dosežen cilj zmanjšanja porabe energije pod 
mejno vrednostjo iz Uredbe, kljub izvajanju omilitvenih ukrepov. 

E Vpliv je uničujoč Vpliv plana na okolje s svetlobnim onesnaževanjem v občini je uničujoč. Omilitveni 
ukrepi niso možni. 

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
3.12.2. Ocena stanja zdravja ljudi 
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Območje zdravstvene regije Ljubljana je leta 2008 spadalo 40 občin oz. 14 upravnih enot. 
Celotno območje obsega več kot 625000 prebivalcev, kar predstavlja 30,7% vsega 
prebivalstva Slovenije. UE Hrastnik zajema le občino Hrastnik, predstavlja pa 1,6% 
prebivalstva celotne regije.  
 
V letu 2008 je povprečna starost prebivalstva v občini Hrastnik znašala 42,7 let, povprečna 
starost v Sloveniji pa je zanašala 41,1 leto. Naravni prirast v letu 2008 je znašal -3,2, kar 
pomeni da je število prebivalstva niže v primerjavi s preteklim letom. Stopnja umrljivosti na 
1000 prebivalcev je znašala 11,50, in je višja kot je značilna za regijo ki znaša 8,14 ali 
celotno območje Slovenije, ki znaša 8,98. Stopnja umrljivosti je bila višja pri ženskah kot pri 
moških. Podobno Stopnjo umrljivosti v regiji imata še občina Idrija in Trbovlje. Tudi stopnja 
umrljivosti prebivalstva v starosti do 65 leta je višja od slovenskega in regijskega povprečja. 
 
Največja stopnja umrljivosti v Ljubljanski regiji je bila zaradi boleni obtočil, sledi neoplazma, 
poškodbe in zastrupitve, ter bolezni dihal in bolezni prebavil. Po vzroku nasilne smrti je bilo 
največ smrti zaradi padcev, sledi samomor ter transportne nezgode. Najvišja stopnja 
samomorilnosti je v starostnem obdobju od leta 45 – 64, sledi pa obdobje od leta 20-44. 
Stopnja umrljivosti zaradi samomora upada.   
 
Pri primerjavi tveganj posameznih rakov v Zasavju z ostalo Slovenijo je ugotovljeno, da 
imajo prebivalci in prebivalke Zasavja statistično značilno večje tveganje za pljučnega raka. 
Pri moških je statistično večje še tveganje rakov glave in vratu, pri ženskah pa rakov 
debelega črevesa in danke. Pri nekaterih lokacijah je opaženo, da je tveganje statistično 
značilno manjše (npr. kožni rak) ponekod pa višje (raki krvotvornih organov). 
Na podlagi statistično značilnega testa za linearnost lahko s 95 % zanesljivostjo trdimo, da 
se tveganje raka z večanjem razdalje od vira onesnaževanja, manjša. Prebivalci, ki živijo v 
bližini virov onesnaženja, zlasti industrije (Steklarne in TKI v Hrastniku ter  Termoelektrarna 
Trbovlje, Cementarne Lafarge v sosednji občini) imajo večje tveganje, da bodo zboleli za 
rakom kot preostalo prebivalstvo Zasavja. Dejansko število zbolelih v obdobju 1996 – 2005 v 
»območjih 1« okrog Steklarne in TKI v Hrastniku ter Termoelektrarne Trbovlje in 
Cementarne Lafarge je statistično značilno večje kot drugod (Elaborat A» Zdravje za 
Zasavje«, 2008). 
 
Največ primerov opravičene začasne odsotnosti z dela je bilo v UE Hrastnik leta 2008 zaradi 
bolezni, sledi pa nega in poškodba pri delu. Največje število dni odsotnosti z dela je bilo 
zaradi bolezni, sledi pa poškodba izven dela. Povprečno število dni odsotnosti z dela na en 
primer odsotnosti je pri ženskah znašalo 30,3, pri moških pa 29,8 dni. Višje vrednosti so le v 
UE Trbovlje, Zagorje in Litija. Po vzroku odsotnosti z dela je povprečno največje število dni 
odsotnosti zaradi poškodbe izven dela (45,9 dni), sledi poškodba pri delu (36,6) ter 
poškodba po tretji osebi izven dela (36,5 dni). Za celotno Ljubljansko regijo je bila značilna 
najdaljša odsotnost zaradi poškodbe po tretji osebi izven dela (47,4 dni) sledi pa poškodba 
pri delu (41,8 dni).  
 
Po podatkih za leto 2008 je poprečna ležalna doba v Ljubljanski zdravstveni regiji znašala 
8,8 dni v Sloveniji  pa 6,8 dni. Najvišja ležalna doba je bila na nevrološko kliniki, 13,6 dni, 
sledi očesna klinika z 11,8 dnevi in dermatološka klinika z 10,6 dnevi. (Zdravstveni statistični 
letopis 2008, Zdravstvena regija Ljubljana, april 2010). 
 
Kronične bolezni dihal (astma, kronični bronhitis, alergijska obolenja) so naraščajoč javno 
zdravstveni problem; astma je najpogostejša kronična bolezen dihal otrok in maldostnikov. 
Pomemben dejavnik so vsekakor visoke koncentracije žveplovega dioksida in dušikovih 
oksidov ter prekomerno onesnaženje s prašnimi delci PM10. Pogostost kroničnih bolezni 
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dihal je prav tako eden od zdravstvenih kazalnikov, za katerega je lahko soodgovorno 
onesnaženo okolje (Elaborat A Zdravje za Zasavje, 2008).   
 
3.12.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
V izvedbenem delu akta so v 46. členu podane omejitve za varovanje okolja in varovanje 
zdravja: »Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo povzročati motenj in trajnih 
vplivov, ki presegajo meje, določene v predpisih s področja varovanja okolja in varovanja 
zdravja ljudi in živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki bi povzročila prekomerne 
vplive na okolje, je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo zagotoviti sanacijo vplivov v 
mejah, skladnih s predpisi.« Prav tako so omejitve in pogoji podani tudi za posamezne 
segmente okolja, kjer bi lahko prišlo do negativnih vplivov na zdravje ljudi (40. člen - 
varovanje voda in vodnih virov, 41. člen – varovanje tal, 48. Člen – splošni pogoji varovanja 
okolja in zdravja ljudi, živali in rastlin, 49. člen -  varstvo zraka, 50. člen - območja varstva 
pred hrupom, 51. člen – varovanje elektromagnetnim sevanjem,  52. člen – varstvo pred 
svetlobnim onesnaževanjem). 
 
V osrednjem delu občine Hrastnik ob Bobnu in v dolini Save je ogroženost zdravja ljudi 
povečana zaradi obsežnega industrijskega kompleksa pri čemer gre za obstoječe industrijske 
objekte, ki so v prostoru že prisotni in torej ne predstavljajo novega vpliva, vendar je v 
zadnjem desetletju onesnaženje iz teh virov zmanjšano zaradi posodobitve tehnologije, 
zmanjšanja obsega proizvodnje in prestrukturiranja proizvodnih programov. Prav tako se na  
novih poselitvenih območjih s planom načrtuje zagotovitev varne oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda, načrtovane stanovanjske stavbe pa se 
umeščajo na območja, ki niso prekomerno obremenjena s hrupom ali elektromagnetnim 
sevanjem.  
 
Pri vrednotenju in ocenjevanju vpliva izvedbe OPN na zdravje ljudi je potrebno poudariti, da 
se v občini Hrastnik že nahajajo obstoječe ureditve, ki imajo določen vpliv na zdravje ljudi, 
pri čemer velja izpostaviti zlasti industrijo, podzemni pridobivalni prostor RTH, kamnolome, 
odlagališče elektrofilterskega pepela Prapretno ter promet. V primeru načrtovanja posegov, 
ki bi sami sicer imeli manjši in nebistven negativen vpliv na zdravje ljudi preko drugih 
segmentov okolja (zrak, hrup, EMS, itd.), bi lahko prišlo do pomembnih kumulativnih vplivov 
ob upoštevanju obstoječih obremenitev in vplivov na zdravje ljudi. Ta tveganja so bila 
upoštevana pri vrednotenju in ocenjevanju kumulativnih vplivov pri posameznih segmentih 
okolja. Ob tem pa so s planom predvideni ukrepi sanacije degradiranega prostora ter 
sprememba rabe prostora, ki je z vidika varstva okolja in zdravja ljudi nekonfliktna (območja 
s potencialnimi negativnimi vplivi na zdravje ljudi - zrak, hrup, vode, tla, odpadki, EMS, 
svetlobno onesnaženje ), ti so bili vrednoteni in upoštevani pri oceni neposrednih vplivov na 
okoljske cilje.  
 
Vrednotenja in ocene vplivov plana na okoljske cilje, s katerimi se varuje zdravje ljudi, so bili 
izvedeni za segmente kakovost zraka, tla – površine kmetijskih zemljišč, vode – podzemne in 
pitne vode, hrup, elektromagnetno sevanje, odpadki in svetlobno onesnaženje. 
 
Ugotovljeni vplivi plana na doseganje okoljskih ciljev z vidika zdravja ljudi so po segmentih 
okolja naslednji: 
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Ohranjanje oz. 
izboljšanje kakovosti 
zraka in zmanjšanje 
onesnaženosti 
zunanjega zraka z 
onesnažili v skladu z 
Uredbo o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij 
onesnažil zunanjega 
zraka in 
Operativnim 
programom varstva 
zraka pred 
onesnaževanjem s 
PM10 
, ter drugimi predpisi 
in programi, ki se 
nanašajo na varstvo 
zraka za zdravje ljudi. 
 

nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – 
delež priključenih porabnikov v 
gospodinjstvih in delež porabe zemeljskega 
plina v industriji na območju občine glede na 
rabo električne energije in fosilnih goriv; 
 

B 
 

 B 
 

- -  

delež stanovanj s priključkom na daljinsko 
ogrevanje 
 

B  B    

površine namenjene za poselitev; 
 

B  B    

površine urejenih gospodarskih con  
 

C  C - -  

obseg prometnih obremenitev – povprečni 
letni dnevni promet 
 

C  C    

količina odloženega elektrofiltrskega pepela 
TET 
 

B  B    

 instalirana moč sončnih elektrarn 
 

A      

 
Tla - površine kmetijskih zemljišč  

Okoljski cilj Kazalci 
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Čim manjši obseg 
sprememb reliefa 
 
 

Površina nadzemnega 
pridobivalnega prostora 

B (D v 
primeru 
neizvaja
nja 
sprotne 
sanacije) 

- B (D v 
primeru 
neizvajanja 
sprotne in 
končne 
sanacije) 

- - B (D v 
primeru 
neizvajanj
a sprotne 
in končne 
sanacije) 

 
Varovanje 
kmetijskih 
zemljišč 

Površine kmetijskih zemljišč 
in predvidene spremembe 
 

B - B 
 

- - B 

Varstvo pred 
pojavljanji plazov 
in erozijskih žarišč 

Območja plazov in erozijskih 
žarišč ter predvidene 
dejavnosti na teh območjih 

C - C - -  

 
Vode – podzemne in pitne vode 

Okoljski cilj Kazalci 
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Ohranjanje in izboljšanje 
fizikalno kemijskih in 
mikrobioloških lastnosti  
podzemne vode in vodnih 
virov 
 
Zagotavljanje ustrezne 
oskrbe s pitno vodo 
(zadostna količina, 
ustrezna kakovost) 
 

Delež prebivalcev priključenih na 
kanalizacijsko omrežje  
 
 

B - C - - - 

Delež prebivalcev priključenih na 
vodovodno omrežje  
 
Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih 
območjih 
 

B 
 
 
C 

- B 
 
 
C 

- - - 

 
Hrup 
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Okoljski cilj Kazalci 
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Zmanjšanje hrupa zaradi 
prometa 

PLDP glavnih prometnih povezav 
(števno mesto Hrastnik in Marno) 

C  C - -  

 
 
 
Zmanjšanje konfliktnih 
območij hrupa 

Število konfliktnih območij hrupa 
(konfliktnost rabe prostora glede na 
obstoječe in predvidene vire hrupa – 
območje stika II. in IV. SVPH) 
 

C 
 
 

- C 
 
 

- -  

 
Elektromagnetno sevanje 

Okoljski cilj Kazalci 
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Ustrezna umestitev poselitve 
in drugih dejavnosti glede na 
obstoječe in predvidene vire 
elektromagnetnega sevanja 
(daljnovodi) 

Konfliktnost rabe na 
območjih varstvenih 
pasov daljnovodov 

D - - - - D 

 
Odpadki  

Okoljski cilj Kazalci 
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Zmanjšanje količin 
in volumna 
odloženih 
odpadkov 

Razvitost sistema in infrastrukture za ločeno 
zbiranje in odvoz odpadkov (mreža ekoloških 
otokov, zbirni center, CERO) 
 

B 
 
 
 

 
 
 
 

B 
 
 
 

- -  
 
 
 

Ustrezno ravnanje 
z različnimi 
vrstami 
nenevarnih 
odpadkov 
 

Količina odloženih nenevarnih komunalnih 
odpadkov na prebivalca na območju občine 
in količina biološko razgradljivih odpadkov, ki 
se lahko letno odložijo na odlagališčih v 
skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov 
 

B 
 
 

 
 
 

C 
 
 

-  
 
 

C 
 
 

Sanacija divjih 
odlagališč 
 

Število divjih odlagališč odpadkov C  C   C 

 
Svetlobno onesnaženje 

Okoljski cilj Kazalci 
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Preprečevanje negativnih 
vplivov na okolje 

 

Količina porabljene električne 
energije za javno razsvetljavo na 
prebivalca letno - Poraba 
električne energije za javno 
razsvetljavo pod 44,5 kWh na 
prebivalca stalnim ali začasnim 
prebivališčem v občini Hrastnik. 
 
 

C - - C - -  
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Vplivi plana na doseganje okoljskih ciljev z vidika varovanja zdravja ljudi bodo glede na 
ocene vplivov po posameznih segmentih okolja, predvidoma v večini nebistveni zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov - ocena C. Le v segmentu vplivov elektromagnetnega sevanja 
ocenjujemo, da bo vpliv plana bistven – ocena D. Zato se v tem delu plan uskladi tako, da 
bo njegov vpliv glede doseganja okoljskega cilja varstva pred EMS sprejemljiv. 
 
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na zdravje ljudi v segmentih varstvo zraka, tal, 
podzemne in pitne vode, hrupa, odpadkov in svetlobnega onesnaženja , ki so neposredni, 
kumulativni in trajni je – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C. V 
segmentu varstva pred elektronskim sevanjem je vpliv bistven – ocena D. 
 
3.12.4. Omilitveni ukrepi 
Za zagotavljanje varstva zdravja ljudi je potrebna izvedba naslednjih omilitvenih ukrepov:  

 
Kakovost zraka  
V izvedbenem delu plana naj se načrtuje zmanjšanje stavbnih zemljišč gospodarskih con 
tako, da povečanje ne bo večje od 5 % glede na obstoječe površine. (nosilec: občina; rok: v 
postopku priprave OPN v letu 2013); 
 
V izvedbenem delu plana naj se načrtuje rekonstrukcija prometnega omrežja v osrednjem in 
južnem delu mesta Hrastnik za boljšo povezanost s predvideno državno cesto G2 Hrastnik – 
Zidani Most in čim večjo preusmeritev prometnih tokov (zmanjšanje PLDP) na načrtovano 
prometnico ob Savi. 
 
V izvedbenem delu plana naj se načrtuje zmanjšanje prometnih obremenitev s 
preusmerjanjem prometa z motornimi vozili na promet z javnim prevoznimi sredstvi v občini 
in regiji in razvojem javnega potniškega prometa (nosilec: občina ; rok: v postopku priprave 
OPN v letu 2013; način spremljanja:); 
 
Tla - površine kmetijskih zemljišč  
Omilitveni ukrepi niso potrebni, glede na to, da je ocena vpliva plana na okoljski cilj B in je 
cilj ohranitve kmetijskih zemljišč dosežen z uporabo ugotovljenih alternativnih možnosti – 
povrnitve namenske rabe nezazidanih stavbnih zemljišč v kmetijska. 
 
Vode – podzemne in pitne vode 
Za priključevanje objektov se opredelijo pogoji s katerimi bo opremljenost zemljišča s 
kanalizacijo oziroma ustrezno tehnološko rešitvijo zagotovljena pred ali najmanj sočasno z 
gradnjo objektov.(izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik; časovna izvedba: v času priprave 
plana) 
 
Za vse obstoječe objekte na vseh vodovarstvenih pasovih določenih na VVO se izvede 
sanacija kanalizacije oziroma dograditev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih 
voda. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, časovna izvedba: do leta 2017) 
 
Stavbna zemljišča na I. vodovarstvenem območju se zmanjšajo le na obseg potreben za 
funkcijo obstoječih objektov.  (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, časovna izvedba: v času 
priprave plana) 
 
Hrup 
Omilitveni ukrepi so potrebni za zmanjšanje obremenjenosti s prometom in za zmanjšanje 
števila oziroma odpravo konfliktnih območij namenske rabe (glede na obstoječe in 
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predvidene vire hrupa – območje stika II. in IV. SVPH), ki izhaja iz  obstoječega planskega 
stanja pozidanih stavbnih zemljišč.  

 
S planom naj se načrtuje rekonstrukcija prometnega omrežja skozi naselja v osrednjem 
poselitvenem prostoru – na kritičnih odsekih v Hrastniku, Dolu pri Hrastniku in Marnem. 
Ukrep se načrtuje z namenom preusmerjanja tranzitnih prometnih tokov izven naselij (na 
glavno prometnico - predvideno državno cesto G2 Hrastnik – Zidani Most in doseganje 
zmanjšanja PLDP. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik in DRSC; časovna izvedba: do leta 
2017). 

 
Konfliktna območja rabe prostora z vidika varstva pred hrupom se v planu odpravijo z 
ustrezno spremembo namenske rabe prostora. Na območjih stanovanj s podrobno 
namensko rabo prostora za stanovanjske površine (SS) naj se zagotovi, da te ne bodo v 
neposrednem stiku z namensko rabo površin namenjenih proizvodnji in gospodarskim 
conam. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik; časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
Preveri in zagotovi naj se območja kjer je smiselno določiti II. SVPH na območjih centralnih 
dejavnosti (CD, CU) na površinah za zdravstvo in v neposredni bližini bolnišnic, zdravilišč in 
okrevališč ter na posebnih območjih – površinah za turizem (BT). (izvajalec ukrepa: Občina 
Hrastnik; časovna izvedba: v času priprave plana) 
 
EMS 
Glede na oceno vplivov na okoljski cilj omilitveni ukrepi pri izvedbi plana niso možni oziroma 
niso izvedljivi. Zato se predvideni nesprejemljivi posegi in plana izločijo. Prav tako se za 
obstoječe stanje izvede uskladitev namenske rabe tako, da bo s planom zagotovljena 
nekonfliktnost rabe prostora na območjih varstvenih pasov daljnovodov in drugih virov 
elektromagnetnega sevanja.  
 
Ob zgoraj navedenem pogoju naj se v dopolnjenem osnutku OPN Občine Hrastnik 
upoštevajo obveznosti, da se: 
- v varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih 
oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred 
sevanjem, to je stanovanjskih objektov in objektov namenjenih trgovskim, poslovnim, 
storitvenim gostinskimi, turističnim dejavnostim, izobraževanju, otroškemu varstvu, 
socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji; 

 
- v varovalnih koridorjih obstoječih vodov lahko skladno s predpisi dopustijo le investicijska 
vzdrževalna dela obstoječih objektov in gradnja pomožnih objektov k obstoječim objektom, 
kot so garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti v kmetijstvu in za lastne potrebe; 

 
- pri umeščanju novih dejavnosti v prostor zagotovi minimalno varnostno razdaljo med 
pomembnimi viri elektromagnetnega sevanja in novimi objekti (upoštevan mora biti takšen 
odmik od virov elektromagnetnega sevanja, da efektivne vrednosti poljske jakosti in gostote 
magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II. območje po Uredbi o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Ur. l. RS, št. 70/96); 
 
Odpadki 
Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu z Odlok o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/2009). Število 
zbiralnic in zbirnih mest v občini mora dosegati predpisano število na prebivalca na območju 
občine, kot ga določa Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/2011) – 
uredi se najmanj še en zbirni center v območju mesta Hrastnik (izvajalec ukrepa: Občina 
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Hrastnik, izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki; časovna izvedba: v roku do 
leta 2015) 
 
Na odlagališču Unično se zagotovi mehansko biološka predelava in obdelava odpadkov pred 
odlaganjem s ciljem zmanjšanja količin odloženih odpadkov pod mejno vrednostjo, v skladu 
z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 61/2011). (izvajalec ukrepa: 
Občina Hrastnik, izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki; časovna izvedba: v 
roku do leta 2015) 
 
V občini naj se v roku do konca izvedbe plana sanirajo vsa nelegalna oziroma divja 
odlagališča, do leta 2017 pa več kot polovica. Prioritetna naj se zagotavlja sanacij divjih 
odlagališč, ki vsebujejo nevarne odpadke in tista, ki so identificirana na vodovarstvenih 
območjih ali v njihovi bližini. (izvajalec ukrepa: Občina Hrastnik, izvajalec gospodarske javne 
službe ravnanja z odpadki, lastniki zemljišč; časovna izvedba: do leta 2017- sanacija več kot 
polovice divjih odlagališč in trajno v času izvedbe plana). 
 
Svetlobno onesnaženje 
Za zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo in izboljšanje stanja 
svetlobnega onesnaženja morata občina Hrastnik in upravljavec javne razsvetljave zagotoviti 
ustrezne ukrepe za doseganje zahtev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. št. 81/07, 109/07). 
 
Obstoječi viri svetlobe, ki niso skladni z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. št. 81/07, 109/07) se sanirajo in nadomestijo z viri svetlobe, ki 
so v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Vsi novi viri svetlobe morajo biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Ur. l. št. 81/07, 109/07) in pod mejnimi vrednostmi, ki jih Uredba 
določa. Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne 
sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne 
razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja 
javne razsvetljave na odjemnih mestih.  Obstoječi viri svetlobe, ki niso skladni z navedenim 
predpisom se sanirajo in nadomestijo z ustreznimi.(izvajalec ukrepa: Občina 
Hrastnik,upravljavec omrežja javne razsvetljave, investitorji in projektanti; časovna izvedba: 
v času načrtovanja gradenj za pridobitev GD) 

 
3.12.5. Predvideni načini spremljanja stanja 

 
 V okviru spremljanja stanja po posameznih segmentih okolja -  zrak, tla vode, hrup, 
elektromagnetno sevanje, svetlobno onesnaženje, ravnanje z odpadki, se ugotavlja tudi 
posredne vplive izvedbe plana na zdravje ljudi. Hkrati se na podlagi javno dostopnih virov 
podatkov ciklično spremlja zdravstveno stanje in umrljivost prebivalstva – po posameznih 
vrstah obolenj, katerih vzrok je lahko stanje onesnaženosti okolja (podatki na ravni občine in 
regije). Občina o zdravstvenem stanju prebivalstva in umrljivosti zaradi obolenj, ki so lahko 
posledica različnih virov onesnaženja okolja obvešča javnost najmanj enkrat v 5 letih. Prav 
tako v poročilu predstavi stanje okolja po posameznih segmentih, ki vplivajo na varstvo 
zdravja z vsemi predpisanimi kazalci spremljanja (zrak, tla, vode, hrup, EMS, svetlobno 
onesnaženje, ravnanje z odpadki). 
 
Kakovost zraka 

Kazalci stanja okolja Nosilec spremljanja stanja 
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- nadaljnji razvoj omrežja zemeljskega plina – delež 
priključenih porabnikov v gospodinjstvih in delež porabe 
zemeljskega plina v industriji na območju občine glede na 
rabo električne energije in fosilnih goriv; 

- delež stanovanj s priključkom na daljinsko ogrevanje; 
- površine namenjene za poselitev; 

- površine urejenih gospodarskih con; 
- količina odloženega elektrofiltrskega pepela TET; 
- instalirana moč sončnih elektrarn; 
 

- Občina Hrastnik 
 

 

 
Tla - površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe 

Kazalci stanja okolja Nosilec monitoringa 

Površine kmetijskih zemljišč in predvidene spremembe - Občina Hrastnik,, Ministrstvo pristojno za 
kmetijstvo 

 
Vode – podzemne in pitne vode 

Kazalci Nosilec monitoringa 

Namenska raba za poselitev in industrijo  
 

Občina 

Namenska raba prostora na vodnih in  priobalnih zemljiščih 
 

Občina 

Delež prebivalcev priključenih na kanalizacijsko omrežje 
 

Občina , KSP Hrastnik 

Delež prebivalcev priključenih na vodovodno omrežje  
 

Občina, KSP Hrastnik 

Vrsta dejavnosti na vodovarstvenih območjih 
 

Občina, KSP Hrastnik 

Namenska raba na poplavnih območjih 
 

Občina 

 
Hrup 

Kazalci Nosilec monitoringa 

PLDP; števno mesto Hrastnik in Marno  DRSC, Občina Hrastnik Občina 

Število območij konfliktne rabe prostora  Občina 

 
Elektromagnetno sevanje 

Kazalci Nosilec monitoringa 

Konfliktnost rabe na območjih varstvenih pasov daljnovodov  in 
drugih virov EMS 

Občina 

 
Odpadki  

Kazalci Nosilec monitoringa 

- razvitost sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje in odvoz odpadkov 
(mreža ekoloških otokov, zbirni center, CERO) 
 

- zagotavljanje zbiranja z različnih vrstami nevarnih in nenevarnih odpadkov  iz 
gospodinjstev in oddaja pooblaščenim izvajalcem  
 

- Število divjih odlagališč odpadkov 
 

Občina, KSP Hrastnik, 
CEROZ 
Občina, KSP Hrastnik, 
CEROZ 
Občina, KSP Hrastnik, 
CEROZ 

 
Svetlobno onesnaženje 

Kazalci Nosilec monitoringa 

Količina porabljene električne energije za javno razsvetljavo na 
prebivalca letno 
 

Občina Hrastnik 

Delež ustrezno oblikovanih svetilk – s svetlobo usmerjeno v tla   Občina Hrastnik 

 
 
 
3.13. Varovanje bivalnega okolja ljudi 
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3.13.1. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 
 
3.13.1.1. Zakonska izhodišča 
Predpisi Republike Slovenije: 
- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I- 

51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl. US: 
U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/08, 108/09), 

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZSRRUPB1) (Ur. l. RS, št. 83/03), 

- Uredba o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in 
določitvi meril za določitev občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00), 

- Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji 
(Ur. l. RS, št. 19/99, 60/99), 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/06). 
 
3.13.1.2 Okoljski cilji plana 
Okoljski cilj plana: 
- preprečevanje negativnih vplivov na zdravje ljudi, 
- dvig kakovosti življenjske ravni, kvalitete življenja in kvalitete bivalnega okolja. 
Okoljski cilj plana izhaja iz obveznosti Slovenije na osnovi sprejetih mednarodnih pogodb in 
veljavnih predpisov, ter se kot taki odražajo v sprejetih programskih dokumentih.  
 
Cilji plana, ki se nanašajo na segment bivalno okolje so: dobri bivalni pogoji za vse skupine 
prebivalstva in privlačnost naselij za bivanje ter izboljšanje prometne varnosti. 
 
Cilji plana, ki se nanašajo na segment zdravje ljudi so: izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalcev (zmanjšanje števila obolenj in umrljivosti) ter preprečevanje konfliktne rabe 
prostora z ustrezno razmestitvijo stanovanjskih območij in drugih območij s potencialnimi 
negativnimi vplivi na zdravje ljudi (tla, zrak, hrup, voda, EMS, odpadki, svetlobno 
onesnaževanje). 
 
Cilji SPRS in PRS so zagotavljanje kakovosti bivalnega okolja z vključevanjem kulturne 
dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij, ustrezno in racionalno 
infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter 
dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, zagotavljanje ustrezne vodooskrbe 
prebivalcem na celotnem območju Slovenije, kakovostnim razvojem in privlačnostjo mest ter 
drugih naselij, varnostjo, socialno pravičnostjo, vitalnostjo, zdravjem in urejenostjo mest ter 
drugih naselij. 
 
Cilji Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur.l.RS, št. 2/06) so 
zagotavljanje oskrbe prebivalcev s pitno vodo in zagotavljanje ustreznega zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda.  
 
Cilji Tematske strategije na področju urbanega okolja so zmanjševanje števila prebivalcev, ki 
so stalno izpostavljeni prevelikemu hrupu za 20% do leta 2020 glede na izhodiščno leto 
2000, zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni prevelikemu hrupu za 50% 
do leta 2025 glede na izhodiščno leto 2000 in zmanjšanje nevarnosti povzročitve nesreče 
velikega obsega.  
 
Okoljski cilji plana so skladni s cilji zgoraj navedenih planov in programov. 
 
3.13.1.3 Uporabljeni kazalci stanja okolja 
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Tabela 109: Cilji, zakonska izhodišča in metodologija vrednotenja vplivov plana na bivalno okolje  

Cilji Zakonsko izhodišče Kazalci  vrednotenja in ocenjevanja 

Dvig kakovosti življenjske 
ravni, kvalitete življenja in 
kvalitete bivalnega okolja  
 
Izboljšanje prometne 
varnosti 
 
 

Zakonska izhodišča 
opredeljena po posameznih 
področjih (poselitev, 
infrastruktura, družbene 
dejavnosti) 

Kazalci družbeno okolje: 
- Razvoj poselitve in centralnih dejavnosti 
- Dolžina cestnih odsekov s katerimi se zmanjšuje cestni 

promet skozi središča naselij 
- Sistem varnih peš in kolesarskih poti 
 
 
Vrednotenje: Ekspertna ocena.  
 

 

3.13.1.4 Merila vrednotenja vplivov na okolje 
Skupni in osrednji kazalec za vrednotenje vplivov na bivalno okolje je kakovost bivalnih 
razmer, ki pa je upoštevajoč raznolikost dejavnikov, ki vplivajo nanjo, sestavljena iz večjega 
števila drugih kazalcev, s katerimi se poskuša zajeti elemente dobrih bivalnih pogojev. 
 
Z vidika dobrih bivalnih pogojev za vse skupine prebivalstva in privlačnost naselij za bivanje 
so pomembni kazalci: kakovost in razporeditev odprtih, javno dostopnih zelenih površin 
namenjenih vsem kategorijam prebivalcev , komunalna opremljenost naselij, sanacija 
degradiranih poselitvenih območij, dostopnost do javne družbene infrastrukture (šolstvo, 
zdravstvo…) ter oskrbnih in servisnih dejavnosti, število posegov za zagotavljanje 
gospodarskega razvoja in ohranjanje poselitve v hribovitem delu občine. Dobre bivalne 
pogoje in privlačnost naselij za bivanje vrednotimo tudi posredno preko kazalcev za zrak, 
vode, hrup, krajino in vidno kakovost okolja, elektromagnetno sevanje, odpadki, svetlobno 
onesnaženje, kulturno dediščino ter naravo, saj pomembno prispevajo h kakovosti bivalnega 
okolja. Z vidika povečanja varnosti v prometu sta ključna kazalca o dolžini cestnih odsekov s 
katerimi se zmanjšuje cestni promet skozi središča naselij ter sistem varnih peš in 
kolesarskih poti.  

 
Tabela 110: Merila vrednotenja vplivov plana na poselitveni potencial 

Razred Opis vpliva Kazalci vrednotenja 

A Ni vpliva, oziroma je 
pozitiven vpliv 

Kakovost in privlačnost bivalnega okolja se bo izboljšala. Izboljšala se bo dostopnost 
družbene in javne infrastrukture, predviden je gospodarski razvoj in zagotovitev 
delovnih mest na območju celotne občine, povečala se bo prometna varnost, 
degradirana območja se bodo sanirala.  

B Vpliv je nebistven Izvedba plana ne bo bistveno vplivala na kakovost in privlačnost bivalnega okolja. 
Dostopnost družbene in javne gospodarske infrastrukture se ne bo bistveno 
spremenila, dodaten gospodarski razvoj in nova delovna mesta niso predvidena, s 
planom niso predvideni ukrepi in posegi za izboljšanje prometne varnosti, v 
degradirana območja se ne posega.  

C Vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih 
ukrepov 

Izvedba plana bo vplivala na kakovost in privlačnost bivalnega okolja, vendar so 
potrebni omilitveni ukrepi za izboljšanje  in ohraniteva stanja. 

D Vpliv je bistven Kakovost in privlačnost bivalnega okolja se bo zmanjšala, učinkoviti omilitveni ukrepi 
niso možni. Dostopnost družbene in javne gospodarske infrastrukture bo zmanjšana. 
Število delovnih mest se bo zmanjšalo, zlasti v hribovitem delu občine. Prometna 
varnost se bo poslabšala. Degradirana območja se ne bodo sanirala.  

E Vpliv je uničujoč Kakovost in privlačnost bivalnega okolja se bo močno zmanjšala. Družbena in javna 
gospodarska infrastruktura bo delno nedostopna. Število delovnih mest se bo močno 
zmanjšalo, zlasti v hribovitem delu občine. Pojavila se bodo nova degradirana območja 
v občini.  

X Ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Vpliva izvedbe plana ni možno ugotoviti. 

 
3.13.2. Stanje okolja s stališča poselitve 
Poselitev 
Občina Hrastnik ima 10.144 prebivalcev (vir: http://www.stat.si, 1.1.2010) in gostoto 
prebivalcev 173,10 preb/km2, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem, ki znaša 100 km2 

http://www.stat.si/
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relativno gosto poseljena občina. Gostota poselitve je skladna z gostoto poselitve Zasavske 
regije, ki znaša 171 preb/km2. Glavnina poselitve je skoncentrirana v dolinsko dno potokov 
Boben in Brnica, medtem ko je ozka dolina Save s strmimi pobočji redko poseljena. 
Najgosteje poseljena so naselja Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Boben, Brnica, Brdce in Marno. 
Ostala naselja so pretežno razporejena po slemenih nižjega hribovja in valovitem kraškem 
območju, ter imajo nižjo gostoto poselitve (pod 100 preb/km2). Največje naselje Hrastnik se 
je izoblikovalo ob Potoku Boben, linijsko pa se vije vse do izliva Bobna v Savo, ter še 
nekoliko južneje. V Hrastniku prebiva preko 50% celotnega prebivalstva občine (5738). 
Drugo največje naselje s 1498 prebivalci pa je Dol pri Hrastniku, ki se je izoblikovalo v dolini 
Brnice. Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij je v občini 
kar 11 demografsko ogroženih naselij: Brnica, Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Plesko, Podkraj, 
Prapretno (del), Studence in Šavna peč. Kot gorsko višinska demografsko ogrožena območja 
pa se štejejo še naselja Kal, Krištandol, Podkraj, Unično. 
 
Naselja v občini imajo različno stopnjo centralnosti. Status občinskega-lokalnega središča 
ima naselje Hrastnik, status lokalnega središča pa naselje Dol pri Hrastniku. Naselja z 
elementi lokalnega središča, ki premorejo nekatere centralne dejavnosti, kot so trgovina ali 
gostišče so Marno, Brdce, Turje in Podkraj. Vsa ostala naselja imajo slabo opremljenost s 
centralnimi dejavnostmi, večinoma so poponoma brez njih, prebivalci pa se oskrbujejo v 
bližnjih centralnih naseljih. Hrastnik in dol pri Hrastniku skupaj zagotavljata večino potrebnih 
oskrbnih funkcij, storitev ter dejavnosti vzgoje, izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, 
kulture in športa. Hrastnik zagotavlja večino delovnih mest v občini. Na območju občine je 
10 krajevnih skupnosti. 
 
Na območju občine srečamo različne tipe poselitve. Večja strnjena naselja se pojavljajo v 
dolinskem delu, manjša strnjena podeželska naselja pa so značilna za gričevnat in hribovit 
del občine. Območja razpršene poselitve z značilnim razpršenim vzorcem domačij in zaselkov 
so značilna za južni del občine, zlasti za naselja Gore, Kovk, Podkraj, Krnice ter naselja Čeče, 
Kal in Krištandol na severnem delu občine. Pojav samotnih kmetij in zaselkov je značilen tudi 
za širše zaledje strnjenih naselij. Razpršena gradnja je značilna za obrobje Hrastnika. 
Poseben tip razpršene gradnje je tudi vrtičkarstvo s spremljajočimi lopami za orodje, ki je v 
večjem obsegu na vzhodnem robu Hrastnika.  
 
Pomembnejši del poselitvenih območij predstavljajo proizvodne in obrtne cone. Največja 
območja proizvodne dejavnosti so območja industrijskega kompleksa Steklarne in nekdanje 
steklarske kolonije, Tovarne kemičnih izdelkov in Rudnika Trbovlje – Hrastnik, ki so locirana 
deloma ob Savi v Podkraju in v utesnjeni dolini Bobna v južnem delu Hrastnika v obsegu cca 
20 ha. Manjše območje proizvodnje je še v Dolu z možnostjo širitve proti vzhodu v dolini ob 
Brnici, ter na severnem obrobju Dola pri Hrastniku.  
 
Promet 
V občini Hrastnik so v skupni površini 41,6ha naslednje ceste: 
- G2 108 1185 Trbovlje – Hrastnik, 
- G2 108 1186 Hrastnik – Zidani Most, 
- R1 221 1221 Trbovlje – Boben – Hrastnik, 
- R1 221 1222 Trbovlje – Šmarjeta, 
- R1 224 1230 Hrastnik – most čez Savo.  
Skupna dolžina vseh državnih cest v občini znaša 121,5km, lokalnih cest pa je 104km.  
Prometno najbolj obremenjen cestni odsek je Trbovlje – Hrastnik in Hrastnik – most čez 
Savo. 
 
Tabela 69: Pregled prometnih obremenitev na območju občine Hrastnik 
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Prometni odsek 

Vsa 
vozila 
(PLDP) Motorji 

Osebna 
vozila Avtobusi 

Lah. tov. 
< 3,5t 

Sr. 
tov.  

3,5-7t 

Tež. 
tov. nad 

7t 
Tov. s 
prik. Vlačilci 

TRBOVLJE - HRASTNIK 7.643 70 6.790 50 419 93 80 23 118 

HRASTNIK - ZIDANI 
MOST 1.593 11 1.473 0 94 13 2 0 0 

TRBOVLJE - HRASTNIK 350 35 294 1 15 3 2 0 0 

HRASTNIK - 
ŠMARJETA 4.735 37 4.075 38 270 78 109 23 105 

HRASTNIK - MOST 
ČEZ SAVO 8.600 10 7.595 90 390 150 155 65 145 

Vir: Direkcija RS za ceste, http://www.dc.gov.si/si/promet, oktober 2010 

 
Železniško omrežje tvori železniška proga I. reda  Ljubljana – Zidani Most in je v okviru 
železniške transportne smeri X. evropskega koridorja predvidena za posodobitev na hitrostno 
zmogljivost 160 km/h. Del proge na meji z občino Trbovlje je predviden za prestavitev za 
potrebe povečanja kapacitet in tehnološke posodobitve TET. Občina Hrastnik je prometno 
slabo vpeta v širše prometno omrežje in v Zasavju najslabše povezana s sosednjimi regijami 
in zlasti z omrežjem avtocest. Najbolj kritična je povezava proti jugu ob Savi do Zidanega 
Mosta. Omrežje občinskih cest zagotavlja dostopnost vseh naselij v občini, vendar je na 
posameznih odsekih potrebna obnove in rekonstrukcije. Predvidena izgradnja tretje razvojne 
osi, sicer občino Hrastnik obide in poteka preko občine Laško, vendar omogoča navezavo 
občine na to cesto, ter dolgoročno izboljšano prometno dostopnost. 
 
Kolesarske in pešpoti 
Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže s katero je 
predvidena glavna kolesarska povezava   Šentjakob – Litija – Zagorje – Hrastnik – Dol – 
Rimske Toplice.  
V občini Hrastnik so naslednje kolesarske in pešpoti:  
- Sovretova pot – tradicionalni pohod vsako prvo soboto v mesecu oktobru do Spomenika 

Antona Sovreta v Šavni Peči, 
- Kolesarske poti – z dvema kontrolnima točkama pri Planinskem domu Gore in Planinsko 

rudarskem domu Kal, 
- 3 kolesarske poti v okviru regijskega projekta RCL:  

1. HKT-1 (44,5 km) - Hrastnik-Boben-Sp. Čeče-Kal-Blate-Hrastnik,  
2. HKT-2 (22,2 km) - Hrastnik-Boben-Sp. Čeče-Kal-Blate-Novi Dol-Dol pri 

Hrastniku-Hrastnik,  
3. HKT-3 (25 km) - Dol pri Hrastniku-Marno-Turje-Kopitnik-Gore.  

 
Javni potniški promet 
Občina Hrastnik bo skupaj z občinami Trbovlje in Zagorje načrtovala razvoj javnega 
potniškega prometa za širše območje. Osrednje poselitveno območje je povezano v 
medkrajevne linije avtobusnega javnega potniškega prometa. 
 
Komunalna opremljenost naselij 
Občina Hrastnik je na področju oskrbe z vodo leta 2009 sprejela Odlok o oskrbi s pitno vodo 
na območju Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 29/2009) s katerim upravlja 
področje pitnih voda. Občina Hrastnik zagotavlja izvajanje storitev javne službe na vseh 
poselitvenih območjih, razen tistih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 
50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 
10m3 pitne vode na dan. Oskrba  s pitno vodo se na območju občine Hrastnik zagotavlja iz 7 
vodovodnih sistemov, vodooskrba pa se zagotavlja za 90% vseh prebialcev občine oz. 3000 
gospodinjstev. Omrežje primarnega vodovodnega omrežja je dolgo okoli 70 km in ima 1893 
priključkov. Območja Kala, Šavne peči in Del Gor se z vodo oskrbuje iz drugih virov. 

http://www.dc.gov.si/si/promet
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Vodovodni sistem se dograjuje, tako da bo oskrba z vodo zagotovljena tudi v tistih delih 
naselja,kje še ni.  
 
Občin Hrastnik nima odvajanja in čiščenja odpadnih voda še dokončno urejenega. Čistilna  
naprava na levem begu Save na južnem delu Hrastnika je v poskusnem obratovanju. 
Kanalizacijsko omrežje je v največjem obsegu, v dolžini 3000m zgrajeno v Hrastniku, kjer je 
90% vseh gospodinjstev priključeno na omrežje. Omrežje se bo predvidoma navezovalo na 
čistilno napravo ob Savi, trenutno pa se odpadne vode skupaj z meteornimi vodami odvajajo 
v potok Boben. Po naseljih prevladujejo krajši mešani kanalizacijski vodi, ki se na prvem 
primernem mestu izlivajo v vodotoke in podtalnico. Nekatera naselja kanalizacijskega 
omrežja nimajo zgrajenega, odpadne vode se preko pretočnih greznic iztekajo v potoke in 
ponikalnice.  
 
V Uničnem je regijsko odlagališče odpadkov, določeno za širitev po veljavnih prostorskih 
aktih. Uvaja se ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Odvoz bioloških in ostalih komunalnih 
odpadkov se izvaja ločeno, enkrat tedensko na celotnem območju občine. V občini je 
urejenih 78 ekoloških otokov za zbiranje odpadnega papirja, stekla, ter plastike in kovine, na 
štirih zbirih mestih se zbira tudi odpadne baterije. Zbiranje in odvažanje kosovnih odpadkov 
je organizirano enkrat mesečno, nevarni odpadki iz gospodinjstev pa se zbirajo enkrat letno.  
Obstoječe odlagališče elektrofilterskega pepela Termoelektrarne Trbovlje je v Prapretnem  
ob meji z občino Trbovlje. Po veljavnih prostorskih aktih so predvidena odlagališča odpadkov  
TET z zasutjem treh dolin na Prapretnem. 
 
Družbeno okolje 
Občina Hrastnik spada v Zasavsko statistično regijo, ki je glede na indeks razvojne 
ogroženosti srednje razvita regija. Geografska lega in prometni položaj občine Hrastnik, ter  
zgodovinska vloga Hrastnika kot izrazito industrijskega mesta so omejitveni dejavniki pri 
razvoju občine. Gospodarski razvoj v občini je v preteklosti temeljil na rudarstvu in 
dejavnostih povezanih z njim, v zadnjih desetletjih pa na predelovalni industriji. V občini je 
razvita zlasti steklarka in kemična industrija, vse pomembnejše pa postajajo še 
gradbeništvo, storitve ter poslovne dejavnosti. Gospodarjenje v občni ima še neizrabljene 
priložnosti za izboljšanje glede konkurenčnosti, tehnološke razvitosti in večje dodane 
vrednosti s povezovanjem podjetnikov in družb v poslovnih conah, pri uvajanju sodobnih 
tehnologij pri nastopanju na trgu.  
 
Mesto Hrastnik kulturno, upravno in gospodarsko središče občine, v katerem so locirane vse 
pomembnejše družbene dejavnosti, storitve in javna uprava. V Hrastniku je locirana lokalna 
skupnost, upravna enota, regijski davčni urad, center za socialno delo, urad za delo, policija, 
banka, zavarovalnici, pošta, osnovna šola, vrtec, zdravstveni dom, lekarna, mrežni 
inkubator, tehnološki center, obrtno-podjetniška zbornica, knjižnica, večnamenska dvorana 
(kino, gledališče, prireditve, ipd.) in galerija, dom za starejše, gostinstvo, trgovina, športna 
dvorana, bazen, športna igrišča (nogometno, rokometno, rolkarska steza), kegljišče, 
poslovne dejavnosti. V preteklosti so se na tem območju odvijale še druge javne storitve, ki 
pa so zaradi racionalizacije dela prenesene v sosednje občine (sodnik za prekrške, ipd.). 
Na Dolu pri Hrastniku pa so locirane podružnična osnovna šola, vrtec, banka, pošta, 
zdravstvena ambulanta, otroška zobozdravstvena ambulanta in lekarna, večnamenska 
dvorana (kino, gledališče, prireditve, ipd.), pokopališče, gostinstvo, trgovina, gasilski dom, 
športna dvorana. 
 
Demografska analiza občine Hrastnik kaže na rahlo upadanje prebivalstva, kar pa na ravni 
celotne države v preteklem desetletju ni značilno. Upadanje števila prebivalcev je posledica 
tako naraščajočega trenda izseljevanja, kot tudi nizke stopnje rodnosti. Izseljevanje je 
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posledica ekonomsko slabših pogojev za življenje in manjših razvojnih možnosti predvsem 
mlajše populacije. Več kakor polovica vseh prebivalcev živi v Hrastniku, v Dolu pri Hrastniku 
in Hrastniku skupaj a preko 70%. Vsa ostala naselja so številčno majhna in le nekatera 
lokalnega pomena. Večina naselij spada med t.i. spalna naselja, prebivalstvo pa gravitira v  
Hrastnik in Dol pri Hrastniku. Opremljenost s komunalno infrastrukturo v občini ne dosega 
zadovoljivih standardov opremljenosti. Velik problem predstavlja še neurejeno čiščenje 
komunalnih odpadnih voda.  
  
Glavna prometna os poteka po dolini Bobna in Brnice in jo predstavlja cesta G2-108, odsek 
Trbovlje – Hrastnik, cesta R1 -224 odsek Hrastnik - most čez Savo ter cesta R1 – 221 odsek 
Hrastnik – Šmarjeta. Te ceste so med vsemi v občini najbolj prometno obremenjene. 
Pomembnejša prometna os je tudi cesta G2-108, odsek Hrastnik – Zidani Most, ki pa je 
prometno manj obremenjena. Poleg te ceste po dolini Save poteka tudi železniška proga I. 
reda Ljubljana – Zidani Most.  
 
Na kvaliteto bivalnega okolja vpliva tudi kakovost krajine na območju občine. Kvaliteta 
bivanja v strnjeno poseljenem dolinskem delu občine je zaradi bližine industrijskih 
kompleksov zmanjšana. Prav tako je zaradi relativne onesnaženosti zraka kakovost bivanja 
manjša, vendar pa se je v zadnjih letih stopnja onesnaženosti bistveno zmanjšala. Poleg 
tega so v občini še posamezna degradirana območja, ki vplivajo na vidno kakovost krajine 
(kamnolomi, deponija Unično, odlagališče elektrofilterskega pepela Prapretno, 
fotonapetostna elektrarna).  
 
3.13.3. Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja 
Strateški del OPN  
V strateškem delu OPN je poudarjena vzpostavitev ugodnih pogojev za bivanje, izboljšanje 
opremljenosti večjih naselij v občini s centralnimi dejavnostmi, ohranjanje in razvoj 
proizvodnih zmogljivosti. Za privabljanje novih vlaganj v gospodarski sektor ter ohranjanje in 
razvijanje človeških virov je potrebno povečati privlačnost občine z izboljšanjem bivalnih 
razmer s posodobitvijo družbene in komunalne infrastrukture, sanacijo degradiranih zemljišč 
in zagotavljanjem učinkovite prometne ter komunikacijske povezanosti.  

 
Vpliv strateškega dela plana je skladen s cilji in ocenjujemo, da bo vpliv na bivalno okolje 
ljudi pozitiven – A. 

 
Izvedbeni del OPN 
Izvedba plana bo pretežno pozitivno vplivala na kakovost in privlačnost bivalnega okolja: 
zagotavlja se nove poselitvene površine in območja za centralne dejavnosti, razpršena 
gradnja se sanira, nadgrajuje se družbena in gospodarska javna infrastruktura (ČN, 
kanalizacija, vodovod, itd.), širom občine se zagotavlja zelene površine za šport in 
rekreacijo, izboljšuje se prometna varnost, zagotovljeno je ohranjanje kulturnih in naravnih 
kakovosti območja. Večina novih ureditev je v dolini Brnice in Bobna, ki tako predstavlja 
osrednje razvojno območje občine. Vendar pa OPN predvideva tudi posamezne ureditve, s 
katerimi se poskuša razvijati hribovit del občine ter na ta način ohranjati poselitev v tem 
delu (kamnolomi, turistične domačije, zelene površine za rekreacijo, itd.). 

 
V osrednjem delu občine Hrastnik ob Bobnu in v dolini Save je kakovost bivalnega okolja 
močno okrnjena zaradi obsežnega industrijskega kompleksa, pri čemer gre za obstoječe 
industrijske objekte, ki so v prostoru že prisotni in torej ne predstavljajo novega posega. Po 
drugi strani je potrebno izpostaviti, da je kljub določenim negativnim vplivom na bivalno 
okolje to območje eno glavnih zaposlitvenih središč občine. Na območju novih poselitvenih 
območij in območij centralnih dejavnosti je potrebno zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo 
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ter odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda ter zagotoviti ostalo družbeno 
infrastrukturo.  

 
Z vzpostavitvijo novih zelenih površin v naseljih Hrastnik (Hr45.ppn, Hr102.ppn, Hr103.ppn), 
Prapretno (Ph09.ppn), Plesko (Pl05.zsr) in Marno (Ma20.zsr) namenjenih športu in rekreaciji 
bodo bistveno prispevale k izboljšanju kakovosti bivalnega okolja in zdravja ljudi, saj 
dostopnost rekreacijske in športne infrastrukture pomeni boljše pogoje za vsakodnevno 
rekreacijo in tako bolj zdrav način življenja. Na območju deloma saniranega površinskega 
kopa Ojstro, se proučuje možnost umestitve različnih rekreativnih in turističnih dejavnosti, 
ter sanacije degradiranega prostora. S predvideno umestitvijo vodnih površin, površin za 
golf, rekreativnih in sprehajalnih poti, kolesarske proge in drugih se bo povečala možnost 
prostočasnih aktivnosti za prebivalstvo v občini. Med drugim bo sanacija območja z ustrezno 
zasaditvijo in ureditvijo ribnikov vplivala na kakovost krajinske slike.  

 
Skupna ocena: Vpliv izvedbe plana na bivalno okolje je ocenjen kot pozitiven –  ocena A. 
 
Tabela 112: Okoljski cilji plana, kazalci ter skupna ocena izvedbe plana na bivalno okolje 
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Izboljšanje komunalne 
opremljenosti naselij 
Privlačnost za bivanje 
za različne skupine 
prebivalstva 
 
Dostopnost storitev 
javnega potniškega 
prometa 
Izboljšanje prometne 
varnost 
 
Dostopnost do storitev 
družbenih dejavnosti 
(vrtci, zdravstveni 
dom, lekarna, dom za 
ostarele, športna 
otroška igrišča, parki 
…ipd) 
 
 
Dostopnost stavbnih 
zemjišč za 
stanovanjsko gradnjo  

 

Število gospodinjstev priključenih na kanalizacijo 
s končnim čiščenjem odpadnih voda na ČN, 
 
 
 

A 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A 
 

Število linij primestnega in medkrajevnega 
potniškega prometa 
 
 
 
 

A 
 

- 
 

- - 
 

- 
 

A 
 

Število mest v vrtcih v občini  
Število postelj v domovih za ostarele v občini  
Število prebivalcev na eno lekarno 
Obseg zelenih površin za šport in rekreacijo  
 
 
 
 

A 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

B 
 

Površine za stanovanjsko gradnjo (individualna 
stanovanja , blokovska gradnja) 

A - - - - A 
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4. Povzetek ugotovitev okoljskega poročila 

 
Presojanje Občinskega prostorskega načrta občine Hrastnik vključuje presojo dejavnosti, 
njihovega obsega ter prostorskega položaja dejavnosti, kot jih skozi opredelitve podrobne 
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v izvedbenem delu omogoča 
oziroma določa OPN. Presoja je izvedena glede na dopolnjen osnutek, ki je bil leta 2010 
izdelali v podjetju Struktura d.o.o. Presojanje programskih prvin je izvedeno s pomočjo 
kazalnikov, kot to določa Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Za presojanje prostorskega položaja 
posameznih dejavnosti so uporabljeni tudi modeli ranljivosti, ki so nastajali v posebnem 
elaboratu, Študiji ranljivosti prostora občine  Hrastnik (Struktura d.o.o., Škofljica, 2009), v 
skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007). 

 
Opis plana 
Občina Hrastnik pripravlja občinski prostorski načrt. Priprava OPN Hrastnik je upoštevala 
naslednje cilje, načela in usmeritve na področju prostorskega razvoja in načrtovanja: 
- zagotoviti skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem razvojnih in varstvenih 

ciljev, 
- prostorsko usklajenost in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti,  
- varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, naravnih značilnosti, posebnosti in 

izjemnosti, 
- doseči trajnostni razvoj z učinkovito, gospodarno in smotrno rabo naravnih virov, 
- ohranjanje in krepitev identitete prostora,  
- ohranjanje kulturne dediščine, 
- prekinitev depopulacijskih procesov, 
- spodbujanje razvoja gospodarskih dejavnosti, 
- izenačitev pogojev infrastrukturne opremljenosti zemljišč,  
- omogočiti razvoj centralnih dejavnosti,  
- ohranjanje kakovostnih bivalnih razmer, 
- zagotavljanje zdravja prebivalstva,  
- zagotavljanje obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Predlog OPN Hrastnik predstavlja dolgoročni načrt upravljanja s prostorom občine Hrastnik. 
OPN obsega veliko število posameznih posegov oz. sprememb namembnosti določenih 
območij. V nadaljevanju je podan opis vseh z OPN načrtovanih sprememb in posegov.  
 
Z OPN Hrastnik so na novo načrtovane naslednje rabe: 
- območja stanovanj, 
- območja centralnih dejavnosti, 
- območja proizvodnih dejavnosti, 
- posebna območja, 
- območja zelenih površin, 
- območja prometnih površin, 
- območja okoljske infrastrukture, 
- območja gozdnih zemljišč, 
- območja kmetijskih zemljišč. 
 
Namen okoljskega poročila 
Okoljsko poročilo je v 3. členu Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje izvedbe planov na okolje opredeljeno kot dokument, v katerem se 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje 
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narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki 
upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. 
 
Namen okoljskega poročila je torej ugotoviti (negativne) vplive, ki jih realizacija plana (OPN) 
pomeni za okolje oz. njegove posamezne sestavine, ter človeka. Okolje je v tem primeru 
obravnavano kot sistem vrednosti in potencialov za rabo. 

 
V Okoljskem poročilu so obravnavani vplivi: 
a) V sklopu varstva okolja so obravnavani vplivi na: 
- zrak in podnebje, 
- tla ter 
- vode. 
b) V sklopu ohranjanja narave so obravnavani vplivi na: 
- biotsko raznovrstnost in habitatne tipe, 
- ekološko pomembna območja in naravne vrednote 
- varovana območja narave. 
c) V sklopu varstvo človekovega zdravja so obravnavani vplivi na: 
- kakovost zraka 
- tla – površine za kmetijstvo 
- vode – podzemne in pitne vode 
- obremenitev s hrupom 
- elektromagnetno sevanje 
- odpadki 
- svetlobno onesnaženje 
 
d) V sklopu varstva kulturne dediščine so obravnavani vplivi na: 
- kulturno dediščino in 
- kulturno krajino. 
e) V sklopu varstva potencialov za rabo in razvojnih potencialov so obravnavani vplivi na: 
- kmetijstvo, 
- gozdarstvo, 
f) V sklopu družbeno okolje in zdravje ljudi so obravnavani vplivi na 
- družbeno okolje 
- zdravje ljudi. 
 
Okoljsko poročilo je bilo izdelano z uporabo dveh vzporednih metodologij, s pomočjo katerih 
je bil ovrednoten vpliv plana na okolje: 
- na eni strani smo skušali preveriti sprejemljivost programa, ki je načrtovan s planom, se 

pravi ugotoviti, kakšne vplive na okolje povzročajo načrtovane dejavnosti, 
- na drugi strani smo preverjali, ali je bila pri razmestitvi dejavnosti v prostoru dosežena 

prostorska optimizacija - ali vsaka dejavnosti zaseda tisto lokacijo, ki je zanjo optimalna 
in hkrati ne povzroča prevelikega vpliva na okolje. 

 
Vpliv dejavnosti na okolje je mogoče zmanjšati tudi s tehnološko optimizacijo – z uporabo za 
okolje najbolj ustrezne tehnologije. Zato so v primerih, ko je bil ugotovljen vpliv dejavnosti, 
ki bi lahko razvrednotil okoljsko sestavino, predvideni omilitveni ukrepi. Nekateri omilitveni 
ukrepi so predvideni že s samim planom, kar je bilo tudi upoštevano pri vrednotenju vplivov 
v okoljskem poročilu. V primeru, da tudi omilitveni ukrepi ne prinesejo zmanjšanja 
negativnega vpliva na varovane sestavine okolja je treba razmišljati tudi o varianti neizvedbe 
posega ali dejavnosti. 
 
Ugotovitve 
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Uredba o okoljskem poročilu predpisuje ocenjevanje vplivov v naslednjih velikostnih 
razredih: 
A – ni vpliva oz. vpliv je pozitiven 
B – vpliv je nebistven 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
D – vpliv je bistven 
E – vpliv je uničujoč 
X – ugotavljanje vpliva ni možno 
 
V primeru, da je vpliv plana ocenjen z A ali B se šteje da izvedba plana za uresničevanje 
okoljskih ciljev ni pomembna, Če je vpliv ocenjen z oceno C je le pogojno sprejemljiv – 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. V primeru vpliv plana ovrednotenega  z  oceno D ali E pa 
plan na uresničevanje okoljskih ciljev pomembno in škodljivo vpliva. Plan je v tem primeru 
potrebno pred popraviti in uskladiti da doseže vrednostno oceno najmanj C. 
 
V nadaljevanju so povzete skupne ocene vplivov plana po posameznih okoljskih vsebinah.  
 
Zrak in podnebje 
Kakovost zraka z vidika zdravja ljudi 
Skupen vpliv plana na doseganje ciljev plana glede kakovosti zraka z vplivom na zdravje 
ljudi je ocenjen kot neposreden in kumulativen ter kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov– ocena C. 
 
Zrak – podnebne spremembe 
Vpliv plana na kakovost zraka z vidika podnebnih sprememb je neposreden,  in  kumulativen 
z obstoječimi dejavnostmi,– nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Relief, geološka podlaga in tla 
Vpliv plana na reliefne značilnosti, je neposreden, kumulativen in trajen ter ocenjen kot 
nebistven – ocena B. V segmentu varstva površin kmetijskih zemljišč ocenjujemo, da bo 
neposreden, kumulativen in trajen vpliv nebistven – ocena B. Neposreden in kumulativen 
vpliv plana na ohranjanje stabilnosti tal je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – 
ocena B. 
 
Vode – površinske vode 
Vpliv izvedbe plana na površinske vode, ki bo neposreden in kumulativen ocenjujemo kot 
nebistven, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.– ocena C. 
 
Vode – podzemne in pitne vode 
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na kakovost podzemne vode in vodnih virov ter oskrbo 
s pitno vodo, ki so neposredni in kumulativni, vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov – ocena C. 
 
Vode - Poplavna in erozijska območja 
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na poplavne vode, ki so neposredni, daljinski (ocenjen 
kot nebistven – B), kumulativno in trajni je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Narava  
Zaradi izvedbe OPN Hrastnik bo prihajalo do: 
- neposrednih vplivov (fizični posegi), 
- daljinskih vplivov (zaradi hrupa, osvetljevanja, obremenjevanja in onesnaževanja okolja), 
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- začasnih vplivov (zaradi izvedbe ureditev med gradnjo objektov bo del vplivov začasno 
prisoten), 
- trajnih vplivov (trajna umeščenost objektov in drugih površin, ki so vir neugodnih vplivov, v 
prostor), 
-kumulativnih in sinergijskih vplivov (vplivi zaradi obstoječe rabe prostora in vplivi zaradi 
predvidene rabe znotraj Občine Hrastnik in v širšem prostoru). 
Vpliv izvedbe plana na rastlinstvo, živalstvo, habitatne tipe bodo nebistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov – ocena B.  
 
Vplivi izvedbe plana na naslednja zavarovana območja, posebna območja varstva in posebna 
ohranitvena območja ter naravne vednote in ekološko pomembna območja SCI Kum, pZO 
KP Kopitnik, EPO Kum, EPO Posavsko hribovje-severno ostenje-Mrzlica, SPA Posavsko 
hribovje – ostenje, EPO Zasavsko hribovje, NV Kopitnik, NV Bajdetov graben s slapovi, NV 
Ravne – bodika, NV Turje – lipa, NV Pekel - gozdni rezervat, NV Matica - gozdni rezervat ter 
na območja pričakovanih naravnih vrednot bo nebistven ob upoštevanju omilitbenih ukrepov 
– ocena C.  
Vpliv izvedbe plana na posebno ohranitveno območje SCI Mrzlica bo nebistven – ocena B. 
 
Na naslednja zavarovana območja, posebna ohranitvena območja ter naravne vednote ZO 
KP Kum, ZO Soteska Ribnika, SCI Kopitnik, ZO KP Mrzlica, pZO KP Mrzlica, NV Matica - 
gozdni rezervat, NV Plavčeva lipa, NV Jelenove skale, NV Okrogi, NV Votlina v stolpu, NV 
Boben - skalni osamelci, NV Klemenčeve skale, NV Reberske skale, NV Matica – osamelci, 
NV Izvirišče, NV Podkraj - skalni osamelec, NV Škratova dolina – bukvi, NV Krajškova luknja, 
NV Bambula, NV Krvava luknja, NV Kovška luknja, NV Molitka, NV Brezno Boriče, NV Mrzlica, 
NV Ribnik – soteska, NV Veliko Širje - lehnjakova stena, NV Škratova glava ter pNV Suhi 
graben v Škratovi dolini izvedba plna ne bo imela vpliva – ocena A. 
 
Na območju NV Ojstro - nahajališče fosilov vplivov ni mogoče vrednotiti, ker ni poznano 
točno območje in površina oz. obseg NV – ocena X. 
 
Obremenitev s hrupom 
Vpliv plana na okoljske cilje na področju varstva pred hrupom je neposreden in kumulativen 
in ocenjen kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C.  
 
Elektromagnetno sevanje 
Skupna ocena za vplive plana na okoljske cilje varstva pred elektromagnetnim sevanjem , ki 
so ocenjeni kot neposredni in trajni, je - vpliv bo bistven– ocena D. V nesprejemljivem delu 
je plan potrebno popraviti. 
 
Ravnanje z odpadki 
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na okolje in zdravje ljudi z vidika ravnanja z odpadki, ki 
so neposredni, kumulativni in trajni je – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
– C.  
 
Svetlobno onesnaževanje 
Neposredni in kumulativni vpliv izvedbe plana na dosego okoljskih ciljev varstva pred 
svetlobnim onesnaženjem ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – 
ocena C. 
 
Kulturna dediščina 
Načrtovane dejavnosti posegajo v objekte, območja ali vplivna območja kulturne dediščine, 
vendar zaradi narave ureditev, lastnosti dediščine ter omilitvenih ukrepov ne bodo prizadete 
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značilnosti na katerih temelji varstvo objekta ali območja. Vpliv izvedbe plana na kulturno 
dediščino bo neposreden, daljinski, kumulativni, začasni in trajni, ter nebistven zaradi 
upoštevanja in izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Kulturna krajina 
Vpliv izvedbe plana na kulturno krajino bo neposreden, daljinski, začasni in trajni, ter 
nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena B. 
 
Gozdarstvo 
Vplivi izvedbe plana na okoljske cilje varstvagozdov bodo neposredni, začasni in trajni, ter 
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
Zdravje ljudi 
Skupna ocena vplivov izvedbe plana na zdravje ljudi v segmentih varstvo zraka, tal, 
podzemne in pitne vode, hrupa, odpadkov in svetlobnega onesnaženja , ki so neposredni, 
kumulativni in trajni je – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – C. V 
segmentu varstva pred elektronskim sevanjem je vpliv bistven – ocena D. 
 
Bivalno okolje  
Neposredni vpliv plana na bivalno okolje je zato ocenjen kot pozitiven – ocena A. Dolgoročen 
oz. trajen vpliv izvedbe plana na bivalno okolje je ocenjen kot pozitiven – ocena A. Skupna 
ocena: Vpliv izvedbe plana na bivalno okolje je ocenjen kot pozitiven –  ocena A,  
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5. Sklep 

 
OPN Hrastnik je ocenjen kot dokument, ki v ustrezni meri sledi okoljevarstvenim zahtevam 
in spoštuje okoljevarstvene cilje, v primeru, da se iz plana izločijo območja hidromelioracij z 
vodovarstvenih območij. Nekatere ugotovitve Okoljskega poročila so bile vključene v OPN že 
v postopku same priprave okoljskega poročila, na način, da se je dejavnosti ali posege, za 
katere se je ugotovilo, da so vplivi, ki jih povzročajo na posamezno okoljsko sestavino 
bistveni ali uničujoči in kjer omilitveni ukrepi ne bi bili možni ali izvedljivi, izloči iz plana. 
 
OPN Hrastnik  je dokument, iz katerega izhajajo ustrezne usmeritve za nadaljnji 
razvoj občine, v primeru, da se upošteva ugotovitve okoljskega poročila. Pri 
podrobnejšem načrtovanju dejavnosti ali posegov je treba upoštevati spoznanja, 
ki jih nakazujejo analize ranljivosti prostora, ugotovitve okoljskega poročila ter 
dosledno upoštevati navedene omilitvene ukrepe ter predloge za uskladitev 
plana. 
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