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Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
Temeljni dokument s katerim so v Sloveniji podane usmeritve nadaljnjega prostorskega 
razvoja v regijah in občinah je Strategija prostorskega razvoja Slovenije (UL RS, št. 
76/04, v nadaljevanju SPRS ali Strategija) in predstavlja celovit prostorski dokument, ki 
temelji na konceptu vzdržnega prostorskega razvoja. Postavlja jasne prostorske okvire na 
celotnem ozemlju Slovenije, podaja usmeritve za razvoj, določa zasnove urejanja 
prostora in njegovo rabo ter varovanje. 
 
Cilji prostorskega razvoja Slovenije: 
1. racionalen in učinkovit prostorski razvoj, 
2. razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij, 
3. večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru, 
4. kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij, 
5. skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi, 
6. medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij, 
7. povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi, 
8. preudarna raba naravnih virov, 
9. prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami, 
10. kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti, 
11. ohranjanje narave, 
12. varstvo okolja. 
 
Zasnova prostorskega razvoja države je opredeljena s prioritetami: 
1. enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, 
2. policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, 
3. vitalna in urejena mesta, 
4. usklajen razvoj širših mestnih območij, 
5. povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja 
gospodarske javne infrastrukture, 
6. vitalnost in privlačnost podeželja, 
7. krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine, 
8. prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi. 
Prioritete, ki se neposredno nanašajo na poselitev, so: 
 
Enakovredna vključenost RS v evropski prostor:  
Slovenija kot del velikih evropskih regij prevzema aktivno vlogo in mora izkoristiti svoj 
položaj. S sosednjimi državami se spodbuja oblikovanje čezmejnih regij zlasti na 
hribovitih, teže dostopnih območjih s številnimi problemi gospodarskega in 
demografskega nazadovanja. V tem povezovanju mora biti Slovenija enakovreden 
partner, zato se krepi obmejna urbana naselja in s tem povečuje vpliv slovenskih 
obmejnih regij. 
 
Policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj 
Za skladen prostorski razvoj policentričnega urbanega sistema, ki ga tvori dvostopenjsko 
strukturirano omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, na katerega se, s 
primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami, navezuje omrežje 



drugih središč (pomembnih lokalnih središč in lokalnih središč). Razvoj poselitve se 
prednostno usmerja v urbana naselja, ki so že središča ali pa se bodo kot taka razvila 
zaradi značilnosti svojega položaja v omrežju naselij in potreb zaledja. 
 
Vitalna in urejena mesta ter usklajen razvoj širših mestnih območij 
Zaradi racionalizacije prometnih tokov, smotrnega razmeščanja delovnih mest, stanovanj, 
storitvenih in proizvodnih dejavnosti na širšem mestnem območju, ki obsega območja več 
lokalnih skupnosti, se prostorske potrebe razvoja mest in drugih naselij načrtuje in ureja 
na osnovi medobčinskega sodelovanja. 
 
Vitalnost in privlačnost podeželja 
Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom 
omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki 
kvaliteti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne krajine. V urbanih 
naseljih na podeželju se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne 
delovne migracije. 
 
Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni 
ravni 
Glede razvoja poselitve so podane usmeritve: 
- razvoja mest in drugih naselij (prednostna je prenova, ohranjanje oblikovne 
prepoznavnosti v naseljih, kjer se razvija turizem, območja počitniških hiš strnjeno, 
usklajeno), 
- racionalne rabe zemljišč in objektov v naseljih, 
- komunalnega opremljanja zemljišč ter 
- arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij 
 
Glede razvoja poselitve podaja usmeritve za razvoj mest in drugih naselij, racionalno 
rabo zemljišč in objektov v naseljih, komunalno opremljanje zemljišč ter arhitekturno 
prepoznavnost mest in drugih naselij. 
 
Opredeljena so merila in kazalci, na podlagi katerih se za potrebe načrtovanja 
poselitve naselja razvršča v posamezne tipe. Na podlagi meril in kazalcev se naselja 
razvršča v velika, srednja in mala mesta, v druga urbana in podeželska naselja, vasi in 
zaselke. 
 
Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij. Bistven 
poudarek je na prenovi obstoječih naselij (notranji razvoj naselij). Glede gradnje zunaj 
poselitvenih območij SPRS določa, naj se z njo ustvarja 
prepoznaven red v prostoru in racionalna organizacija dejavnosti. Podane so še usmeritve 
za razvoj poselitve v podeželskih naselij, vaseh in zaselkih, turističnih naselij in območjih 
počitniških hiš ipd. 
 
Prostorski razvoj naselij oz. poselitev mora upoštevati usmeritve za razvoj mest in drugih 
naselij, racionalno rabo zemljišč in objektov v naseljih, komunalno opremljanje zemljišč 
ter arhitekturno prepoznavnost mest in drugih naselij. 
 
Pri razvoju mest in drugih naselij se prednostno obravnava prenova, oblikovanje 
prepoznavnosti v naseljih, zlasti tistih , kjer se razvija turizem. Ob tem je potrebno 
obravnavati rabo zemljišč in objektov v naseljih z vidika racionalnosti, smotrnega 
komunalnega opremljanja in ohranjanja arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih 



naselij. Območja z arhitekturnimi  značilnostmi in prepoznavnimi posebnostmi se 
podrobneje določijo na podlagi strokovnih podlag pri pripravi prostorskega načrta občine.  
 
SPRS določa obvezno opremljanje z minimalno infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno 
vodo in energijo, odvajanje odpadne vode, odstranjevanje odpadkov in navezavo na 
javno cestno omrežje. Dotrajana infrastruktura se sanira, manjkajoča pa dogradi tako, da 
zagotavlja enakovreden dostop do vseh dobrin in telekomunikacij ter oskrbo z energijo in 
komunalnimi storitvami na območjih urbanih regij ter prebivalcem podeželja. Pri tem se 
razvoj (novogradnja) lahko razvija samo na komunalno opremljenih zemljiščih. Sama 
komunalna omrežja pa morajo zagotavljati racionalno, energetsko varčno umeščanje 
objektov v prostor, energetsko varčne urbanistične rešitve in oblike samooskrbe objektov 
z energijo. Ključna je sorazmerna in kontinuirana sanacija komunalnega omrežja ter 
izboljšanje opremljenosti uporabnikov.  
 

 
 
 
 
 

 
Zasnova poselitve 
 
 
Mesto Hrastnik skupaj z mesti Trbovlje in Zagorje tvori somestje, ki je opredeljeno kot 
središče nacionalnega pomena regionalnih območij. Hrastnik je tudi središče medobčinskega 
in regionalnega pomena.  
 
 



 
 
 

 
 
Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj mestnih območij 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zasnova prometnih povezav 
 
Preko območja občine potekajo pomembne prometne povezave. Glavna cestna povezava 
med Celjem in Novim mestom dobiva značaj tretje razvojne osi v državi v rangu hitre ceste. 
Območje občine Hrastnik se bo nanjo navezovalo preko glavne ceste Hrastnik Zidani Most.  
 
Hrastnik leži ob notranjem obodnem obroču cest, ki povezujejo regionalna in medobčinska 
središča s katerim se zagotavlja njihovo povezanost mimo Ljubljane in izboljšuje možnosti za 
njihov prostorski razvoj. 
 
Glavno smer železniških povezav na 10. evropskem prometnem koridorju predstavlja 
obstoječa železnica Ljubljana – Zidani Most – Maribor in  Ljubljana – Zidani Most - Zagreb, ki 
preko območja občine poteka po levem bregu Save. 
 
 
 
 
 



 
Zasnova krajine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Območja s problemi in potenciali 
 
 
Površje občine Hrastnik je pretežno hribovit svet, del Posavskega hribovja z visoko stopnjo 
ogroženosti pred plazovi in erozijo tal.  
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
Območje občine je, glede na skupne urbanistične in arhitekturne značilnosti v Sloveniji , 
razvrščeno pretežno v območje zasavske arhitekturne regije. 
 
 



 
 
Za navezovanje na evropsko »TEN« infrastrukturno omrežje ter V. in X. panevropski 
prometni koridor se rekonstruira in dogradi daljinske železniške povezave mednarodnega 
pomena, ki bodo omogočale hitrosti do 160 km/h v smereh od Sežane do Ljubljane in 
Maribora in naprej proti Gradcu (II. tir Maribor– Šentilj), od Zidanega mosta proti Zagrebu, 
Ljubljane do Jesenic in naprej proti Avstriji. 
 



 
Na reki Savi se načrtuje gradnja hidroelektrarn. Pri obstoječih termoelektrarnah se prioritetno 
nadomešča agregate, ki jim bo potekla življenjska doba, s sodobno, čistejšo tehnologijo 
oziroma z agregati na čistejša goriva. V nove termoelektrarne se usmerja sodobne 
tehnologije vključno z rabo obnovljivih virov. Nove termoelektrarne se načrtuje na lokacijah 
ob obstoječih termoelektrarnah, v bližini ali ob razpoložljivih energetskih vodih in v okviru 



industrijskih kompleksov s primerno infrastrukturo in prostorskimi možnostmi. Gradnja novih 
termoelektrarn na premog v prihodnosti ni predvidena. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
Naravni prostor občine in stavbna struktura mesta Hrastnik sta prepoznana po veliki stopnji 
degradiranosti. 
 
 



Prostorski red Slovenje 
 
Na podlagi SPRS pripravljen Prostorski red Slovenje  (UL RS, št. 122/04, v nadaljevanju PRS) 
je prostorski akt države, ki določa pravila urejanja prostora v skladu s področnim zakonom. 
Pravila se uporabljajo za prostorsko načrtovanje poselitve, gospodarske infrastrukture in 
krajine, za določanje namenske rabe prostora, meril in pogojev za urejanje prostora in 
lokacijskih pogojev, za pripravo strokovnih podlag, za izdelavo prostorskih rešitev ter za 
pripravo strokovno utemeljenih prostorskih aktov. 
 
Na podlagi pravil iz PRS za načrtovanje poselitve, načrtovanje poselitvenih območij in 
načrtovanje območij namenske rabe v sistemu poselitve se vse prostorske sisteme (poselitev, 
gospodarsko infrastrukturo in krajino) načrtuje medsebojno usklajeno tako, da se sistem 
poselitve združuje v policentrično omrežje mest in drugih naselij.  
 
Prostorski red navaja tri vrste pravil: 
- splošna pravila prostorskega načrtovanja, 
- pravila za načrtovanje prostorskih sistemov in 
- pravila za načrtovanje in graditev objektov. 
 
Med prvimi so tudi pravila za pripravo in upoštevanje strokovnih podlag. 
Vse strokovne podlage morajo biti pripravljene tako, da omogočajo usklajevanje razvojnih 
interesov z varstvenimi zahtevami ter zagotavljajo transparentne in ponovljive strokovne 
rešitve. 
 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi presoje, s katero se ugotavlja ustreznost 
prostora, ki je neposredno povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem 
prostorske ureditve in je rezultat privlačnosti in ranljivosti prostora. 
Strokovne rešitve se izdelajo v variantah, kadar so razvojne potrebe v nasprotju z 
varstvenimi zahtevami, kadar so razvojne zahteve med seboj v nasprotju in kadar je za 
prostorski akt zahtevana presoja sprejemljivosti s področja ohranjanja narave oziroma 
celovita presoja vplivov na okolje s področja varstva okolja. K pravilom za načrtovanje 
prostorskih sistemov sodijo tudi pravila za načrtovanje poselitve, 
načrtovanje poselitvenih območij in načrtovanje območij namenske rabe v sistemu poselitve. 
Sicer pa je potrebno vse prostorske sisteme (poselitev, gospodarsko infrastrukturo in krajino) 
načrtovati medsebojno usklajeno, tako da se sistem poselitve združuje v policentrično 
omrežje mest in drugih naselij z zagotavljanjem usklajenega razvoja komplementarnih 
dejavnosti, učinkovite povezanosti in oskrbe s sistemom gospodarske infrastrukture ter 
kakovostnega razmerja do sistema krajine. 
 
Poselitev je treba načrtovati tako, da je/so: 
- zagotovljena kakovostna prostorska struktura, 
- zagotovljena varčna in učinkovita raba prostora, 
- zagotovljena učinkovita in enakovredna dostopnost, 
- zagotovljeni pogoji za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo, 
- zagotovljena konkurenčnost naselij v širšem prostoru, 
- zmanjšana ogroženost naselij zaradi naravnih in drugih nesreč, 
- zagotovljeno ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, 
- zagotovljeno ohranjanje kulturne dediščine, 
- zagotovljena smotrna raba energije. 
 
Pri načrtovanju poselitvenih območij (to so območja, ki obsegajo eno ali več funkcionalnih 
enot oziroma eno ali več območij osnovne namenske rabe prostora v naselju) so podana 



pravila za določanje teh območij, za načrtovanje poselitvenih območij mest in drugih urbanih 
naselij ter podeželskih naselij in vasi, glede notranjega razvoja poselitvenih območij ter glede 
njihove širitve. 
 
Na koncu poglavja o pravilih za načrtovanje poselitve so podana še pravila za načrtovanj 
območij namenske rabe v sistemu poselitve, ki obsega območja stanovanj, območja 
proizvodnih dejavnosti, mešana območja, posebna območja, območja družbene 
infrastrukture ter območja zelenih površin. 


