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I. Uvod 
 
Občina Hrastnik je v letu 2008 začela pripravo občinskega prostorskega načrta na 
podlagi 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.), 57/12 ZVO-1E, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 58/12-ZKZ), 109/12, 53/13 Skl. US) in v skladu s podzakonskimi 
predpisi. Akt je pripravljen z namenom, da po vsebini v celoti nadomesti obstoječe 
prostorske sestavine dolgoročnega plana občine za obdobje 1986 do leta 2000 in 
srednjeročnega plana občine za obdobje 1986 do leta 1990, ki so bile po sprejemu 
večkrat dopolnjevane, nazadnje leta 2004. 
 
Občinski prostorski načrt Občine Hrastnik (v nadaljevanju OPN) zagotavlja možnosti 
prostorskega razvoja naselij občine, še posebej občinskega središča in zagotavlja prostorske 
pogoje za razvoj gospodarstva, izboljšanje bivalnega okolja in uresničevanje skupnih in 
drugih razvojnih potreb v občini. Hkrati vzpostavlja pogoje varovanja okolja, varstva narave, 
ohranjanja kulturne dediščine ter razvoja gospodarske javne in družbene infrastrukture. OPN 
zagotavlja pravno podlago za načrtovanje in izvajanje posegov v prostor oziroma gradnjo 
objektov, kot jo opredeljujejo predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.  
 
(Opomba: v nadaljnjem besedilu so uporabljene okrajšave izrazov in pojmov, ki so razloženi 
v 4. členu odloka) 
 
 
 
II. Ocena stanja in razlogi za sprejem akta 
 
Ocena stanja  
Obstoječi prostorski planski akti, ki so bili izdelani pred več kot 25 leti ne zagotavljajo 
več ustreznih pravnih podlag za usmerjanje in načrtovanje prostorskega razvoja. Poleg 
tega so z novo prostorsko zakonodajo podani novi pravni okviri prostorskega 
načrtovanja. Vse hitrejši tehnološki in družbeni razvoj ter zahtevnejše ekonomske 
razmere, okoljske omejitve in bivanjske potrebe zahtevajo, glede na veljavne akte 
povsem drugačen, fleksibilnejši in pravno določnejši koncept prostorskih aktov. Med 
tem pa so bili sprejeti povsem novi predpisi s področja urejanja prostora, graditve 
objektov, varstva okolja, naravnih virov, narave, kulturne dediščine ter na drugih 
področjih. 
 
Pravne podlage  
Po sprejemu novega področnega zakona Zakon o prostorskem načrtovanju je župan na 
osnovi 46. člena navedenega zakona sprejel sklep o začetku priprave prostorskega 
načrta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 4/2008). OPN se pripravlja ob 
upoštevanju podzakonskih predpisov in sicer: Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije 
razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (UL RS, št. 79/07 z dne 30. 10. 
2007), Pravilnika o prikazu stanja prostora (UL RS, št. 50/08), Tehničnih pravil za 
pripravo občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki (MOP, 6.10.08) in Uredbe o 
prostorskem informacijskem sistemu (UL RS, št. 119/07). Pri pripravi akta so 
upoštevani tudi drugi predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, varstva 
okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, kmetijskih zemljišč, gozdov, 
rudarstva, gospodarske javne infrastrukture in drugih področij.  
 



3 

 

Pravni pogoji za pripravo akta se v času po uveljavitvi zakona in od začetka priprave 
akta od leta 2008 nenehno spreminjajo in dopolnjujejo. Navedeno dejstvo predstavlja 
pomembno okoliščino v postopku priprave akta z vplivom na vsebinske rešitve glede 
namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev ter upoštevanja varstvenih 
režimov. Prav tako pa vplivajo na izvedbo postopkov sprejemanja ter zagotavljanje 
rokov priprave akta.  
 
Razlogi za sprejem akta 
Priprava novega prostorskega planskega akta občine je vsebinsko potrebna s ciljem, da se 
postavijo novi in trajnostno naravnani prostorsko pravni temelji za zagotavljanje ustreznih 
pogojev za bivanje, gospodarski razvoj, gradnjo objektov, omrežij in naprav gospodarske 
javne in družbene infrastrukture ter izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja v okolju in na 
področju varovanja narave, naravnih virov, zdravja ljudi ter kulturne dediščine. Priprava akta 
je, poleg v oceni stanja navedenih razlogov, potrebna tudi zaradi preverjanja, usklajevanja in 
uresničevanja razvojnih potreb in investicijskih namer fizičnih in pravnih oseb. Vsebine 
obstoječega prostorskega planskega akta ne zagotavljajo zadostnih razvojnih možnosti za 
uresničevanje potreb občanov, gospodarstva, javnih služb in skupnih potreb v občini.  
 
Pobude za spremembo prostorskega načrta 
V času od sprejema zadnjih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin veljavnega 
družbenega plana so občani, gospodarski subjekti in druge organizacije v občini 
posredovali vrsto razvojnih pobud v obliki vlog za spremembo namenske rabe, pogojev 
in načina urejanja prostora. Številne pobude so bile opredeljene v teku izdelave 
strokovnih podlag in so bile na predlog izdelovalca sprejete oz. verificirane s strani 
občine, nanašale pa so se predvsem na prerazvrstitev zemljišč po namenski rabi tako 
za opredelitev novih stavbnih zemljišč, oblikovanje ustreznih prostorskih izvedbenih 
pogojev, povrnitev v kmetijska ali gozdna zemljišča pa tudi na uskladitev planske rabe z 
dejansko rabo prostora. V slednjem primeru gre za uskladitve in popravke glede na 
vsebine obstoječega plana, v katerem stavbna zemljišča niso ustrezno ali sploh niso 
določena. V postopku je bilo tako skupaj zbranih in obdelanih 885 pobud, ki so se 
nanašale na spremembe prostorskih planskih aktov.  
 
Ob začetku izdelave strokovnih podlag je bilo prejetih 151 pobud za spremembo 
planskega akta, podanih s strani fizičnih in pravnih oseb – vključno s pobudami občine. 
Naknadno pa je bilo opredeljenih še 734 pobud, med katerimi se jih večina nanaša na 
popravke in uskladitve namenske rabe z dejanskim stanjem v prostoru.  
 
Pobude so razvrščene glede na vsebino, torej na njen namen in so se v pretežni meri 
nanašale na : 

- spremembo podrobne namenske rabe (PNR) za namen bivanja (stanovanjske 
soseske, površine počitniških hiš, stanovanjske površine za posebne namene 
površine podeželskih naselij, površine razpršene poselitve), stanovanj, 

- spremembo PNR določitev osrednjih območij centralnih dejavnosti (območje za 
oskrbo, storitve, upravne in družbene dejavnosti vključno z ali brez bivanja), 

- spremembo PNR za določitev območij za proizvodne dejavnosti in gospodarske 
cone), 

- spremembo PNR za določitev posebnih območij namenjenih posebnim 
dejavnostim (turizem, športni centri), 

- spremembo PNR za določitev novih zelenih površin (območja za šport in 
rekreacijo, parkovne površine, pokopališča, druge zelene površine), 

- spremembo PNR za določitev površin okoljske, energetske in prometne 
infrastrukture, 
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- spremembe osnovne namenske rabe iz (nezazidanega) stavbnega zemljišča nazaj 
v kmetijska ali gozdna zemljišča (t.i. renaturacija).  

 
Posebej so evidentirane pobude oziroma predlogi posegov, kjer se namenska raba 
prostora popravlja oziroma usklajuje glede na dejansko stanje v prostoru (opredelitev 
stavbnega zemljišča za že zazidane površine, ki so v planskem aktu še kmetijska 
zemljišča ali gozd). V primerih, ko je bila potrebna in možna sanacija območij razpršene 
gradnje, so bile opredeljene tudi pobude za določitev stavbnega zemljišča na način, da 
je bilo objekte razpršene gradnje mogoče vključiti v naselje. 
 
Pomen priprave akta  
Občina kot najpomembnejši in najodgovornejši nosilec razvoja v prostoru mora 
zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj dejavnosti tako, da je ta medsebojno skladen in 
uravnotežen. Pri tem pa je občina v vlogi skrbnika prostora dolžna usmerjati prostorski 
razvoj tako, da je varovan javni interes. Njena prvenstvena naloga je zagotavljati razvoj 
in varovanje javnega prostora ter zagotavljanje pogojev za uresničevanje skupnih 
potreb občanov, gospodarskih in drugih dejavnosti. OPN mora uveljaviti zahteve zakona 
o prostorskem načrtovanju, ki se nanašajo na sanacijo razmer v prostoru na območjih 
razpršene gradnje, razpršene poselitve, izkoriščenosti prostorskih rezerv, prenove 
obstoječega stavbnega fonda in glede izpolnjevanja pogojev za nove posege v prostor. 
 
Ključni pomen novega prostorskega načrta je prav v tem, da rehabilitira vlogo občine 
kot usmerjevalca prostorskega razvoja, skrbnika sfere javnega ter varuha kakovosti 
naravnih in ustvarjenih vrednot ter zdravega okolja. Hkrati pa se z aktom omogoča 
uresničevanje individualnih pobud in realizacijo namer investitorjev tako, da se z 
uveljavljanjem urbanotvornih načinov gradnje izboljšuje stanje v prostoru. Izboljšanje 
bo lahko razvidno šele z leti tekom uveljavitve akta, ob uresničevanju načrtovanih 
ureditev. To bo lahko vidno skozi večjo urejenost javnega prostora, prometno 
propustnost mesta in drugih naselij, celostno urbanistično in arhitekturno podobo 
posameznih delov in celote naselij, kakovostno oblikovanje stikov urbanega in 
naravnega prostora, sanacijo degradiranega prostora, poudarjeno vlogo zelenih površin 
… itd. Pravo vrednost akta bo mogoče v prihodnje povezati s strateškim usmerjanjem k 
vrednotam trajnostnega razvoja, v načrtni in zmerni rasti mesta ter drugih naselij. 
Predvsem pa v njihovi kakovostni notranji preobrazbi in prenovi.  
 
 
 
III. Postopek sprejemanja akta 
 
V prvi fazi postopka priprave akta po sprejemu sklepa o pripravi OPN so bile izdelane 
strokovne podlage, ki obravnavajo prostorski razvoj občine z vidika poselitve, varovanja 
naravnega prostora ter družbeno ekonomskega razvoja občine. Ob upoštevanju 
razvojnih pobud v prostoru, ugotovitev in usmeritev iz strokovnih podlag, drugih 
strokovnih gradiv občine ter zakonskih okvirov s področja urejanja prostora, varovanja 
okolja, naravnih virov in kulturne dediščine je bil pripravljen osnutek akta ter 
posredovan v pridobitev smernic.  
 
Celostna presoja vplivov na okolje (CPVO) 
Del naravnega prostora občine se nahaja na območju varovanja narave (območje 
Natura 2000, Ekološko pomembna območja), zato bo v postopku priprave in 
sprejemanja akta na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje (odločba št. 35409-238/2009, z dne 17.09.2009). V 
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postopku se okoljsko poročilo za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje preveri, 
pristojno ministrstvo pa zanj izda mnenje o njegovi ustreznosti za javno razgrnitev. 
Pristojno ministrstvo je z mnenjem o ustreznosti dopolnjenega okoljskega poročila (št. 
35409-238/2009/39, z dne 2.9.2013) ugotovilo, da je bilo OP izdelano kakovostno in 
skladno s predpisi ter s tem primerno, da se skupaj s planom javno razgrne. V 
postopku CPVO na podlagi izdane odločbe ni bila potrebna izvedba presoje vplivov na 
varovana območja. Po pridobitvi mnenj vseh NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO je 
Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo o sprejemljivosti vplivov na okolje. 
 
Priprava strokovnih podlag  
Občina ob začetku postopka ni razpolagala s sistematično in celovito pripravljenimi 
strokovnimi podlagami iz postopkov priprave prostorskih sestavin družbenega plana in 
njegovih sprememb v preteklosti. Posamezna gradiva, ki so bila predana kot vhodna 
gradiva ob začetku priprave pa so po vsebini obravnavala specifične probleme ali 
posamezne manjše prostorske enote. Zato so bile v začetni fazi postopka izdelane 
celovite strokovne podlage ob upoštevanju izhodišč iz nadrejenih prostorskih aktov 
(Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije). Strokovne 
podlage so se dopolnjevale vse do faze dopolnjenega osnutka akta. 
 
Izdelane strokovne podlage predstavljajo gradivo, ki celovito obravnava prostor, 
gospodarske in družbene dejavnosti ter socialno stanje v občini. Izdelane so kot 
dolgoročno uporaben sistem podatkov s področja poselitve, ki ga bo v prihodnje 
mogoče nadgrajevati. Zato bodo gradiva v polni meri uporabna tudi v prihodnosti pri 
pripravi vseh nadaljnjih sprememb in dopolnitev osnovnega akta, kot tudi pri obravnavi 
parcialnih prostorskih problemov in podrobnejših prostorskih ureditvah.  
 
Opravljene faze postopka 
V doslej opravljenih postopkih so bile izvedene naslednje faze: 

- izdelava strokovnih podlag in izdelava urbanističnega načrta Hrastnik in Dol pri 
Hrastniku, 

- izdelava osnutka OPN (julij 2009), 
- pridobljene so smernice nosilcev urejanja prostora (avgust 2010), 
- izvedba usklajevanj z nosilci urejanja prostora za področja varstva kmetijskih 

zemljišč, gozdov, kulturne dediščine, narave (leto 2011), 
- izdelane dopolnilne strokovne podlage – hidrološko hidravlična študija za 

poplavna območja (leto 2011, januar 2012, ), dopolnilne strokovne podlage za 
nadomeščanje območij OPPN (november 2012),  

- izdelano okoljsko poročilo (december 2012), 
- izdelan dopolnjen osnutek v postopku CPVO (februar 2013), 
- javna razgrnitev dopolnjenega osnutka – (od 26. avgusta do 26. septembra 2013, 
- priprava in potrditev stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (februar 

2014), 
- Izdelava predloga za pridobitev mnenj NUP (april 2014) 
- Pridobivanje mnenj NUP – (maj 2014 – september 2015) 
- Pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje – (december 2015). 

 
 
 
IV. Način priprave akta 
 
Vhodna gradiva  
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Pri prevzemu naloge je izdelovalec akta prejel in analiziral različna gradiva kot so: 
veljavni prostorski planski akt, veljavni prostorski izvedbeni načrti, vloge, pobude in 
predloge fizičnih in pravnih oseb ter vrsta strokovnih gradiv kot vhodna gradiva za 
pripravo OPN. Pri pripravi akta je bila upoštevani tudi vrsta drugih razvojnih 
dokumentov, programov in projektov občine, ki so se pripravljali tudi v času priprave 
OPN. Pomembno vhodno gradivo, upoštevan kot sprejeti dokument občine ali regije, je 
bil tudi Regionalni razvojni program Zasavja za obdobje 2007 – 2013, .  
 
Strokovne podlage 
Namen strokovnih podlag je zagotoviti kakovosten in trajnostno naravnan prostorski 
razvoj s katerim se na eni strani spodbuja in usmerja gospodarski in socialni razvoj 
občine in na drugi vrednoti in varuje trajne kakovosti naravnega in bivalnega okolja.  
Strokovne podlage so skozi ugotovljene kakovosti in vrednotenje prostora postavile 
izhodiščna merila za obravnavo vlog za spreminjanje namenske rabe, načina in pogojev 
urejanja prostora. V času priprave akta so se izkazale potrebe in zahteve za izdelavo 
dodatnih strokovnih podlag, s katerimi je mogoče utemeljiti posamezne posege ali to 
izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora oziroma je za njihovo izdelavo postavljena 
zakonska zahteva.  
 
Tako so bile za OPN v času priprave akta izdelane strokovne podlage oziroma 
uporabljena že izdelana gradiva:  

- Študija ranljivosti prostora, Struktura d.o.o., Mirna Peč, december 2010; 
- Analiza razvojnih potreb in možnosti dejavnosti v občini Hrastnik, Struktura 

d.o.o., Mirna Peč, december 2010; 
- Demografska analiza občine Hrastnik, Struktura d.o.o., Mirna Peč, december 

2010; 
- Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča , Kmetijsk gozdarski zavod 

Ljubljana, Marec 2010; 
- Strokovne podlage za OPN Hrastnik, Analiza stanja prostora s področja poselitve 

– tematske in integralne analize, Struktura d.o.o, Mirna Peč, 2008; 
- 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, 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 
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: Brnica s pritoki -  območje C, št. C65-FR/10, 
Inženiring za vode d.o.o, Ljubljana, oktober 2011, dopolnitev januar 2012; 

- Strokovne podlage iz področja poselitve za opredelitev fotonapetostne elektrarne 
v območju odlagališča in nadgradnjo odlagališča komunalnih odpadkov Unično, 
Struktura d.o.o., Mirna Peč, september 2012; 

- Izbor lokacije osrednjega pokopališča in prostorska preveritev variante lokacije 
Brnica, Struktura d.o.o., Mirna Peč, januar 2012; 

- Identifikacija območja posebne izvorne poselitve  Gore – Kopitnik, Struktura 
d.o.o., Mirna Peč, april 2012; 

- Strokovne podlage za nadomestitev območij OPPN s prostorskimi izvedbenimi 
pogoji (za naslednja območja OPPN: OPPN 02-01 Sanacija območja razpršene 
gradnje Brdce, OPPN 08-01 Počitniško naselje Kal, OPPN 08-03 Počitniško naselje 
Pod hribom, OPPN 09-01 Sanacija območja razpršene gradnje Kupča vas, OPPN-



7 

 

05-01 Industrijska cona Novi Dol, OPPN-05-03 Sanacija območja razpršene 
gradnje Krištandol, OPPN-05-02 Stanovanjsko naselje Laze, OPPN-05-01 Sanacija 
območja razpršene gradnje Črdenc, OPPN-04-02 Sanacija območja razpršene 
gradnje Čeče, OPPN-12-01 Sanacija območja razpršene gradnje Spodnje Marno); 
Struktura d.o.o., Mirna Peč, september 2012; 

- Programska zasnova za implementacijo sistema solarne elektrarne v prostor na 
lokaciji Blate, Struktura d.o.o., Mirna Peč, maj 2012; 

- Strokovne podlage za ureditev širšega območja Ojstro, ARHITEKT 314 s.p., 
Leskovec pri Krškem, december 2012; 

- Energetska zasnova Občine Hrastnik, C&G d.o.o., Ljubljana, oktober 2006 
- Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja Občine Hrastnik, Analiza 

stanja prostora, Razvojni center Planiranje d.o.o, Celje, oktober 2006. 
 
Urbanistični načrt 
Skozi prostorske analize so bila opredeljena pomembnejša razvojna območja poselitve v 
občini za katere je skladno z zakonom potrebno izdelati UN kot ključni dokument na 
podlagi katerega so opredeljene vse pomembne usmeritve razvoja prostora. To 
območje je tudi najgosteje poseljeno, saj na njem živi več kot tretjina vsega 
prebivalstva občine, v njem je lociranih večina delovnih mest, gospodarskih 
zmogljivosti, objektov, naprav in omrežij družbene in gospodarske javne infrastrukture 
ter vse ključne funkcije oskrbe prebivalstva s storitvami družbenih in upravnih 
dejavnosti. Urbanistični načrt je bil za območje Hrastnika in Dola pri Hrastniku z Brnico 
osnova tako strateškemu kot izvedbenemu delu OPN.  
 
Smernice in mnenja NUP  
K podaji smernic so pozvani naslednji nosilci urejanja prostora navedeni v sklepu o 
pripravi OPN: 
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 
c. 21, 1000 Ljubljana, (smernice za razvoj poselitve); 
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana (mnenje o izvedbi CPVO);  
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direktorat za okolje, Vojkova 1b, 
1000 Ljubljana, (smernice za varstvo okolja in ravnanje z odpadki); 
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, 
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, (smernice za ohranjanje narave); 
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3001 Celje 
(smernice za ohranjanje narave); 
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno območje 
Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, (smernice s 
področja voda, rabe voda in priobalnih zemljišč); 
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana 
(smernice za področje energetike); 
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, 
(smernice za področje turizma); 
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, Kotnikova 5, 1000 
Ljubljana, (smernice za informacijski razvoj in telekomunikacije); 
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, 
(smernice za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin); 
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana, (smernice za 
razvoj cestnega prometa); 
12. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice, Langusova 4, 1535 Ljubljana, 
(smernice za razvoj železniškega prometa); 
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13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, Območje 
Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana; 
14. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, 
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, (smernice razvoja ter režimov urejanja območij in 
infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe); 
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 
1000 Ljubljana, (smernice za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami); 
16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 
56, 1000 Ljubljana, (smernice za področje kmetijstva); 
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, (smernice za ohranjanje gozdarstva, lovstva in 
ribištva); 
18. Pristojna ribiška družina Zavoda za ribištvo Slovenije, Župančičeva 9 , Ljubljana 
(smernice za področje ribištva); 
19. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana (smernice za 
področje gozdarstva lokalnega pomena); 
20. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ul. 10, 1000 
Ljubljana; 
21. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje 
(smernice za varstvo kulturne dediščine); 
22. HSE Invest d.o.o., PE Medvode, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode; 
23. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, (smernice za 
področje transporta in skladiščenje zemeljskega plina); 
24. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, (smernice za področje 
prenosa električne energije); 
25. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje (smernice 
za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena); 
26. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska 2, 6000 Koper (PE Žalec, 
Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec) (smernice za področje distribucije zemeljskega plina); 
27. Istrabenz plini d.o.o., PE Vzhodna Slovenija, Plinarniška ulica 1, 3000 Celje 
(smernice za področje distribucije zemeljskega plina); 
28. TELEKOM Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje 
omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje; 
29. ELSTIK d.o.o., Novi dom 4, 1430 Hrastnik; 
30. Toplarna Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5a, 1430 Hrastnik; 
31. Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje; 
32. KSP Hrastnik d.d., Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik; 
33. Občina Hrastnik 
 
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave 
dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja 
prostora so v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podali smernice in mnenje k prostorskemu 
aktu. Nekateri so jih podali v bistveno daljšem roku, kot je predpisano ( v 30-ih dneh od 
prejema vloge Ministrstva za okolje in prostor – od 16. 7. 2009). Zadnje smernice je izdalo 
ministrstvo pristojno za kmetijstvo 23. 8. 2010. Nekateri nosilci smernic niso izdali ( 7 
nosilcev) . Smernice so bile upoštevane pri pripravi vsebin strateškega dela in izvedbenega 
dela OPN v nadaljnjih fazah postopka. Z nekaterimi nosilci so bila izvedena tudi usklajevanja 
pred pripravo dopolnjenega osnutka.  
 
Na podlagi zakonskih sprememb v letu 2011 je bilo v nadaljevanju postopka potrebno 
upoštevati splošne smernice državnih nosilcev urejanja prostora. Ti so določeni s posebnim 
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uradnim seznamom, ki ga na svoji spletni strani objavlja ministrstvo pristojno za prostor. Ti 
nosilci so pristojni tudi za izdajo mnenja k OPN iz njihovega področja.  
 
Okoljsko poročilo 
Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo št. 35409-238/2009, z dne 17.09. 
2009 in odločilo, da je potrebno za OPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Ni pa 
v tem postopku treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana 
območja. Okoljsko poročilo za izvedbo  presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
okolje je bilo izdelano in posredovano vsem nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo v 
postopku CPVO. Ti so po usklajevanjih okoljskega poročila in plana nanj podali 
pozitivno mnenje, s čemer so bili izpolnjeni pogoji za izvedbo javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka akta.  
 
Vključevanje javnosti 
V dosedanjih fazah priprave akta je občina glede priprave OPN z zainteresiranimi 
javnostmi komunicirala i v smislu izmenjave mnenj, informacij, pridobivanja in 
posredovanja stališč glede posameznih predlogov posegov. Vse s ciljem, da se v OPN 
zagotovi ustrezna pravno prostorska podlaga za uresničitev razvojnih namer 
investitorjev. OPN  je bil javno razgrnjen z vsemi vsebinami vključno z okoljskim 
poročilom v času od 26.8.2013 do 26.9.2013  Širši javnosti bo predstavljen na treh 
javnih obravnavah (v Dolu, Podkraju in Hrastniku. V tem času bodo občani, organizacije 
in druge zainteresirane javnosti lahko podali pripombe in predloge na OPN in okoljsko 
poročilo. V javni razgrnitvi je bilo na OPN podanih 54 pripomb in predlogov. Na okoljsko 
poročilo ni bilo danih posebnih pripomb. Stališča do pripomb je obravnaval občinski 
svet in jih s sklepom št. 3500-2/2006, z dne 13.2.2014 potrdil. 
 
Postopek usklajevanja za pridobitev pozitivnih mnenj NUP 
Po potrditvi stališč do pripomb iz javne razgrnitve so bila stališča in pripombe vgrajena v 
odlok in grafični del OPN. Aprila 2014 je bil pripravljen predlog akta in posredovan vsem 
NUP, da nanj podajo mnenje iz njihove pristojnosti. V nadaljnjem postopku so bila od aprila 
2014 do septembra 2015 izvedena obsežna usklajevanja vse do pridobitve pozitivnega 
mnenja slehernega nosilca. Za pridobitev pozitivnega mnenja so se spreminjale in 
dopolnjevale vsebine tekstualnega in grafičnega dela akta do končne uskladitve.  
 
 
V. Obrazložitev ključnih vsebin akta 
Vizija prostorskega razvoja občine Hrastnik je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki 
bodo omogočile uravnoteženo in učinkovito rabo prostora za hitrejši gospodarski, 
socialni, kulturni in demografski razvoj ter kakovostno življenje v vseh naseljih občine. 
Občina tako želi postati prepoznavno okolje za vlaganja v gospodarski razvoj in 
privlačen prostor za bivanje. V regionalnem prostoru pa se Hrastnik v somestju z 
Zagorjem in Trbovljami vzpostavlja kot nosilec vseh aktivnosti za uresničitev razvojnih 
teženj v regiji. 
 
Pri načrtovanju poselitve so upoštevani različni vidiki pomembni za zagotavljanje dobrih 
pogojev za bivanje, gospodarski in družbeni razvoj kot so: 

- kakovostna prostorska struktura, 
- varčna in učinkovita raba prostora, 
- pogoji za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo, 
- učinkovit in enakovreden dostop, 
- konkurenčnost naselij v širšem prostoru, 
- zmanjšana ogroženost naselij zaradi naravnih in drugih nesreč, 
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- ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost naravnega 
prostora, 

- ohranjanje kulturne dediščine in 
- smotrna raba energije. 

 
Kakovost bivalnega okolja je ena temeljnih zahtev in pričakovanj sodobne družbe. V 
razvoju naselij stopnje kakovosti ne določa samo obseg oskrbljenosti s storitvami 
gospodarskih javnih služb, prometna dostopnost in komunalna opremljenost zemljišča. 
V veliki meri jo določajo tudi družbena infrastruktura in dostopnost do storitev na 
področju zdravstva, socialnih dejavnosti, izobraževanja ter pogoji razvoja novih 
delovnih mest in možnosti zaposlovanja. Celovitost kakovosti je mogoče ocenjevati tudi 
skozi odnose in razmerja med urbanim in naravnim prostorom, znotraj naselij pa še 
posebej v razmerjih med javnim in zasebnim prostorom. Javnemu prostoru mora biti 
odmerjena in zagotovljena prednostna vloga ter podana ustrezna vrednost. 
 
Višjo kakovost bivanja ob upoštevanju načel urejanja prostora v hierarhiji naselij lahko 
svojim prebivalcem zagotavlja predvsem občinsko središče Hrastnik , ki more uveljaviti 
svojo središčno vlogo v gospodarskem, kulturnem in prostorskem pogledu v občini in 
širšem geografskem prostoru ter Dol pri Hrastniku. Ostala naselja v občini svoj razvoj 
zagotavljajo v skladu s svojo vlogo v prostoru ob upoštevanju rasti prebivalstva, 
njihovih potreb, zmogljivosti in omejitev prostora. Sodobne zahteve bivalnega 
standarda in tehnološki pogoji gospodarjenja pogosto terjajo spremembe v grajeni 
strukturi naselij, ki pa jim je mogoče ustreči v okviru prenove ali novogradnje le v 
primerih ali do mere, ko izboljšanje ali novo stane ne povzroči konfliktov v prostoru, ali 
oškoduje javni interes, bodisi ne poruši doseženih razmerij med grajenim zasebnim, 
javnim ali naravnim prostorom. 
  
Kakovost bivanja se v pogojih nujnega ekonomskega obnašanja v rabi naravnih virov 
vse izraziteje odraža skozi ceno komunalnih in energetskih storitev. Obvezno 
opremljanje z minimalno infrastrukturo, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo in energijo, 
odvajanje odpadne vode, odstranjevanje odpadkov in navezavo na javno cestno 
omrežje je sicer nujen pogoj za aktiviranje razpoložljivih zemljišč za gradnjo. Cena 
obnove dotrajane infrastrukture in dograditve manjkajoče predstavlja merilo 
racionalnosti gospodarjenja s sistemi javne infrastrukture in vplivajo na privlačnosti 
bivanja v nekem okolju. Komunalna, komunikacijska in energetska omrežja pa morajo 
zagotavljati racionalno, energetsko varčno umeščanje objektov v prostor ter energetsko 
varčne urbanistične rešitve in oblike oskrbe objektov z energijo. Ključna razvojna 
naloga v prostoru je tako postopna kontinuirana sanacija dotrajanega in dograditev 
manjkajočega komunalnega omrežja za sprejemljivo ceno gradnje in kasnejšega 
upravljanja. 
 
Ključni projekti za kvalitativen razvojni preskok v regiji in ne samo v občini predstavljajo 
nujno osnovo in predpogoj za izenačevanje pogojev gospodarjenja in bivanja v širšem 
merilu. V prihodnosti bo usoda razvojne moči občine in regije v veliki meri odvisna od 
vlaganja državnih sredstev v ključne projekte na področju infrastrukture in spodbujanja 
gospodarstva. Zato je bilo potrebno takšne projekte v prostorskem načrtu občine 
ustrezno opredeliti in prostorsko umestiti. Na področju infrastrukture je ključna boljša 
povezanost občine s sosednjimi regijami, razvoj cestnega omrežja, kar bo omogočila 
zlasti izgradnja državne ceste Hrastnik – Zidani Most ter tudi navezava na koridor 3. 
razvojne osi. Izjemnega pomena je tudi izgradnja komunalne infrastrukture (regionalno 
odlagališče komunalnih odpadkov Unično – 2. faza, dograditev manjkajočega 
kanalizacijskega omrežja in obnova vodovodnega omrežja). Vzpostavitev notranjih 
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lokalnih/subregionalnih optičnih kabelskih povezav, ki bodo tvorile hrbtenico za 
postavitev novih tehnologij pa je drugi prednostni projekt, ki je nujen za vključitev 
občine v sodobne gospodarske in družbene tokove. Ena prednostnih nalog je 
sistematična prenova dotrajanega stanovanjskega fonda v javni lasti, prav tako pa tudi 
izboljšanje družbene infrastrukture (center za zaščito in reševanje, kapacitete za 
varstvo in oskrbo starejših). Zelo veliko vlogo ima OPN tudi v smislu zagotovitve 
ustreznih pogojev za sanacijo degradiranega prostora. Tako so opredeljena območja, 
kjer je potreben celovit pristop s katerim bo poleg osnovnega cilja, to je sanacije 
prostora,hkrati dana tudi razvojna priložnost za nove gospodarske dejavnosti 
(energetska oskrba, šport in rekreacija, turizem.. ). Takšna so območja odlagališča TET 
Prapretno, kamnoloma Retje – Plesko, rudniških površin Ojstro in Blate. Med ključne 
razvojne potrebe oziroma projekte občine za katere se v OPN vzpostavlja prostorske 
pogoje, se uvrščajo še izgradnja pokopališča Brnica, center varstva starejših občanov 
(območje Leša), nadgradnja odlagališča Unično. Ob tem se v aktu ohranja prostorske 
pogoje za širitev obstoječega aktivnega dela odlagališča TET na meji z občino Trbovlje 
in za ureditev novega odlagališča po zapolnitvi obstoječega (območje Treh dolin). 
 
Sestavine akta  
OPN sestavljajo strateški del vključno s konceptom razvoja območij UN, izvedbeni del in 
priloge. OPN ima tekstualni del v obliki odloka in grafične prikaze s kartami strateškega in 
izvedbenega dela.  
 
Strateški del OPN določa izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega 
razvoja, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, usmeritve za razvoj 
poselitve in za celovito prenovo, za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in 
usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev. Sestavljen je iz besedila - odloka, v 
poglavju 2.0. in grafičnih prikazih na naslednjih kartah (v merilu 1:50000): 
I. Strateški del 
(merilo kart 1:30000) 

- karta 1 - prikazi zasnove prostorskega razvoja občine (_21_str_del_211_zas_pros_raz - 
1 list), 

- karta 2 - prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture (_21_str_del_212_zas_gji - 
1 list), 

- karta 3 - prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter 
prikaz okvirnih območij razpršene poselitve (_21_str_del_213_zas_pos_rg_rp - 1 list) 

- karta 4.1 - prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo 
(_21_str_del_2141_zas_pos_usm - 1 list), 

- karta 4.2 - prikazi usmeritev za razvoj v krajini (_21_str_del_2142_zas_ost_kraj - 1 
list), 

- karta 4.3 - prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč 
(_21_str_del_2143_zas_ost_nrp - 1 list). 

 
II. Izvedbeni del 
(merilo 1:5000) 

- karta 221 - pregledna karta občine Hrastnik z razdelitvijo na liste (_221_preg_kar_listi - 
1 list), 

- karta 222 - pregledna karta občine Hrastnik s prikazom osnovne namenske rabe in 
ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (_222_preg_kar_onrp_gji- 1 list), 

- karta 223 prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora 
in prostorskih izvedbenih pogojev (_223_eup_pnrp_pip- 19 listov), 

- karta 224 prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture 
(_224_eup_gji –19listov). 
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Besedilni del izvedbenega dela akta določa prostorske izvedbene pogoje v obliki meril in 
pogojev za posege v prostor na območjih posameznih enot urejanja prostora, ki jih je 
potrebno upoštevati pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih 
o graditvi objektov. Prostorski izvedbeni pogoji se nanašajo na namembnost, lego, velikost in 
oblikovanje objektov, parcelacijo, priključevanje objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno dobro, celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje narave, 
varstvo okolja in naravnih dobrin, varstvo pred naravnimi nesrečami ter varovanje zdravja 
ljudi. 
 
III. Priloge OPN 
Akt ima naslednje priloge: 

- Izvleček iz hierarhično nadrejenih prostorskih aktov (za območje Občine Hrastnik) 
(_31_izvl), 

- prikaz stanja prostora občine Hrastnik (_32_st_pros), 
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve (_33_str_pod), 
- urbanistični načrt Hrastnik in urbanistični načrt Dol pri Hrastniku z Brnico 

(_331_un_konc_del in _332_un_podr_del), 
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora (_34_sm_mn), 
- obrazložitev OPN (_35_obr), 
- povzetek za javnost (_36_pov_jav), 
- okoljsko poročilo (_37_por_okolj). 

 
V Prikazu stanja prostora so zajeti vsi varstveni režimi, ki predstavljajo omejitve in prepovedi 
v zvezi z rabo prostora ter posegi vanj in izhajajo iz zakonskih predpisov na področju varstva 
kmetijskih zemljišč, gozdov, voda, ohranjanja narave, varovanja okolja, varstva kulturne 
dediščine, zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljanja z gospodarsko javno 
infrastrukturo in drugimi predpisi. Podatki iz prikaza stanja se upoštevajo pri načrtovanju 
posegov v prostor in pri upravnih odločitvah v zvezi z njimi. 
 
2.0.0.0  Strateški del OPN – besedilo 
2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine 
Občina Hrastnik leži v vzhodnem delu statistične Zasavske regije, ki jo tvori skupaj z občinama 
Trbovlje in Zagorje. Obsega 58,58 km2 (0,22% površine v regiji in 0,3 % površin v Sloveniji) 
na kateri v 19 naseljih živi okoli 10.800 prebivalcev. Gostota poselitve v občini je ( 177,5 
preb./km2) gostejša kot na ravni regije (173,7 preb./km2) in države (98,6 preb./km2). 
 
Padanje števila prebivalstva po letu 1991 se je zaustavilo in po letu 2002 niha med manjšo 
rastjo in blagim upadanjem, na kar vplivajo predvsem migracije. Povprečna velikost 
gospodinjstev se zmanjšuje in je pod povprečjem v državi (2,6 članov/gospodinjstvo).  
 
Pretežni del občine označuje razgibana krajina Posavskega hribovja, členjenega z utesnjeno 
dolino Save ter ob potokih Boben in Brnica. Območje občine je prepoznavno po naravnih 
virih – zalogah rjavega premoga in laporja, katerih izkoriščanje je povzročilo degradacijo in 
omejeno rabo naravnega okolja. Neugodna konfiguracija površja pogojuje tudi primarno 
rabo tal. Prevladuje gozd s katerim je poraslo okoli 65 % površin, kmetijske površine 
predstavljajo le 27 %, pozidanih in sorodnih pa je 6,6 % površin, preostala območja 
predstavljajo kamnolomi in vode (na podlagi podatkov o dejanski rabi zemljišč).  
 
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 in Prapretno, 
deloma pa še v območju Turja, na Kalski planoti in na Gorah. Največji delež kmetijskih 



13 

 

zemljišč zajemajo trajni travniki in pašniki ter ekstenzivni sadovnjaki (86 %), v intenzivni 
kmetijski obdelavi je le 7 % kmetijskih zemljišč, prav toliko pa se jih zarašča. V območju 
varovanja pridobivalnega prostora rjavega premoga je 196,3 ha najboljših kmetijskih 
zemljišč. S procesom opuščanja obdelave se je v preteklosti zaraslo in spremenilo v gozd cca 
53 ha najboljših kmetijskih zemljišč v občini. 
 
Gozdnata krajina se mozaično prepleta z drugimi rabami tal. Bolj kot z vidika lesne 
proizvodnje je gozd v občini pomemben zaradi svoje ekološke in socialne funkcije. 
Poudarjena je zlasti klimatsko in higiensko-zdravstvena in socialna funkcija (zmanjševanje 
onesnaženosti zraka, rekreacijska raba) in varovalna funkcija (varovanje na plazovitih 
pobočjih). Zaradi delovanja emisij plinov je na več kot 500 ha gozdov (k.o. Hrastnik mesto, 
Hrastnik, Gore) prizadet njihov ekološki, socialni in proizvodni pomen. Dodatno je oteženo 
gospodarjenje z gozdovi na varovanem območju rudniških kopov. 
 
Največje naselje in občinsko središče je Hrastnik, v katerem živi več kot polovica vsega 
prebivalstva občine. Hrastnik se je razvil ob potoku Boben na sotočju z reko Savo. Z več kot 
polovico prebivalcev občine je tudi glavno industrijsko, trgovsko, kulturno, izobraževalno in 
upravno središče širšega regionalnega zaledja. Pomembno lokalno središče je še Dol pri 
Hrastniku. Poseljenost v občini je dokaj neenakomerna. V osrednjem poselitvenem območju 
Hrastnika, Brnice in Dola pri Hrastniku živi tri četrtine prebivalstva občine. Skladno s 
Strategijo prostorskega razvoja Slovenije se Hrastnik v okviru somestja s Trbovljami in 
Zagorjem razvija kot regionalno središče nacionalnega pomena. Glede na skupne 
arhitekturne in urbanistične značilnosti v občini je za njen prostor značilen vpliv in pripadnost 
zasavski arhitekturni regiji. 
 
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 steklarska in 
kemična industrija, vse pomembnejše postajajo še gradbeništvo, storitve, predelovalne 
dejavnosti ter tudi trgovske in poslovne dejavnosti. Razvojni potencial občine na področju 
turizma je skromno izkoriščen.  
 
Občina Hrastnik je prometno slabo vpeta v širše prometno omrežje in v Zasavju najslabše 
povezana s sosednjimi regijami ter z omrežjem avtocest. Najbolj je kritična povezava proti 
jugu ob Savi do Zidanega Mosta. Omrežje občinskih cest zagotavlja dostopnost vseh naselij v 
občini vendar je na posameznih odsekih potrebno obnove in rekonstrukcije.  
 
Oskrbljenost naselij je s storitvami na področju šolstva, otroškega varstva, zdravstva, 
socialnega varstva, kulture in športa, sorazmerno dobro pokrito. Razmeroma neenakomerno 
pa je razvita prometna, komunalna, energetska in komunikacijska infrastruktura. Z boljšo 
opremljenostjo odstopajo naselja v osrednjem poselitvenem prostoru, zlasti Hrastnik in Dol 
pri Hrastniku. Vsa naselja v občini imajo javni vodovod, s pitno vodo je oskrbljenih 90 % 
prebivalstva. Območje Hrastnika, Prapretnega in Studenc, Dola, Podkraja, Brnice in Turja je 
razmeroma dobro pokrito s kanalizacijskim sistemom ter . V odročnejših naseljih pa ta še ni 
zgrajen. V sistem zbiranja in odvoza odpadkov z odlaganjem na regijskem odlagališču je 
vključeno celotno območje poselitve v občini. Industrija je dobro oskrbljena z energijo, 
posledično pa so zadovoljivo oskrbovana stanovanjska naselja goste poselitve, zlasti Hrastnik 
in Dol pri Hrastniku. V osrednjem poselitvenem območju občine je zgrajen kabelski sistem za 
prenos podatkov in kabelsko televizijo.  
 
Potrebe in težnje v razvoju  
S ciljem zmanjšanja razvojne ogroženosti so v občini še naprej potrebne spodbude in 
izboljšanje pogojev za razvoj poslovnih subjektov s tehnološko zahtevno proizvodnjo in 
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visoko dodano vrednostjo. Velik del prostora občine je močno degradiran zaradi izkoriščanja 
naravnih virov in obremenitev okolja. Bremena iz preteklosti niso sanirana, izpostavljenost  
pritiskom na okolje se še nadaljuje. Proces nadaljnjega poslabševanja stanja okolja in 
sanirati posledice preteklega obremenjevanja in onesnaževanja. Za pridobivanje novih 
vlaganj v gospodarski sektor, ohranjanje in razvijanje človeških virov je potrebno povečati 
privlačnost občine z izboljšanjem pogojev za bivanje s posodobitvijo družbene in komunalne 
infrastrukture, sanacijo degradiranih zemljišč in izboljšanjem stanja zraka, zagotavljanjem 
učinkovite prometne in komunikacijske povezanosti z drugimi regijami. Degradirano območje 
nekdanje steklarske kolonije sedaj pretežno že izpraznjene stanovanjske soseske v južnem 
delu Hrastnika je potrebno programsko prestrukturirati in stavbno prenoviti. 
 
Za dvig kakovosti življenja bo potrebna prenova obstoječega stanovanjskega fonda v gosteje 
naseljenih soseskah, objektov, naprav in omrežij komunalne in prometne infrastrukture ter 
povečanje obsega in boljša urejenost zelenih parkovnih in rekreacijskih površin. Ob 
zviševanju števila starejših v deležu celotnega prebivalstva se posledično izkazujejo potrebe 
po širitvi kapacitet institucionalnega varstva prebivalstva in njihove oskrbe. Prav tako je 
potrebno izboljšanje prostorskih pogojev za varstvo otrok. 
 
Skozi oceno ugodnega razvoja prebivalstva v prihodnosti in predvsem zaradi izboljšanja 
obstoječih bivalnih razmer se izkazujejo potrebe po novih površinah za poselitev za gradnjo 
stanovanj in družbene infrastrukture,skupaj z zelenimi površinami v Hrastniku in Dolu ter v 
drugih vitalnejših naseljih. Hkrati pa je vrsta obstoječih nezazidanih stavbnih zemljišč za 
razvoj poselitve neprimernih. To so zemljišča na strmih in erozijsko ogroženih območjih ter 
zemljišča, kjer je komunalno opremljanje ekonomsko nesprejemljivo ali so na njih 
vzpostavljeni varstveni režimi. Zato je takšna zemljišča najprimerneje povrniti v prvotno 
namensko rabo kot kmetijska ali gozdna zemljišča.  
 
Možnosti prostorskega razvoja 
Razvojne možnosti v občini so močno omejene zaradi naravnih značilnosti prostora, 
geografske lege, izkoriščanja naravnih virov in degradiranosti okolja. Ključno omejitev 
razvoja predstavljajo varovane cone (treh stopenj) na območju pridobivalnega prostora 
rjavega premoga, ki se razteza na skupni površini preko 950 ha in vključujejo območje 
osrednjega poselitvenega prostora občine. Iz razvojnih omejitev so izvzeta območja 
obstoječe poselitve Hrastnika, Brnice in Dola pri Hrastniku določena z varnostnimi stebri. 
Raba prostora je omejena še v območju odprtih kopov Retje – Plesko in Boben ter 
odlagališču odpadnega pepela TET pri Prapretnem, kjer se zagotavljajo možnosti za 
nadaljnje potrebe teh dejavnosti. 
 
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. Posebno privlačnost za poselitev predstavlja 
območje med Brnico in Dolom. V Hrastniku so razpoložljive prostorske možnosti močno 
omejene. V primernem obsegu za organizirano gradnjo se izkazujejo le na območju Leše. 
Zagotavljanje novih poselitvenih možnosti je smiselno usmerjati predvsem v celostno 
prenovo naselij in izboljšanje stavbnega fonda ter izrabo obstoječih prostorskih rezerv na 
nezazidanih stavbnih zemljiščih. Hriboviti predel občine Gore – Kopitnik je primeren za razvoj 
turizma povezanega z naravo ter območja počitniških hiš. Za razvoj zimskega turizma se 
izkazujejo možnosti ureditve smučišča Rajska dolina, vendar le v smislu dopolnitve turistične 
ponudbe v regiji.  
 
Obstoječi industrijski kompleksi Hrastnika nimajo možnosti širitve ali selitve na novo lokacijo, 
zato se lahko le notranje prenavljajo in dograjujejo z izrabo notranjih rezerv. Prostor 
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nekdanje steklarske kolonije, ki je sedaj pretežno izpraznjen in degradiran, predstavlja 
prostorsko rezervo za razvoj industrije, obrti in storitev. Zaradi pomanjkanja primernega 
prostora za razvoj industrije se ob postopnem preobražanju območij centralnih dejavnosti 
ohranjajo pogoji za posamezne proizvodne dejavnosti, ki za razvoj centralnih dejavnosti niso 
moteče. Ohranja se obstoječi proizvodni kompleks Novi Dol. V Dolu so razpoložljive površine 
z možnostmi za širitev prostora za proizvodnjo. Posebej izpostavljene so možnosti razvoja 
športa in rekreacije v povezavi s turizmom ter energetske izrabe (sončna energija) na 
degradiranih površinah, ki so deloma že sanirane (odlagališče odpadnih produktov TET pri 
Prapretnem) ali je sanacija delno izvedena oziroma se še pripravlja (Plesko, Ojstro, Blate).V 
občini se za regionalne potrebe zagotavlja prostor za dograditev odlagališča komunalnih 
odpadkov Unično v okviru obstoječega ureditvenega območja. V središčnem prostoru 
Hrastnika se zagotavljajo možnosti ureditve večnamenskega objekta regionalnega značaja za 
potrebe požarnega varstva, varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter policijske 
postaje. Prostorske potrebe za izgradnjo novega pokopališča v Brnici so glede realizacije 
podrejene morebitnemu nadaljnjemu kopu neizkoriščenih zalog rjavega premoga z 
aktiviranjem rudnika Brnica. V tem primeru bo potrebno vse aktivnosti za izgradnjo 
pokopališča na Brnici zaustaviti in v planu določiti novo lokacijo. Izrabo hidroenergetskega 
potenciala Save v njenem srednjem toku se na območju občine Hrastnik načrtuje na državni 
ravni z izgradnjo HE Suhadol.  
 
Cilji in prioritete prostorskega razvoja 
Dolgoročni cilji 
Občina želi s prostorskim načrtom doseči naslednje splošne cilje prostorskega razvoja: 

- v prostoru 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, 
- 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. 

 
2.2.0.0  Zasnova prostorskega razvoja občine 
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 1: prikazi zasnove prostorskega razvoja občine) 
Prostorski razvoj občine 
Območja za bivanje 
Poselitev se v ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti se dopuščajo v večjih 
naseljih s poudarjeno centralnostjo. Razvoj poselitve se v pretežni meri usmerja v osrednje 
poselitveno območje Hrastnika in Dola z Brnico, ki zajema dve tretjini poselitvenih površin 
namenjenih bivanju v občini. Manjše širitve, predvsem s smiselno zaokrožitvijo stavbnih 
zemljišč ali s sanacijo območij razpršene gradnje, se zagotavlja še v naseljih Brdce, Brnica, 
Čeče, Marno, Prapretno, Turje in Gore, izjemoma za potrebe razvoja kmetijstva, obrti in 
storitev pa tudi v ostalih naseljih. V ostalem prostoru se ohranjajo strnjeni kompleksi 
kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi. Vzdržuje se obstoječe razmerje med urbanim in 
naravnim prostorom ter posameznimi tipi kulturne krajine. Degradirane površine naravnega 
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prostora se sanira in nameni rekreacijskim dejavnostim ali na njih postopno vzpostavlja 
naravno stanje. Ugodne pogoje za bivanje omogočajo tudi širša območja razpršene 
poselitve, ki se ohranjajo in razvijajo kot so območja naselij Čeče – del, Gore in Podkraj. Za 
območje Kala pod Kalsko planoto in na širšem območju Gore – Kopitnik se nahajajo tudi 
površine počitniških hiš deloma v sklenjenih poselitvenih enotah in deloma razpršeno v 
prostoru in pogosto na lokacijah avtohtone poselitve. Bivanje se ohranja v vseh ostalih 
naseljih občine in omogoča razvoj v okviru potreb omejenih na lastne potrebe tam živečega 
prebivalstva. 
 
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 o Savi v Podkraju in v utesnjeni dolini Bobna v južnem delu 
Hrastnika ter v Dolu z možnostjo širitve proti vzhodu v dolini ob Brnici.  
 
Centralne dejavnosti se umeščajo v središčni prostor urbanih naselij in zajemajo večje 
površine središča Hrastnika in Dola. Centralne dejavnosti so deloma izključno namenska in 
deloma mešana z bivanjem z večstanovanjskimi objekti, objekti za oskrbne, storitvene, 
poslovne in družbene dejavnosti. V Hrastniku se zagotavljajo centralne dejavnosti za potrebe 
prebivalstva občine in tudi širše regionalno področje, v Dolu in deloma še v Turju ter Marnem 
pa izključno za lokalne potrebe. Prostor v središčnem delu Hrastnika in Dola namenjen 
proizvodnji, ki se opušča ali prestrukturira se bo postopoma lahko namenjal tudi razvoju 
centralnih dejavnosti, zlasti storitvam in oskrbi. Med družbenimi dejavnostmi je največ 
prostora namenjenega športu in rekreacije ter vzgoji in izobraževanju, površine zanje se 
zagotavljajo tudi zunaj središčnega prostora naselja. Objekti kulturnih dejavnosti, zdravstva 
in sociale so umeščeni v ožje središče Hrastnika ter Dola. Območja za šport in rekreacijo za 
potrebe prebivalstva občine se pretežno nahajajo v Hrastniku in Dolu,kjer so zgrajeni športna 
dvorana, stadion in druga športna igrišča. 
 
Območja primerna za razvoj turizma v naravi in v povezavi s predstavijo varovanih naravnih 
vrednot, kulturne dediščine in športno rekreacijskimi površinami so zlasti področje Gore – 
Kopitnik (krajinskim parkom Kopitnik, planinski dom), območje Kala (naravni spomenik 
Mrzlica nad Kalom, smučišče), v perspektivi (po sanaciji) pa tudi v preteklosti z rudarjenjem 
ali odlaganjem stranskih produktov degradirane površine.   
 
Območja gospodarske javne infrastrukture 
Za komunalno oskrbo občine je pomembna okoljska infrastruktura sedmih med seboj 
povezanih vodovodnih sistemov z vodnimi zajetji. Lokacija centralne čistilne naprave se 
nahaja ob Savi v južnem delu Hrastnika, nanjo se priključuje kanalizacijski sistem osrednjega 
poselitvenega območja z naselji Hrastnik, Dol, Brnica, Prapretno, Podkraj. V severovzhodnem 
delu občine je umeščeno regijsko odlagališče komunalnih odpadkov Unično, odlagališče 
odpadnih produktov TET se nahaja v zahodnem delu občine pri Prapretnem in je v 
zapolnjenem delu sanirano. Po zapolnitvi obstoječega odlagališča TET bo za nadaljnje 
odlaganje potrebno aktivirati območje južno od Prapretnega (tri doline - Dolge njive, Račkov 
potok in Suhi potok). Skozi osrednje dele občine po dolini Brnice, Bobna in Save potekajo 
prenosni elektroenergetski daljnovodi. Hrastnik je oskrbljen s primarnim plinovodom, 
pretežno za potrebe industrije ter tudi za potrebe gospodinjstev in ogrevanje objektov. V 
Hrastniku je zgrajen tudi sistem daljinskega ogrevanja. Območja pokopališč so v naseljih 
Draga, Podkraj, Turje in Gore ter za osrednje poselitveno območje na Dolu pri Hrastniku, ki 
je že zapolnjeno, zato je nujno potrebna ureditev novega pokopališča. Zanj se zagotavlja 
prostor zahodno od naselja Brnica. Vendar je njegova ureditev odvisna tudi od morebitnega 
aktiviranja podzemnega pridobivalnega prostora mineralnih surovin – rjavega premoga v 
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rudniku Brnica. V tem primeru bo za pokopališče potrebno zagotoviti drug prostor. Pretežni 
del območja gospodarske javne infrastrukture predstavljajo prometne površine državnih in 
lokalnih cest s skupno površino 41,6 ha Najpomembnejše so državne ceste G2 108 Trbovlje 
– Hrastnik – Zidani Most,  R1 221 Trbovlje – Boben – Hrastnik – Šmarjeta ter R1 224 skozi 
naselje Hrastnik z mostom čez Savo. Glavna železniška proga Ljubljana – Zidani Most poteka 
po levem bregu Save v območju občine v obsegu 0,7 ha.  
 
Okvirna območja naselij 
Okvirna območja naselij so določena v skladu s strokovnimi merili in usmeritvami kot jih 
uveljavljata Prostorski red Slovenije in Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Zato ni 
mogoče tega pojma enačiti z območjem naselja, kot ga pojmuje statistična določitev 
območja po registru prostorskih enot (RPE). V občini se po RPE nahaja 19 naselij.  
 
Razpršena gradnja je evidentirana s posamičnimi primeri v širšem prostoru občine kjer se 
objekti razpršene gradnje prepletajo z oblikami razpršene poselitve - osamelimi domačijami 
in zaselki avtohtonega izvora. Posamezna zaokrožena območja razpršene gradnje se 
pretežno vključujejo v zaokroženo območje poselitve z vključitvijo v naselje na podlagi 
sanacijskih ukrepov, pri čemer se sanacija posebej osredotoča na ohranjanje identiteto 
krajine in naselij, na elemente različnih vrst varovanj ter na pogoje komunalne ureditve.  
 
Kjer so v prostoru evidentirani pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, 
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij z 
objekti pretežno zgrajenimi pred letom 1967, so bila določena območja razpršene poselitve. 
Mešanje in preplet posameznih tipov naselij in poselitve z razpršenim, razloženim in gručastim 
delom naselij, z zaselki in samotnimi kmetijami je značilno za pretežni del območja občine 
zunaj urbanih naselij.  
 
2.3.0.0 Zasnova GJI lokalnega pomena in grajenega javnega dobra 
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 2: prikazi zasnove GJI) 
Prometna mreža in omrežja komunalnih, energetskih in komunikacijskih vodov je zasnovana 
na obstoječem stanju, ki se bo v prihodnosti izboljševalo z rekonstrukcijami, modernizacijami 
in širitvami teh omrežij. Izboljšanje kakovosti bivanja bo tudi na podlagi OPN zagotovljeno z 
izboljševanjem stanja glede prometne dostopnosti, okoljske varnosti, oskrbe z vodo, energijo 
in telekomunikacijami. To bo zagotovljeno na eni strani z ukrepi na lokalni ravni in na drugi 
tudi z realizacijo pomembnih regionalnih projektov, kot so posodobitev odlagališča Unično, 
izgradnjo glavne državne ceste Hrastnik – Zidani most ter z ukrepi na področju energetske 
infrastrukture.   
 
2.4.0.0  Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi 

prostorsko povezana 
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z 
območji razpršene gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve) 
V občini je prisoten pogost pojav prepletanja enot razpršene gradnje z objekti razpršene 
poselitve - osamelimi domačijami, skupinami domačij in hiš z manjšimi zaselki. Kjer je bilo to 
mogoče je bila razpršena gradnja vključena v naselje s čemer je omogočena sanacija teh 
manjših območij oziroma posamičnih enot. Sanacija pa je potrebna predvsem z vidika 
racionalne rabe prostora in usmerjanja poselitve v naselja, komunalnega opremljanja in 
varstva okolja ter izboljšanja identitete prostora.  
 
2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve 
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z 
območji razpršene gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve) 
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Razpršeno poselitev v prostoru predstavljajo predvsem samotne kmetije oziroma domačije in 
manjši zaselki avtohtonega izvora, ki je datiran pred letom 1967. Gre za lokacije izvornih 
oblik poselitve, ki so v občini značilne za območja naselij Boben, Brdce, Čeče – del, Gore, 
Kal, Kovk, Krištandol, Krnice, Marno, Plesko, Podkraj, Šavna Peč, Turje in Unično. V primeru 
navedenih naselij gre za zelo redko poselitev pa tudi demografsko ogroženost, ki ima vzroke 
v pretekli industrializaciji, slabši dostopnosti do javnih storitev ter komunalne opreme. 
Posebno območje razpršene poselitve se nahaja na območju Gore – Kopitnik, kjer se 

avtohtona poselitev prepleta s počitniškimi naselji oziroma hišami. Te so v veliki meri 
nastale tudi na izvornih lokacija nekdanjih osamelih domačij. Območje je bilo v 
preteklosti izpraznjeno, hkrati pa je pretežno v 60-tih in 70-tih letih prejšnjega 
stoletja potekal proces obnove in gradnje sekundarnih bivališč – počitniških hiš.  
 
Za poselitev na območju Gore - Kopitnik s strokovnimi podlagami ugotavljamo, da gre 
za specifičen prostorski fenomen, nujno potreben sanacije,  kjer je mogoče povleči 
vzporednice s posebno obliko avtohtone poselitve izvornih vinogradniških območij, 
zidanic ponekod drugod po Sloveniji. V tem primeru torej načeloma gre za fenomen 
določene oblike bivanja za oddih, ki je kot pojav nastal iz socioloških potreb 
prebivalstva iz izrazito delavskega okolja vezanega na intenzivne industrijske panoge 
in rudarstvo (steklarna, cementarna, rudniki steklarstvo,…) V prostorskem smislu gre 
pri enotah za oddih za mrežo posamičnih gradenj, ki so v prostor bolj ali manj 
umeščene po nekem vzorcu, ki imajo takšen ali drugačen vpliv v širšem prostoru in so 
bile grajene v različnih časovnih obdobjih ipd.  

 
Danes je to območje potrebno sanacije z opremljanjem z gospodarsko javno 
infrastrukturo – zlasti z ureditvijo kanalizacije in oskrbe z vodo ter z vzpostavitvijo 
mreže javnih cest. Le na ta način bo na širšem območju ohranjena poselitev in 
vzdrževana kulturna krajina, ki ob pogoju sanacije in odprave negativnih posledic, 
opravičuje ohranitev te oblike poselitve.  
 
2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine 
(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 4.1: prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za 
celovito prenovo - od 18. do 23. člena; karta 4.2: prikazi usmeritev za razvoj v krajini - 24. 
člen; karta 4.3: prikazi usmeritev za namensko rabo prostora - 27. člen) 
Razvoj poselitve in celovita prenova 
Z obravnavo naselja kot celote v razmerju do širšega naravnega prostora in v povezavi s 
sosednjimi območji na eni strani ter na drugi z upoštevanjem vseh posameznih konstitutivnih 
elementov naselja se zagotavlja celovitost v pristopu k načrtovanju prenove delov ali celote 
naselij. Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko celovito prenavlja na podlagi 
OPPN. Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi podrobnejša določila 
prostorsko izvedbenih pogojev. Proces prenove se spodbuja tudi s povečanjem privlačnosti 
prostora za poselitev z novogradnjami stanovanj v okviru novih poselitvenih zmogljivosti, ki 
naj omogočijo prenovo ali izgradnjo javne gospodarske infrastrukture in posredno spodbudijo 
proces prenove starega stavbnega fonda.  
 
Usmeritve za razvoj naselij so postavljene tako, da se ohranja in razvija njihovo 
prepoznavnost v prostoru. V vseh naseljih občine se, v skladu s cilji za zaustavitev trenda 
upadanja števila prebivalcev in praznjenja stavb, prednostno usmerja poselitev v obstoječo 
stavbno strukturo, s posegi prenov, nadomestnih gradenj, zgostitev, rasti stavb znotraj 
obstoječih gradbenih enot in z izrabo ostalih notranjih prostorskih rezerv. V naseljih, kjer se 
poleg razpršene gradnje pojavlja še vrsto drugih spremljajočih razvojnih problemov, kot so 
zlasti dotrajana ali oblikovno degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder, neustrezen, 
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razvrednoten ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna 
infrastruktura, prometni problemi in drugo, so podani zadostni razlogi za celovito prenovo. 
 
Na podlagi izkazanih potreb, kadar teh ni  bilo možno zadostiti z izrabo notranjih rezerv, so v 
planu opredeljene tudi širitve naselij. Prav tako pa so v nekaterih naseljih ugotovljena 
urbanistično nesprejemljiva ali za pozidavo neprimerna, še nepozidana stavbna zemljišča. V 
takšnih primerih je bilo okvirno območje naselja skrčeno na s strokovnimi podlagami 
ugotovljeno optimalno mejo naselja. Manjše širitve naselij se omogočijo tudi z zaokrožitvami 
in zapolnitvami vrzeli ter zajed kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Pri slednjem pa so 
ohranjeni zatoki kmetijskih površin, ki so hkrati zeleni predahi med že vzpostavljenimi 
zaključenimi sklopi poselitve z jasno izraženo identiteto v urbanem prostoru. V nekaterih 
primerih so zemljišča, ki jih zaradi geomorfoloških pogojev ali drage izgradnje komunalne 
opreme v daljšem obdobju ni bilo mogoče aktivirati, opredeljena kot zelene površine naselja.  
V demografsko izpraznjenem prostoru in območju naselij z nizko gostoto poselitve, v občini 
Hrastnik je takšno specifično območje Gore – Kopitnik, je pomembno, da OPN omogoča 
ohranitev razpršene poselitve v funkciji vzdrževanja kulturne krajine.  
 
Usmeritve za razvoj v krajini 
Načrtovanje razvoja krajine  
Pri načrtovanju posegov v prostor so upoštevane usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za območja stavbnih zemljišč, katerih 
neustrezna izraba v stiku z odprto krajino lahko podobo kulturne krajine razvrednoti, se s 
prostorskimi izvedbenih pogoji zagotovi ukrepe za omilitev in sanacijo negativnih vplivov. Za 
stavbna zemljišča na robovih naselja, katerih izraba za gradnjo je neprimerna, so podane 
usmeritve za določitev ustrezne namenske rabe ter omejitvene pogoje za posege.  
 
Razvojna območja posameznih dejavnosti, temelječih na naravnih virih 
Območja kmetijskih zemljišč 
za kmetijsko dejavnost je v prostoru prepoznanih več omejenih dejavnikov (hribovita 
območja, ozke doline, strma pobočja) ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Skladno z 
rodovitnostjo zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v prostoru prepletajo območja v 
pretežnem obsegu, travniške, pašniške rabe, ekstenzivnih sadovnjakov in manjša razpršena 
območja njiv. Ohranjajo se sklenjena območja gozdov, zlasti v strmih in višjih predelih 
.Najboljše pogoje za razvoj kmetijstva ima nižinski del občine v dolini Brnice med Brnico, 
Dolom, Marnim in Brdcami, kjer se nahajajo največji kompleksi sklenjenih površin najboljših 
kmetijskih zemljišč.  Omejujoče dejavnike kmetovanja zaradi slabše sestave tal in 
konfiguracije terena imajo zlasti kmetije v območju Podkraja in Gore – Kopitnika ter severnem 
delu občine. Zaradi degradacije okolja so omejeni pogoji obdelave še v območju Studenc, 
Pleska in Prapretnega. Kmetijska zemljišča naj se varujejo pred zaraščanjem. Obstoječim 
vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj znotraj obstoječih gradbenih 
enot 
 
Območja gozdnih zemljišč 
Gozdovi pretežno prekrivajo hribovite dele občine, 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. V občini je 
614 ha varovalnih gozdov. Gozdovi s posebnim namenom – raziskovalno funkcijo državnega 
pomena so gozdni rezervat Pekel (19,82 ha in gozdni rezervat Pod Matico s površino 84 ha. 
Gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti ekoloških je 1672 ha in prvo stopnjo poudarjenosti 
socialnih funkcij je 1206 ha. Varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom ter gozdovi s 
poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami zavzemajo preko 90 % površine vseh 



20 

 

gozdov v občini.Za varstvo gozdov je posebej pomembna ohranitev sklenjenih kompleksov 
gozdov, varovanih gozdov in gozdov s posebnim namenom . 
 
Območja drugih zemljišč 
Površine pridobivalnega prostora apnenca in laporja Retje – Plesko obsega območje 67,3 ha. 
Pri nadaljnjem izkoriščanju bo potrebna sprotna sanacija površin sočasno pa tudi postopna 
sanacija degradiranega prostora iz preteklosti. Območje leži ob meji z občino Trbovlje kjer se 
nahaja če cca 14,7 ha površin. Pridobivanje tehničnega kamna se izvaja v kamnolomu Boben 
na površini 7,9 ha, z letno proizvodnjo 45.000 m3 peska in kamna. Območje deloma lega v 
varovalni gozd. Skozi osrednji del občine, vključujoč naselja Hrastnik, Brnica in Dol se razteza 
podzemni pridobivalni prostor rjavega premoga s katerim upravlja RTH,  na površini 956 ha. 
Hribovito območje  občina na njenem JZ delu Gore - Kopitnik je prepoznano kot območje 
kakovostne kulturne krajine in zato privlačno za razvoj turizma. Zato se v območjih obstoječe 
poselitve opredelijo prostorske možnosti za razvoj turistične infrastrukture. Območje 
posebnih krajinskih kakovosti s prepoznavnimi značilnostmi in deli varovane narave, kot 
potencial za razvoj turistične ponudbe povezane z naravo, je območje Gore – Kopitnik v 
vzhodnem delu občine, ki vključuje območje Krajinskega parka Kopitnik. Priložnost za razvoj 
turistične infrastrukture, zlasti za šport in rekreacijo se z OPN izrablja tudi na območjih 
sanacije degradiranih površin po rudarjenju (Ojstro) in odlaganju odpadnih produktov TET 
(Prapretno). Ta območja se urejajo z OPPN. 
 
2.7.0.0- Razvoj centralnih naselij na podlagi urbanističnega načrta 
Mesto Hrastnik, ki je (v somestju s Trbovljami in Zagorjem) regionalno središče 
nacionalnega pomena ter Dol pri Hrastniku, ki je lokalno središče, se urejata na podlagi 
urbanističnega načrta (UN). Zanju in z njimi povezana območja drugih naselij so bile 
izdelane posebne strokovne podlage. UN za Hrastnik in Dol pri Hrastniku z Brnico sta 
izdelana na konceptualni in izvedbeni ravni in v tekstualnem in grafičnem delu ter sta 
priloga k OPN.  
 
3.0.0.0 Izvedbeni del OPN 
Besedilo OPN je v izvedbenem delu strukturirano tako, da so uvodoma podane 
splošne določbe (3.1.0.0) v uvodnem delu daje pojasnila o uporabi akta, hierarhiji 
določb ter tiste pogoje in merila, ki veljajo za celoten prostor občine. Pri tem so 
posebej pomembna določila vseh vrst varovanj (3.1.4.0). Za celoten prostor občine 
veljajo tudi določila za javni prostor in grajene gospodarske javne infrastrukture 
(3.2). V nadaljevanju so podani pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč (3.3). 
Najobsežnejši in za razvoj občine najpomembnejši del se nanaša na območja 
stavbnih zemljišč – splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč (3.4.1.0), gradbena 
enota (3.4.2.0) in stavbe (3.4.3.0). Posebna merila, ki veljajo samo za posamezno 
EUP, so opredeljena v prilogi 1 k odloku – specifikaciji EUP in podobmočij KGV 
(3.5.0.0). V hierarhiji PIP najprej veljajo posebna merila iz specifikacije EUP (3.5.0.0), 
nato pa podrobnejša merila za posamezne tipe GE (3.4.2.0), ob tem pa veljajo tudi 
splošna merila, razen če je s posebnimi ali podrobnimi merili določeno drugače. V 
prilogi 2 k odloku so opredeljene usmeritve za izdelavo OPPN (3.6.0.0).  
 
3.1.0.0 Splošne določbe 
V splošnih določilih so podane opredelitve glede pravnega obsega, namenske rabe, 
načina urejanja prostora in vse vrste varovanj (naravne dobrine, naravne in ustvarjene 
kakovosti prostora, varstvo okolja, zdravje ljudi, živali in rastlin, zagotavljanje varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred požarom in obrambe).  
 
Namenska raba  
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V aktu je prikazana namenska raba zemljišč, tako osnovna kot podrobna, tako kot jo 
predvideva Pravilnik. Temeljna je delitev na površine primarne rabe kot so kmetijska 
(K1, K2), gozdna (G), vodna (V) zemljišča in območja mineralnih surovin (L) ter 
stavbna zemljišča, ki se delijo na podrobno namensko rabo . Stavbna zemljišča so 
določena glede na osnovni namen kot območja stanovanj (S), območja centralnih 
dejavnosti (C), območja proizvodnih dejavnosti (I), posebna območja (B), območja 
zelenih površin (Z), prometne površine (P) in površine druge infrastrukture 
(komunikacijska – T, energetska – E, okoljska – O) ter površine razpršene poselitve 
(A). Podrobna namenska raba stavbnih zemljišč se lahko podrobneje določi glede na 
specifičen namen, npr. območja stanovanj se členijo na stanovanjske površine , ki so 
namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi (SS), stanovanjske površine 
za posebne namene, ki so namenjene stalnemu ali občasnemu bivanju (otrok, ostarelih, 
študentov in drugih socialnih skupin – SB; površine podeželskega naselja – SK; 
površine počitniških hiš – SP). 
 
Varovanja 
V prostoru se pri njegovi rabi srečuje vrsta dejavnikov, ki nastopajo v različnih vlogah in 
z različnimi interesi pri tem vplivajo na njegovo fizično podobo in uporabno vrednost ter 
s spreminjanjem stanja zmanjšujejo njegovo primarno kakovost. Prav zaradi 
usklajevanja le teh in predvsem varovanja različnih vrednot v prostoru je na podlagi 
zakonskih določil potrebno ob pripravi OPN upoštevati omejitve in usmeritve z različnih 
področij. Akt tako v izhodišču upošteva določila varovanja s področja celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine, varovanja in ohranjanja narave, varovanja okolja in 
naravnih dobrin (varovanje okolja, krajine, kmetijskih zemljišč, gozdov, voda, varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, varovanje območij za potrebe obrambe). Hkrati 
so v aktu v kontekstu varovanja zdravja ljudi in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami določeni prostorski izvedbeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati glede 
varstva pred požarom, svetlobnega onesnaževanja, seizmoloških, hidroloških in 
geotehničnih značilnosti zemljišč, osončenja, varstva pred hrupom in elektromagnetnim 
sevanjem, ravnanja z odpadki …idr. 
 
Način urejanja 
OPN določa na ravni EUP tudi način urejanja in sicer s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP) 
in z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN). Vsebine PIP so vključene v izvedbeni 
del akta tako, da so merila in pogoji urejanja prostora v takih območjih opredeljena do te 
mere natančnosti, da je akt v tem delu neposredna podlaga za pridobitev dovoljenja za 
poseg v prostor.  
 
V aktu so opredeljena območja za katere je predvidena priprava podrobnejšega načrta to je 
OPPN. Na teh območjih bo poseg v prostor možno izvesti le v skladu z določili, ki jih bo 
opredelil tak načrt. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da je raba prostora v času do 
sprejema takšnega akta mogoča skladno s splošnimi določili OPN glede namenske rabe, 
posegi pa so omejeni na redno vzdrževanje objektov in zagotavljanje njihove normalne 
uporabe.   
 
3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture 
Akt v izvedbenem delu med drugimi merili in pogoji urejanja prostora opredeljuje 
usklajenost posegov na infrastrukture, vlogo upravljavcev infrastrukture, pogoje oskrbe 
in priključevanja uporabnikov na različne vrste infrastrukturnih omrežij, naprav in 
objektov. Posebej so opredeljeni tudi splošni prostorski izvedbeni pogoji glede gradnje, 
obnove, vzdrževanja in rabe gospodarske javne infrastrukture s katerimi se poleg 
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pogojev umeščanja v prostor določajo medsebojna razmerja med njimi saj se običajno 
umeščajo v skupne prostorske koridorje na istih površinah. 
 
3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV in 
območja podenot KGV 
Za vsa zemljišča, izven stavbnih zemljišč, je opredeljeno le eno območje EUP z 
oznako KGV (kmetijska in gozdna zemljišča ter celinske vode). Za posamezno 
namensko rabo EUP KGV je opredeljena namembnost zemljišča, dejavnosti, osnovna 
merila rabe, parcelacije ter merila za dopustne gradnje tako za gospodarsko javno 
infrastrukturo kot merila za gradnjo stavb. Na KGV je dopustna le gradnja pomožnih 
stavb, ki se lahko gradijo le kot enostavni in nezahtevni objekti kot jih opredeljuje 
predpis o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Na podlagi ugotovljenih 
posebnosti odprtega naravnega prostora so na območju KGV opredeljena tudi 
podobmočja, ki se ob splošnih merilih glede na NRP urejajo še v skladu z merili 
opredeljenimi od 69.- 75. člena odloka, ki so splošnim merilom nadrejena (varovalni 
gozd, gozd s posebnim namenom, vrtičkarstvo, površine nadzemnega pridobivalnega 
prostora, območja za primere naravnih in drugih nesreč, kulturna krajina, enote 
razpršene gradnje …).  
 
Skladno z osnovnimi izhodišči nadrejenih prostorskih aktov in zakonskih načel se razvoj 
poselitve usmerja v naselja, pri čemer je sanacija območij razpršene poselitve in 
razpršene gradnje eno osnovnih vodil s katerimi se poskuša popraviti posledice stihijske 
urbanizacije iz preteklosti. Sanacija razpršene gradnje se lahko izvede z vključitvijo v 
naselje ali z oblikovanjem samostojnega naselbinskega telesa (okvirnega območja 
naselja). Predvideni ukrepi sanacije se praviloma izvedejo s pripravo OPPN, kadar za 
vključitev takega območja v naselje PIP niso zadostni. Objekti razpršene gradnje, ki se 
ne sanirajo z vključitvijo v naselje in ostajajo brez opredeljenega stavbnega zemljišča 
se prikazujejo s fundusom pod stavbo (v kartografskem delu kot znak v prostoru). 
 
3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja (EUP) stavbnih zemljišč 
Enote urejanja prostora (EUP) in gradbene enote (GE) 
Celoten prostor občine je razdeljen na enote urejanja prostora (EUP). EUP je območje, ki 
obsega naselje, del naselja in odprti naravni prostor izven območja stavbnih zemljišč z istim 
režimom urejanja. V območju stavbnih zemljišč je lahko sestavljena iz ene ali več gradbenih 
enot (GE)- osnovnih urbanističnih sestavin naselja.  
 
Na območju naravnega prostora in stavbnih zemljišč z enako podrobnejšo namensko rabo 
veljajo ista podrobna merila in pogoji urejanja. Območja razpršene poselitve in razpršene 
gradnje, ki se sanira ter druga območja s skupnimi značilnostmi so določena kot samostojne 
EUP po načelu pretežnosti glede skupnih meril in pogojev urejanja. PIP, ki so opredeljeni v 
EUP s predvidenim OPPN veljajo do sprejetja le tega. Usmeritve za pripravo OPPN pa so 
posebej opredeljene(v prilogi 2 k odloku). EUP so prikazane na kartah izvedbenega dela 
(karta 223 in 224). Posebna določila za posamezno EUP so podana v prilogi 2 k odloku.  
Meje enot urejanja prostora so določene na zemljiških parcelah in topografskih podatkih v 
merilu 1:5000. Kjer podatek o zemljiških parcelah pozicijsko ni dovolj natančen, so 
uporabljeni izključno topografski podatki. 
 
Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) v območju EUP  
Skladno z osnovnimi izhodišči nadrejenih prostorskih aktov in zakonskih načel se razvoj 
poselitve usmerja v naselja, pri čemer je sanacija območij razpršene poselitve in razpršene 
gradnje eno izmed osnovnih vodil, s katerimi se poskuša popraviti posledice stihijske 
urbanizacije iz preteklosti. Območja poselitve so ob upoštevanju stanja v prostoru, 
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strokovnih ugotovitev in  razvojnih potreb ter glede na namensko rabo razdeljena in 
določena kot EUP s praviloma enako namensko rabo, s primerljivimi geomorfološkimi in 
urbanistično oblikovnimi značilnostmi, za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja 
prostora. Pri tem se upošteva funkcionalne povezanosti med posameznimi deli poselitve. 
 
Merila in pogoji stavbnih zemljišč in poselitvenega območja so določeni na ravni osnovne 
urbanistične enote – gradbene enote (GE). GE z istim režimom se urejajo v iste enote 
urejanja prostora. PIP se po konceptu in formi izdelajo kot pravna norma za izdajo gradbenih 
dovoljenj in hkrati usmeritev za načrtovanje konkretnih posegov. Pri tem so upoštevane 
posebnosti vsakega območja posebej. V takšni obliki so vsebinsko vgrajeni cilji, usmeritve in 
merila načrtovanja v prostoru, ki jih opredeljujejo strateški del tega akta in UN. Posebej 
pomembni so tudi naslednji kakovostni kriteriji: jasnost usmeritev, možnost trdne opore 
načrtovalcem pri utemeljevanju posegov, transparentnost prostorskih možnosti na vsakem 
zemljišču posebej. 
 
GE ne nadomešča zakonskega termina – zemljišče za gradnjo temveč ga v vsebinskem 
smislu dopolnjuje oziroma nadgrajuje tako, da ga (zemljišče za gradnjo), investitor oziroma 
njegov načrtovalec lahko jasno ozavesti v razmerju do prostora v katerem leži ter do dela ali 
celote naselja. V konkretnem prostoru, ki se ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji je ključno 
prepoznavanje njegove kakovosti, kot izhodišča za nadaljnji razvoja tega prostora. GE je tako 
pojmovno opredeljena kot najmanjša celica v prostoru, ki s svojo obstoječo (in potencialno) 
gradbeno strukturo gradi njegovo identiteto. Razvrstitev posameznih stavbarskih struktur v 
prostoru je različen - tako po naseljih kot po posameznih njihovih delih, prav tako tudi raven 
kakovosti in njihova funkcija v prostoru. Vse te različnosti povzemajo tipi gradbenih enot, ki 
soustvarjajo posamezne naselbinske strukture. 
 
Koncept PIP je torej zgrajen na osnovni urbanistični celici prostora GE in njihovi povezanosti 
v EUP ter na naboru tipiziranih urbanistično pravnih elementih. Ti pravni modeli obravnavajo 
GE kot funkcionalni prostor oz. upravljavsko zaokroženo prostorsko celoto. GE praviloma 
zajemajo več stavb in več zemljiških parcel, na katerih so zgrajeni objekti oziroma so s tem 
aktom namenjene graditvi objektov. Pri stavbah, kjer je identiteta prostora manj pomemben 
element, so določeni predvsem robni pogoji umeščanja in oblikovanja (ti izhajajo iz vlog GE, 
stavb, zunanjih ureditev ipd… v širšem prostoru). Koncept PIP združuje parcele, stavbe, dele 
naselij ipd., za katere je mogoče predpisati en določen tip GE v eni EUP. 
 
Osnovna delitev stavb v prostoru GE gradi na modelu glavne in pomožne stavbe. Smisel 
delitve izhaja iz vloge stavb v prostoru. Glavne stavbe so nosilke prostora in pomembne 
sooblikovalke javnega prostora, zato je umestitev le teh skladna z regulacijski elementi 
prostora. Praviloma so vzpostavljene v primarnem delu GE, kjer se odvija osnovna dejavnost 
posamezne GE, medtem ko so pomožne stavbe, kjer se odvijajo dopolnilne dejavnosti, 
vzpostavljene praviloma v sekundarnem delu GE. Pomožna stavba oblikuje prostorski odnos 
do sosednjih GE, v robnem delu naselij pa tudi do naravnega prostora. Določila oblikovanja 
glavnih stavb upoštevajo ohranjanje oblikovnih podob grajene strukture naselij oziroma 
delov naselij v katerih so vzpostavljena glede na namen oziroma dejavnost, ki se v stavbi 
izvaja po posameznih tipih. Arhitekturne značilnosti stavb posameznih tipov glavnih stavb 
razvite iz izhodiščnih arhitekturnih elementov.  
 
Pravno prostorski modeli tipov GE so izdelani tako, da hkrati na kar najbolj fleksibilen način 
zagotavljajo robne pogoje za: 

- urbanistično oblikovanje gradbenih enot in njihovo korelacijo z drugimi že obstoječimi 
stavbami GE, najpomembnejšim javnim prostorom oziroma mejo naselja oziroma 
sosednjimi GE, 
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- urbanistično arhitekturno oblikovanje stavb (do ravni organizacije vhodov, fasadnega 
oblikovanja, oblikovanja streh…) 

- višino stavb, 
- gostoto pozidave oziroma stopnjo izkoriščenosti ter 
- druge, v posameznem okolju specifične prostorske parametre, ki so pomembni za 

vključevanje stavbne strukture v okolje, v katerega se umeščajo. 
 
Prostor osnovne razvojne celice prostora – GE - delimo na primarni in sekundarni del. 
Primarni del GE je del zemljišča, ki meji na najpomembnejši javni prostor v naselju. V tem 
delu je praviloma umeščena glavna stavba ter poljavni prostor, če obstaja. Pol-javni prostor 
je urejena povezovalna odprta površina med glavnimi stavbami, ki mejijo na javni prostor in 
javnim prostorom samim. Primarni del GE se praviloma konča z notranjo vzdolžno fasado 
glavne stavbe lahko pa zajema tudi del ali celotno notranje oziroma osrednje dvorišče (v 
kolikor obstaja).  
 
Najpomembnejši faktor za oblikovanje zunanjega prostora GE je dvorišče, ki je praviloma 
ločen od javnega prostora z glavno stavbo. S tem se določa pozidanost GE in organizacijo 
stavb na GE saj se vse ostale stavbe razen glavne stavbe, praviloma lahko postavijo le okoli 
dvorišča. Princip zagotavlja ustrezno gostoto pozidave - če obstoječa pozidanost GE, ob 
hkratnem zagotavljanju predpisanega notranjega dvorišča še omogoča gradnjo nove 
pomožne stavbe, se ta lahko gradi, sicer ne. Sekundarni del GE je prostor med primarnim 
delom GE in zalednim/notranjim delom GE. Hkrati je z opredelitvijo poenotena organizacija 
prostora z razvojem stavb okoli notranjega dvorišča.  
 
V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo, pogoji priključevanja objektov na omrežje 
prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri določanju 
prostorsko izvedbenih pogojev se upošteva merila in pogoje glede celostnega razvoja 
kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. Za 
posamezne posege v prostoru GE in EUP je potrebno predvideti tudi omilitvene ukrepe za 
varovanje pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega poročila za celovito presojo 
vplivov izvedbe prostorskega načrta na okolje.  
 
Urejanje prostora z OPPN 
Kompleksnost rabe prostora praviloma zahteva poglobljeno načrtovanje na podlagi analitičnih 
ugotovitev in predpostavk ter upoštevanje številnih dejavnikov, ki v prostoru nastopajo na 
različnih ravneh. Za kakovostno načrtovanje prihodnjih ureditev prostora, ki se bodo šele 
zgodile ob uresničevanju interesov investitorjev in za zagotovitev varovanja javnega interesa 
je z zakonom določena najprimernejša oblika urejanja prostora z podrobnejšim izvedbenim 
aktom (OPPN). Ta oblika sicer ni edina, možno je urejanje tudi z določili o PIP v izvedbenem 
delu akta, vendar takrat, ko so v prostoru razmerja med dejavniki, fizične strukture in javni 
prostor v pretežni meri že vzpostavljeni. Pri posegih v nov naravni prostor, praviloma v 
večjem obsegu, pa je priprava podrobnejšega akta posebej primerna. Prav tako je primerna 
ob posegih na manjša območja, če ti vplivajo in deloma posegajo na že obstoječe pozidano 
območje. Priprava OPPN se izkazuje kot nujna tudi v primerih programskega 
prestrukturiranja delov naselij, sanacij degradiranega stanja v nekem območju, sanaciji 
prostora razpršene poselitve in razpršene gradnje, revitalizaciji starih jeder naselij …itd.  
Območja veljavnih občinskih prostorskih izvedbenih aktov, ki se ohranjajo v veljavi, sprejetih 
državnih prostorskih aktov in predvidenih OPPN so posebej prikazana na v grafičnem delu 
akta s samostojno EUP. V primerih predvidenih OPPN, kjer so v območje urejanja vključeni 
tudi že zgrajeni objekti so zanje praviloma oblikovane EUP s PIP, ki omogočajo razvoj 
obstoječih GE v prehodnem obdobju do sprejetja OPPN.  
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Priprava OPPN je skladno z določili in usmeritvami odloka obvezujoča za naslednja 
območja: 
Brnica 
OPPN 3-01: Pokopališče Brnica 
Čeče 
OPPN 4-01: Prenova in revitalizacija zaselka Goveji Potok 
Gore 
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 Retje - Plesko 
Prapretno 
OPPN 15-01: Sanacija odlagališča odpadnih produktov TET-1. faza 
OPPN 15-03: Odlagališče odpadnih produktov TET Tri doline 
Studence 
OPPN 16-01: Sanacija kamnoloma Boben 
OPPN 16-02: Sanacija območja Ojstro 
Unično 
OPPN 19-01: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za odlagališče komunalnih 
in industrijskih odpadkov Unično 
 
Bilanca zemljišč 
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 (16 % vseh stavbnih zemljišč). Vendar ocenjujemo, da je 
realna zaloga nezazidanih stavbnih zemljišč manjša. Ob upoštevanju zemljišč za katere 
so investicije v pripravi in zemljišč, katerih naravne značilnosti otežujejo možnost 
pozidave je cca 30 % evidentiranih nezazidanih zemljišč.  Delež stavbnih zemljišče v 
površini občine znaša v obstoječem planu 7,6 %. 
 
Z novim prostorskim načrtom so predvidena še nova stavbna zemljišča s skupno 
površino 66,22 ha, hkrati pa se v nekaterih naseljih predvideva tudi zmanjšanje površin 
stavbnih zemljišč s povrnitvijo statusa kmetijskega zemljišča ali gozda, skupno za 44,38 
ha. Neto povečanje obsega novih stavbnih zemljišč je tako le 21,84 ha. 
 
V okviru OPN je predvidena renaturacija obstoječih, nezazidanih stavbnih zemljišč v 
najboljša kmetijska zemljišča v obsegu 3,12 ha in renaturacija 37,57 ha stavbnih 
zemljišč v druga kmetijska zemljišča. S planom se spreminja namenska raba kmetijskih 
zemljišč v stavbna za 14,04 ha iz K1 in 27,42 ha iz K2. Predvidena je renaturacija 3,69 
ha nepozidanih stavbnih zemljišč v gozd. Hkrati pa je predvideno za 23,45 ha novih 
posegov na gozdna zemljišča.  
 
Posegi so porazdeljeni po celotnem prostoru občine, vendar je večina posegov znotraj 
OPN predvidena ob večjih naseljih v občini (Hrastnik, Dol) in na nižinskih območjih. 
Skupaj se s planom zagotavlja za bivanje, centralne dejavnosti in gospodarske potrebe 
22,42 ha, za skupne potrebe infrastrukture 17,14 ha in za zelene površine (parkovne, 
športno rekreacijske, pokopališke, vrtičkarske in druge zelene površine ) 19,7 ha. Veliko 
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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 (6,18 ha).  
 
Za potrebe bivanja (NRP S in A) se zagotavlja 14,32 ha površin, od tega predstavlja 
5,37 ha uskladitev plana z dejanskim stanjem. Tako je novih površin le 8,95 ha. Delež 
vseh stavbnih zemljišč v površini občine v OPN znaša 9,12 %. 
 
 
VI. Ocena finančnih in drugih posledic 
Pričakovani so posredni pozitivni učinki izvajanja OPN, ki se bodo skozi dolgoročno 
usmerjen prostorski razvoj manifestirali tudi na prihodke in odhodke lokalne skupnosti. 
OPN je naravnan tako, da bo njegovo uresničevanje posredno bistveno prispevalo k 
racionalnejši gradnji nove in izrabi obstoječe komunalne infrastrukture občine. K 
trajnostnemu razvoju naravnan prostorski načrt je eden pomembnejših mehanizmov za 
zagotavljanje kakovostnega razvoja naselij in izboljševanje pogojev za bivanje, za 
zagotavljanje gospodarske rasti in varovanja okolja. Tako je mogoče pričakovati 
pozitivne sinergijske učinke načrtovanih ureditev na splošen družbeni razvoj v občini in 
regiji.  
 


