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A) Postopek priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) 

 

1. Objava Sklepa o začetku priprave prostorskega načrta Občine Hrastnik (Uradni 
vestnik Zasavja št. 4/2008) 

 

 

2. Izdelava strokovnih podlag in urbanističnega načrta - (junij 2009) 

 
 

3. Izdelava osnutka OPN - (julij 2009) 

 

 

4. Obvestilo in poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo smernice - (avgust 2009) 

 
 

5. Pridobitev smernic  - (avgust 2009 – avgust 2010) 

 
 

6.  Usklajevanje z nosilci urejanja prostora, in izdelava dopolnjenega osnutka OPN - 
(september 2010 – november2011) 

 
 

7. Izdelava okoljskega poročila in dopolnilnih strokovnih podlag - (november 2011 - 
december 2012) 

 
 

8. CPVO – Usklajevanje pridobitev odločitve MOP o primernosti okoljskega poročila za 
javno razgrnitev - (januar 2013 - avgust 2013) 

 

 

9. Izdelava usklajenega dopolnjenega osnutka - (avgust 2013) 

 
 

10. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka – (od 26. avgusta ,do 26. septembra 2013) 

 

 

11. Priprava in potrditev stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne 

obravnave – (februar 2014) 

 
 

12. Izdelava predloga OPN za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) – (april 
2014) 

 

13. Objava predloga OPN in poziv NUP za podajanje mnenj – (april 2014) 

 

14. Pridobitev mnenj NUP –(april 2014 – september 2015) 

 



15. Izdelava usklajenega predloga OPN in pridobitev odločbe Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje o sprejemljivosti vplivov na okolje – (oktober, november 2015) 

 

 

16. Obravnava in sprejem OPN na občinskem svetu – (december 2015) 

 
 

17. Objava odloka v uradnih objavah – (januar 2016)  

 
 
 

B) Opis načrtovanih prostorskih ureditev 
Ocena stanja in razlogi za sprejem akta  
Obstoječi prostorski planski akti, ki so bili izdelani pred desetletji, danes ne zagotavljajo več 
ustreznih pravnih podlag za usmerjanje in načrtovanje prostorskega razvoja. Sprejeti novi 
predpisi na področju urejanja prostora in vse hitrejši tehnološki in družbeni razvoj, 
zahtevnejše ekonomske razmere, okoljske omejitve in bivanjske potrebe narekujejo potrebo 
po prostorsko pravno določnejšem in k trajnostnemu razvoju naravnanem prostorskem aktu 
občine. Priprava novega prostorskega planskega akta občine je vsebinsko potrebna s ciljem, 
da se postavijo novi 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.  
 
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. 
 
Zasnova prostorskega razvoja občine 
Z zasnovo prostorskega razvoja občine so opredeljena prednostna območja za razvoj 
poselitve in razvoj dejavnosti, omrežje naselij z vlogo in funkcijo v občini in regiji ter druga 
za občino pomembna območja.  
 
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 
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 kot razpršena 



poselitev. Bivanje se ohranja v vseh ostalih naseljih občine in omogoča razvoj v okviru 
potreb omejenih na lastne potrebe tam živečega prebivalstva. Občinsko središče je mesto 
Hrastnik in je hkrati tudi nosilec regionalnih funkcij Zasavske regije. Skupaj z mesti Trbovlje 
in Zagorje tvori regionalno središče nacionalnega pomena. Pomembnejše krajevno središče 
je še Dol pri Hrastniku, ki z lokalnimi oskrbnimi, storitvenimi in družbenimi funkcijami 
dopolnjuje vlogo Hrastnika. Naselje Turje se razvija v  lokalno središče zaledne poselitve v 
območju Gore - Kopitnik. Ostala naselja v občini nimajo razvitih centralnih funkcij in se zato 
navezujejo na Hrastnik ter Dol. 
 
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. 
 
Zasnova gospodarske javne infrastrukture 
Omrežja prometne infrastrukture 
Najpomembnejša v občini je glavna državna cesta G2108 1185 Trbovlje – Hrastnik, G2108 
1186 Hrastnik – Zidani Most, dopolnjujeta jo cesta regionalnega značaja R1 221 1221 
Trbovlje – Boben – Hrastnik, R1 221 1222 Trbovlje – Šmarjeta ter R1 224 1230 Hrastnik – 
most čez Savo v dolžini 121,5 km. Nanje se navezuje preko 100 km občinskih cest. Lokalno 
cestno omrežje je zasnovano tako, da hierarhija cest zagotavlja dobro povezanost z 
zaledjem zlasti pa v smereh proti Kalu, Turju in Prapretnem. Občinske ceste so zaradi 
zahtevnih vremenskih pogojev ter oteženega vzdrževanja v številnih primerih dotrajane in 
potrebne obnove. Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in 
modernizacijo, zlasti najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. Železniška 
proga I. reda Ljubljana – Zidani Most je v okviru železniške transportne smeri X. evropskega 
koridorja bo v prihodnosti v okviru državnih prostorskih ureditev potrebno posodobiti na 
hitrostno zmogljivost  najmanj 160 km/h ter ustrezne osne obremenitve.  
 
Obstoječe omrežje klasične telefonije se razmeroma hitro dopolnjuje z omrežji 
širokopasovnih povezav temelječih na novih tehnoloških spoznanjih. V osrednjem 
poselitvenem območju občine je zgrajen kabelski komunikacijski sistem za potrebe 
elektronskih komunikacij in kabelske televizije. Območje občine bo tesno navezano na 
Slovenski optični križ, ki ga sestavlja ogrodno medkrajevno optično kabelsko omrežje.   
 
Razvoj energetske infrastrukture občine temelji na dobrem izhodišču in možni uporabi 
različnih virov energije, ki s prenosnimi omrežji že pokrivajo območje občine, še posebej 
osrednje poselitveno območje občine. Skladno z gradnjo novih in prenovo obstoječih 
zazidalnih območij se bo električno omrežje s priključnimi elektrovodi in novimi TP postopno 
dograjevalo. Na območju občine potekajo razdelilni in priključni plinovodi z ustreznimi 
MRP. Območje naselij Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Studence, Prapretno, Boben, Čeče, 
Brnica, Marno in Brdce se oskrbuje z zemeljskim plinom in delno s toplotno energijo. 
 
Vodovodno omrežje občine sestavlja sedem sistemov. Najpomembnejša sistema sta Dol pri 
Hrastniku v dolžini 20,9 km (358 priključkov) ter Hrastnik v dolžini 53,1 km. Predvidena je 
dograditev vodovodnega sistema Jepihovec – Turje – Marno– Brezno z izgradnjo primarnega 
vodovoda do Dola in sekundarnega voda do naselij Brdce, Brezno, Unično, Krištandol, Sp. 
Marno, Slatno in Laz. Na območjih poselitve kjer ni javnega vodovoda se zagotavlja 



sanitarna in pitna voda iz posamičnih virov – vodnjakov in kapnic. Rešitev odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v občini je zasnovana glede na 
obstoječo stanje komunalne infrastrukture ter v skladu z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode. Obstoječi sistem 
Hrastnika z zgrajenim kanalizacijskim kolektorjem je priključen na novo centralno 
čistilno napravo. Naselja s potrebno ureditvijo ČN in dograditvijo kolektorja so 
Studence, Prapretno, Podkraj, Brnica, Turje in Dol. Obstoječe regionalno odlagališče 
komunalnih odpadkov Unično se ohranja. Znotraj razpoložljivega prostora je potrebno 
zagotoviti nove zmogljivosti za odlaganje. Hkrati bodo s posodobitvijo (mehanska in biološka 
obdelava odpadkov pred odlaganjem) in razvojem odlagališča komunalnih odpadkov ter 
sistema ločenega zbiranja odpadkov bistveno zmanjšane količine za odlaganje. Na območju 
Prapretnega se poleg obstoječega odlagališča odpadkov TET to delno razširi ob meji z 
občino Trbovlje. Hkrati se varuje prostor za predvideno ureditev novega odlagališča 
elektrofiltrskega pepela na območju treh dolin. 
 
Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko 
povezana 
Poselitev se v občini ohranja v 19 naseljih (po RPE). Proces širjenja razpršene gradnje se z 
OPN zaustavlja z vključitvijo takšnih gradenj v območja naselij. V območjih naselij Čeče - 
del, Črdenc, Dol pri Hrastniku, Kal, Krištandol, Gore, in Turje, Marno, Brnica, Prapretno, 
Plesko in Krnice so evidentirane posamezne enote razpršene gradnje, ki ležijo blizu območij 
naselij in se vključujejo vanje. Enote razpršene gradnje se pogosto prepletajo tudi z objekti 
razpršene poselitve - osamelimi domačijami. Razpršena gradnja v manjšem obsegu in številu 
enot se pojavlja še ob drugih naseljih. 
 
Določitev okvirnih območij razpršene poselitve 
Večja okvirna območja razpršene poselitve se nahajajo na desnem bregu Save - del 
razloženega naselja (po RPE) Podkraj in na hribovitih delih občine na levem bregu Save - 
naselja (po RPE) Turje, Gore, Kovk in Krnice v vzhodnem delu ter Kal, Krištandol in Unično na 
severnem delu občine. V manjšem obsegu se razpršena poselitev v obliki posameznih 
zaselkov in osamelih domačij pojavlja še v naseljih Brdce, Marno, in Čeče - del. Okvirna 
območja razpršene poselitve z nizko gostoto poselitve zajemajo južni del občine z deli naselij 
(po RPE) Podkraj, v vzhodnem delu pa Krnice, Šavna Peč, Turje, Kovk in Gore ter Kal, 
Krištandol in Unično v severnem delu. Na območju Gore – Kopitnik se na podlagi ugotovljenih 
značilnosti opredelita dve posebni zaključeni območji poselitve, na katerih se oblika razpršene 
poselitve ohranja na lokacijah avtohtone poselitve povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom, 
še posebej pa s sadjarstvom. 
 
Usmeritve za prostorski razvoj občine 
Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno bivalno okolje s površinami za bivanje, oskrbo, 
storitve, proizvodnjo, rekreacijo in preživljanje prostega časa ter urejeno družbeno in 
gospodarsko javno infrastrukturo. Pri tem je potrebno doseči usklajenost gospodarskih, 
družbenih in varstvenih vidikov. V vseh naseljih občine se za zaustavitev trenda upadanja 
števila prebivalcev in praznjenja stavb, poselitev prednostno usmerja v obstoječo stavbno 
strukturo naselij. Racionalna raba prostora se zagotavlja s posegi prenov, nadomestnimi 
gradnjami, rastjo stavbne strukture znotraj obstoječih GE in z izrabo drugih notranjih 
prostorskih rezerv. 
 
V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob pomembnejših cestah se poleg bivanja 
spodbuja umeščanje in razvoj javnih funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. 
Gospodarske dejavnosti se v naseljih dopušča le v obsegu, ki ga prenese merilo obstoječe 
stavbne strukture in ob upoštevanih pogojih okoljske sprejemljivosti glede vplivov na bivalno 



okolje ter zmogljivosti infrastrukturnih omrežij. Sicer pa se razvoj industrijske proizvodnje, 
obrti, servisnih in poslovnih dejavnosti usmerja v območje gospodarskih con. 
 
Posebej se načrtuje prenova degradiranih stanovanjskih sosesk ter funkcijska, družbena, 
ekološka in arhitekturna revitalizacija starega industrijskega in rudarskega območja 
Hrastnika, katerih degradacija je posledica gospodarskega in družbenega prestrukturiranja. 
Celovita prenova je potrebna v mestnem jedru Hrastnika, v posameznih degradiranih 
mestnih predelih, v jedru in vzhodnem delu Dola pri Hrastniku – Črdenc ter na območju 
Govejega potoka (RPE Čeče - del). Naselji kjer je potrebna delna prenova sta Spodnje Marno 
in Brdce. V vseh naseljih se z notranjim razvojem prvenstveno izrablja razpoložljive 
prostorske rezerve v nezazidanih stavbnih zemljiščih, slabo izkoriščenem zazidanem prostoru 
in dotrajanem stavbnem fondu. 
 
Usmeritve za razvoj v krajini 
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo 
naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni v strokovnih gradivih 
ZRSVN. Vplivi posegov v prostor na naravne vrednote in območja varovane narave, kjer so ti 
predvideni, se presojajo s predhodno izdelavo okoljskega poročila. Dejavnosti in prostorske 
ureditve se načrtujejo na način, ki bo zagotavljal ohranjanje lastnosti naravnih vrednot ter 
ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih 
tipov, zlasti na območju Gore - Kopitnik.  
 
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 je za gradnjo povsem neprimerna, se predvidi začasno blokado posegov nanje do 
izločitve iz fonda prostorskih rezerv stavbnih zemljišč ali določitve nove namembnosti. 
 
V odprtem kmetijskem prostoru se ohranja obstoječa struktura prepleta njivskih, travniških 
in pašniških površin z značilno trakasto parcelacijo njiv. Kmetijska zemljišča je potrebno 
varovati pred zaraščanjem. Z obdelovanjem in rabo kmetijskih zemljišč, ki temelji na 
tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja njihov ekološki pomen ter pestrost 
strukture kultur in vseh vrst zemljišč. Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z 
gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh 
njegovih funkcij. Večji sklenjeni gozdni kompleksi se ohranjajo. V varovalnih gozdovih, ki so 
razglašeni na manjših površinah zaradi strmih naklonov, skalnatih in erodiranih tal, posegi 
niso dovoljeni.  
 
Urbanistični načrti 
Za osrednje poselitveno območje v občini – Hrastnik in Dol z Brnico, sta izdelana urbanistični 
načrta na podlagi katerih se načrtuje njihov dolgoročni prostorski razvoj. Urbanistična načrta  
temeljita na strokovnih podlagah in usmerjata prostorskega razvoja navedenih naselij. UN je 
upoštevan pri pripravi strateškega in izvedbenega dela OPN. 
 
 

C) Namen javne razgrnitve 
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine 
Hrastnik je seznaniti javnost z vsemi vsebinami prostorskega akta in okoljskim poročilom. 
 
OPN se z okoljskim poročilom, strokovnimi podlagami in drugimi prilogami javno razgrne v 
času od 26. avgusta do 26. septembra 2013 in je na vpogled v prostorih Občine Hrastnik, 
Vitka Pavliča 5, v Hrastniku, v času uradnih ur občinske uprave. Akt z okoljskim poročilom je 



v digitalni obliki ves čas javne razgrnitve na vpogled tudi na spletnih straneh občine 
(www.hrastnik.si) . V okviru javne razgrnitve so organizirane tri javne obravnave in sicer : 
 

 v sredo, dne 04. 09. 2013, z začetkom ob 16.00 uri v prostorih Kulturnega doma na 
Dolu pri Hrastniku, na naslovu Trg borcev NOB 12, Dol pri Hrastniku; 

 v sredo, dne 04. 09. 2013, z začetkom ob 18.30 uri v prostorih novega 
večnamenskega objekta v naselju Podkraj, na naslovu Podkraj 91a, Hrastnik; 

 v četrtek, dne 05. 09. 2013, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe 
Podjetniškega inkubatorja RR centra Hrastnik, na naslovu Cesta 1. maja 83, Hrastnik. 

 
V času javne razgrnitve imajo vsi zainteresirani posamezniki, lastniki ali posestniki 
nepremičnin, organizacije in organi ter predstavniki drugih javnosti pravico dajati mnenja, 
pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPN in okoljskemu poročilu. Na podlagi 
zavzetih stališč občine do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve bo pripravljen predlog 
akta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hrastnik.si/


D) Grafični prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor 
 
Prikaz zasnove prostorskega razvoja občine 

merilo 1:50000 
kartografska osnova: DTK50 
 

 
 
 
 
 



Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske 
javne infrastrukture 
merilo 1:50000 
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