
 
 
 
 
 
 
Občinski prostorski načrt občine Hrastnik 
 
priloga k osnutku 
 
PRIKAZ STANJA PROSTORA  
 
Januar 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGLED VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA PRIKAZA STANJA PROSTORA  
 
 
 

Kazalo 

 
 
 
1. Osnovni podatki ............................................................................................. 3 

2. Bilanca površin zemljišč namenske / dejanske osnovne rabe .................. 4 

2.1 Bilanca površin zemljišč dejanske rabe[1] ................................................... 4 

2. 2 Bilanca površin zemljišč prejete osnovne namenske rabe [2] .................... 5 

2. 3 Razlike med dejansko in namensko rabo zemljišč za območja, ki 
obsegajo več kot 5.000 m2 in se prikažejo v grafičnem delu prikaza stanja 
prostora[3] .................................................................................................................. 6 

2. 4 Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi[4] ................... 8 

3. Opis kvalitete in opozoril o primernosti in zanesljivosti .......................... 10 

 
 



1. Osnovni podatki  
 
Površina občine:     
58,57 km2  (vir: RPE, GURS, podatki september 2008) 

 
Št. prebivalcev v občini:  
10121 prebivalcev (vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj  2002) 
 
Št. prebivalcev v občinskem središču, naselju Hrastnik:  
5865 prebivalcev (vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj  2002) 
 
Št. naselij:     
19 (vir: RPE, GURS, podatki september 2008) 
 
Št. stavb:     
4932 (vir: kataster stavb, GURS, september 2008) 

 
 



2. Bilanca površin zemljišč namenske / dejanske osnovne rabe 

 
2.1 Bilanca površin zemljišč dejanske rabe1[1] 

 

      dejanska raba število območij površina v m2 (vsota) 

Skupaj 5540 58.575.219,69 

    

  Njiva oziroma vrt 524 718.092,31 

 Rastlinjak 11 1.761,18 

 Vinograd 18 6.643,61 

 Intenzivni sadovnjak 3 16.766,51 

  Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak 500 1.963.599,69 

 Ostali trajni nasadi 2 1.529,68 

  Trajni travnik 1220 11.936.759,46 

 Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 728 710.650,27 

 Plantaža gozdnega drevja 1 1.600,06 

  Drevesa in grmičevje 814 741.050,45 

  Neobdelano kmetijsko zemljišče 276 314.719,07 

 Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem 25 56.922,97 

  Gozd 480 37.561.334,99 

  Pozidano in sorodno zemljišče 858 4.112.961,97 

 Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 1 622,61 

  Voda 79 430.204,85 

                                            
1[1]

 dejanska raba vir: evidenca dejanske rabe zemljišč,  MKGP in podatki za prikaz stanja prostora, MOP, januar 2013 



2. 2 Bilanca površin zemljišč prejete osnovne namenske rabe 2[2] 
 
      namenska raba  število območij površina v m2 (vsota) 

Skupaj 1617 58.578.497,34 

   

 Območja stanovanj  643 2.553.930,48 

 
Območja centralnih 
dejavnosti 

 63 375.702,51 

 
Območja proizvodnih 
dejavnosti 

 15 253.780,82 

 Posebna območja  3 20.661,19 

 Območja zelenih površin  42 283.057,27 

 
Območja prometne 
infrastrukture 

 79 415.892,54 

 
Območje energetske 
infrastrukture 

 4 9.277,19 

 
Območja okoljske 
infrastrukture 

 7 533.024,12 

 
Najboljša kmetijska 
zemljišča 

 52 4.848.761,34 

 Druga kmetijska zemljišča  434 14.359.532,91 

 Gozdna zemljišča  248 33.466.256,40 

 Območja površinskih voda  25 706.411,82 

 Območja mineralnih surovin  2 752.208,73 

 
Opomba: Osnovna namenska raba je bila prevzeta iz Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana  Občine Hrastnik za obdobje  od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana 
za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002. 
Za izdelavo naloge smo prevzeli občinsko mejo iz Prikaza stanja prostora, vir MOP, GURS september 2008. Pravilna 
skupna površina Občine Hrastnik je navedena v tabeli dejanske rabe. Skupna površina v tabeli osnovne namenske rabe je 
nekoliko večja od meje občine, prevzeta trenutno veljavna namenska raba gre preko nove veljavne občinske meje. 

                                            
2[2]

 osnovna namenska raba vir: prevzet prostorski plan Občine Hrastnik, na njem izdelana atributna uskladitev podatkov po Tehničnih pravilih za pripravo 

občinskih prostorskih aktov v digitalni obliki, MOP, 06.10.2008 



2. 3 Razlike med dejansko in namensko rabo zemljišč za območja, ki obsegajo več kot 5.000 m2 in se prikažejo v 
grafičnem delu prikaza stanja prostora3[3] 

 

      dejanska raba namenska raba število območij površina v m2 (vsota) 

Skupaj 442 6.646.403,79 

     

  Njiva    5 29.963,77 

  območja zelenih površin 2 16.431,37 

    

  Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak   

  območja stanovanj 4 27.545,44 

     

  Trajni travnik   

    območja stanovanj 18 174.577,77 

  območja centralnih dejavnosti 1 10.798,06 

  območja proizvodnih dejavnosti 2 24.459,64 

  območja zelenih površin 2 24.689,13 

  območja prometne infrastrukture 1 5.547,39 

  območja okoljske infrastrukture 8 125.374,98 

  gozdna zemljišča 16 143.589,29 

  območja površinskih voda 1 10.056,68 

  območja mineralnih surovin 5 83.866,11 

     

  Kmetijsko zemljišče v zaraščanju   

  območja okoljske infrastrukture 1 9.165,42 

  gozdna zemljišča 4 24.587,49 

  območja mineralnih surovin 1 9.798,82 

     

     

                                            
3[3]

 V grafičnem delu se prikažejo tista območja, večja od 5.000 m2, na katerih se dejanska raba razlikuje od namenske rabe tako, da se označijo razlike med 

različnimi kategorijami zemljišč (med stavbnimi, kmetijskimi in gozdnimi površinami).   

 



  Drevesa in grmičevje   

  območja zelenih površin 3 21.131,83 

  gozdna zemljišča 1 5.274,93 

  območja površinskih voda 6 177.969,16 

  območja mineralnih surovin 1 5.394,13 

       

  Gozd   

  območja stanovanj 6 34.771,25 

  območja proizvodnih dejavnosti 4 23.074,63 

  območja zelenih površin 4 41.696,27 

  območja prometne infrastrukture 1 5.038,35 

    območja okoljske infrastrukture 6 336.869,66 

  najboljša kmetijska zemljišča 28 446.150,68 

    druga kmetijska zemljišča 241 3.577.262,83 

  območja površinskih voda 3 23.527,61 

  območja mineralnih surovin 5 214.495,98 

    

  Pozidano in sorodno zemljišče   

  najboljša kmetijska zemljišča 7 47.637,82 

  druga kmetijska zemljišča 36 333.307,90 

    gozdna zemljišča 19 226.318,60 

  območja površinskih voda 3 37.961,47 

  območja mineralnih surovin 2 398.033,10 

     



2. 4 Bilanca površin območij pod različnimi varstvenimi režimi4[4] 
 
 
      zavarovano območje  število poligonov (točk)  površina v ha (vsota) 

Skupaj   

    

 34_2_Naravne_vrednote nv_jame 5 točkovni element brez površine 

 34_2_Naravne_vrednote nv_območja 16 285,46 

  34_2_Naravne_vrednote nv_točke 18 točkovni element brez površine 

 34_3_Ekološko_pomembna_območja epo 3 1808,04 

 34_4_Natura2000  4 1454,13 

 34_4_Varstvo_vodnih_virov vvo_občinski_nivo 54 1262,66 

 34_4_Varstvo_vodnih_virov vvo_zajetja 28 točkovni element brez površine 

 Območja varovalnih gozdov 32 678,64 

 Kulturna dediščina – območja  eVRD 121 82,48 

 Prikrita vojna grobišča 9 točkovni element brez površine 

 Rudnik  80,97 

 Podzemni pridobivalni prostor  920,70  

 Degradirane rudniške površine  3403,45 

 Območja erozij  148,52 

    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4[4]

  naravne vrednote, epo, natura2000, varstvo vodnih virov,  vir: podatki MOP, januar 2013;    Območja varovalnih gozdov, kulturna dediščina, prikrita vojna 

grobišča  vir: podatki  prevzeti iz pripravljenih podatkov javne uprave, september 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. 5 Podatki o poplavnih območjih 
Vir podatkov za prikaz območij ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije voda so naslednje študije: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 



3. Opis kvalitete in opozoril o primernosti in zanesljivosti  
 
 
Primernost in zanesljivost uporabe grafičnega dela prikaza stanja prostora je 
odvisna od uporabljenih virov podatkov za grafične prikaze, ki so: 
 

- digitalne in analogne vsebine iz Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana  Občine Hrastnik za obdobje  
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana 
za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2002. 

- meja občine, meja naselij  vir: podatki za prikaz stanja prostora, MOP, 
september 2008 

- zemljiški kataster, kataster stavb  vir: podatki, MOP- GURS, september 
2012 

- zavarovana območja, območja državnih prostorskih aktov in ukrepov  
vir: portal, MOP, januar 2013 

- dejanska raba zemljišč vir: portal MKGP, januar 2013). 
 
Primernost in zanesljivost posameznega vira podatka iz zgornjih alinej je 
opisana v predaji upravljavca podatkov in priložena na zgoščenki podatkov. 
 
 
Vir podatkov za prikaz območij ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije voda so naslednje študije: 

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

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

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

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

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

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



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

 
 
 

 
 


