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Vsebina 

I. Premise razvoja v prostoru 
urbanističnih načrtov v občini Hrastnik 

 
 
 
Urbane oblike poselitve in intenzivni urbani sistemi v občini naj se razvijajo predvsem v 
območju regionalnega središča nacionalnega pomena, v somestju s Trbovljami in Zagorjem - 
mesta Hrastnik, ki je tudi občinsko središče in lokalnega središča Dol pri Hrastniku. Razvoj v 
teh dveh območjih, ki izhaja na eni strani iz razvojnih možnosti in na drugi iz prostorsko 
uravnoteženih pobud in potreb, se načrtuje z upoštevanjem naslednjih izhodišč in usmeritev. 
 
a- Razvojni koncept naj izhaja iz ugotovljenih kakovosti in razvojnih potencialov. 
Ugotovljeni, torej razpoložljivi razvojni potenciali teh središč so v kakovosti umestitve 
naselbinske strukture in potencialih prenove. 
 
Kakovosti umestitve naselbinske strukture v lokalnih mikroambientih so ovrednotene kot 
pomembno razvojno izhodišče. Pri tem imajo posamezne lokalitete tudi pomembne razvojno 
urbanistične omejitve z naravnimi prvinami, infrastrukturo in industrijsko strukturo. Pri 
zagotavljanju novih prostorskih kapacitet, ki izhajajo predvsem iz ukrepov sanacije obstoječe 
pozidave – stavbnega fonda stanovanj in ekstenzivne rabe prostora so, ob razvoju središča, 
pomembni predvsem potenciali bivalnih kapacitet. Te je mogoče aktivirati predvsem z 
vzporednimi procesi prenove obstoječih struktur in hkrati z odpiranjem novih gradenj znotraj 
ugotovljenih razvojnih območij poselitvenih enot. 
 
b- Prostorski razvoj znotraj UN naj zagotavlja bivalno kakovostne, prostorsko 
smotrne, predvsem pa ekonomsko najracionalnejše rešitve. Pri tem je ekonomska 
racionalnost dolgoročna kategorija, ki naj vključuje tudi kontekste vzdrževanja, principe 
sonaravne in okoljsko vzdržne urbanizacije ter ohranitve razvojnih možnosti. Skozi celovito 
načrtovanje je potrebno zagotavljati: 
- rast kakovosti javnega prostora - v smislu gabaritov, optimalnih kapacitet, opreme ter v 
smislu programov in s tem povezane hierarhije javnega prostora,  

- ustrezno razmeščanje dejavnosti in možnosti za njihov razvoj ter prestrukturiranje, 
- razvoj meja/razmerij naselbinskih struktur do odprtega prostora, 
- usklajena razmerja vsake posamezne stavbe, programa do njenega vplivnega območja v 
vseh pomembnih prostorskih vidikih, tudi morfološko - strukturnem. 

 
c- V smislu razvojno investicijskih ukrepov naj bo v ospredju prenova obstoječih 
prostorskih resursov in kakovostna nadgradnja obstoječih sistemov.  Spričo 
obstoječih omejitev in pomanjkanja novih razvojnih površin je pomembno, da se odpirajo 
nove možnosti za dopolnilne in dodatne vsebine in kapacitete s prenavljanjem dotrajanega 
stavbnega fonda in programskim prestrukturiranjem izpraznjenih industrijskih delov ter 
revitalizacijo degradiranih območij. To velja v prvih fazah predvsem za infrastrukturo in z njo 
povezanim javnim prostorom.  
 
d – Pri investiranju naj se zagotavlja prvenstveno celovita ureditev grajenega 
javnega dobra, javnih tlakovanih in zelenih površin ter vanje vgrajenih drugih javnih 
sistemov. Posegi v gospodarsko javno infrastrukturo naj zagotovijo sočasnost in usklajenost 
načrtovanja in izvajanja gradenj, rekonstrukcij in povečevanja zmogljivosti  ter dograditev 
komunalnih, energetskih, komunikacijskih in prometnih sistemov. Prednost pri prenovi naj 
imajo središčna območja. 



 4 

  



 5 

II. Urbanistični načrt Hrastnika 
 
 
 
Koncept razvoja naselja in usmeritve urbanističnega oblikovanja 
Razvoj, krepitev vloge v širšem prostoru 
Hrastnik naj se razvija v urbano strukturo občinskega središča in regionalnega središča 
nacionalnega pomena. Pri tem naj se pomembne javne funkcije regionalne ravni delijo v 
somestju s Trbovljami in Zagorjem. Za zagotavljanje nekaterih lokalnih potreb Hrastnik deli 
funkcije tudi z Dolom pri Hrastniku (npr. centralno pokopališče se zagotavlja v Dolu pri 
Hrastniku). Razvoj poselitvene strukture v UN naj zagotavlja krepitev te geografsko 
gospodarske, prostorske in s tem tudi pomenske vloge v mreži naselij zasavske regije. 
Skladno s svojo vlogo se razvijajo predvsem pomembne oskrbne, družbene in upravne 
funkcije občinskega zaledja. Predvsem pa naj se razvija kakovostno bivalno okolje z javnimi 
urbanimi funkcijami in programi.  
 
Prostorska matrica naselbinske strukture - mesta s primestnimi naselji 
Prostorski razvoj naj zagotovi izpolnitev dveh ključnih razvojno in geomorfološko- 
infrastrukturnih danosti. Prvič – razvija naj se pomensko funkcionalna središčnost v prostoru 
treh krakov vpadnic s središčem v območju današnjega glavnega križišča. In drugič- 
izhajajoč iz geometrije naselbinskih struktur in razmeščenosti kakovosti je pomembno, da 
razvoj preseže linearnost urbanih struktur in povezovanje slednjih v mrežo urbanega 
prostora. Iz tega je pomembno: 

- preseči zgolj linearnost urbanih struktur vzdolž prometnic, 
- preseči monofunkcionalnost in samozadostnost/ nepovezanost posameznih prostorskih 
enot, 

- zagotoviti preraščanje, preseganje pretežno (nekvalitetnega, slabo izkoriščenega) 
urbaniziranega prostora v (večplasten, kakovosten) urbani prostor, 

- pospešiti proces prenove in energetske sanacije dotrajanega stavbnega fonda, zlasti 
stanovanj in javnih stavb, 

- izboljšati standard javnega prostora – prometnih površin, zlasti površin za pešce in 
kolesarje ter javni potniški promet, tlakovanih in parkovnih ureditev. 

 
Glavni razvojni sklopi naselbinske strukture v območju UN Hrastnik, (s splošno razvojno 
usmeritvijo - (prikazani na karti 0102 konceptualnega dela UN), so: 
     a-  območje ožjega središča  

b-  linearna centralna struktura mesta (ob potoku Boben), 
c-  linearna gospodarska struktura (steklarna, kemična), 
d1-  programsko mešano primarno prometno vozlišče (Podkraj), 
d2-  mešano območje sekundarnega vozlišča (razpotje Dol Hrastnik), 
e1-  SS Resnica (nad stavba RTH in severno od nje), 
e2-  SS Novi Dom – ohranitev kakovosti (pred centrom, značilne vrstne hiše,  
       blokovsko naselje, v ozadju nizke etažne hiše), 
e3-  vzpostavljena SS Log (zahodno ob centru), 
e4-  SS Prapretno sever (proti odlagališčem pepela) , 
e5-  SS Hrastnik zahod (najbolj zahodna soseska v mejah UN), 
e6-  SS Studence (zraven plazovito), 
e7 – SS Dirmarjev hrib (nad železniško postajo, ob Savi) 
e8-  SS Frtica (vzhodno od prometnega vozlišča ob sotočju Bobna in Brnice), 
f-    območje doma za ostarele (Leša). 
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Koncept razvoja javnega prostora 
Javni prostor se razvija kot ključna prvina urbane strukture, kot izhodišče za razvoj 
infrastrukture in je ključni faktor za kakovostni preboj v razvoju naselbinske strukture mesta 
Hrastnik. V osrednjih delih je tako potrebno zagotoviti ustrezne mreže javnega prostora in s 
tem njegovo polivalentno pretočnost. Na eni strani je v celotnem območju UN potrebno 
mrežo javnega prostora redefinirati, na drugi pa vzpostavljene sisteme kakovostno in tudi 
vsebinsko razviti. Z usklajenimi ukrepi razvoja infrastrukture je potrebno zagotoviti razvoj 
obstoječih prometnic znotraj urbanizacijskih struktur - v urbane javne prostore. V prvi vrsti to 
velja za prometno omrežje za motorni in kolesarski promet ter še posebej za peščeve in 
druge javne bivalne površine v merilu pešcev ter robne stavbne strukture. Pri tem so, ob 
linearnih, še posebej pomembni središčni javni prostori - ti naj se oblikujejo na že 
vzpostavljenih pomenskih nastavkih v prostoru (npr. križiščih, pomenskih središčih ipd.). V 
procesu redefiniranja mreže javnega prostora se določi nove povezave oziroma način 
revitaliziranja obstoječih. Pri tem je pomembna hierarhija in specifični značaj posameznega 
javnega prostora - ta naj bo označen/ opremljen s prilagojenimi vsebinami in oblikovno 
tehničnimi ureditvami. Koncept hierarhije linearnih in središčnih prostorov je prikazan na 
karti 0102. 
 
Revitalizacija in razvoj stavbne strukture, koncept arhitekturnega oblikovanja 
V območjih s pomembnimi bivalnimi kakovostmi naj se urbanistični koncept stavbne 
strukture ohranja z namenom ohranitve vzpostavljenih kakovosti v teh sredinah.  
 
Sicer pa je v večini poselitvenega prostora v območju UN pomembno, da se skozi prenovo in 

dopolnilno gradnjo zagotovi vzpostavitev razmerja stavbne strukture do javnega prostora- 
kot eden od ukrepov razvoja mestotvornosti. Pri tem je tudi skozi stavbno strukturo 
pomembno razvijati hierarhijo prostora znotraj posameznih prostorskih enot. V tem 
kontekstu naj se vzpostavi odnos stavbne strukture do odprtega/ naravnega/ zelenega 
prostora in do posebnih prostorskih kakovosti mesta (mestnega središča, razmerij tematska/ 
posebna struktura in koncept dominant, vizualnih meja ter zelenih cezur v prostoru). Tako 
naj se razvija vizualna izpostavljenost dominant v krajini – dominantnost cerkve sv. Marije na 
vzpetini nad levim bregom Save ob vstopu v naselje z glavne smeri, dominantnost cerkve sv. 
Nikolaja v Podkraju, Vila de Seppi v ozki dolini Bobna ter dominantnost cerkve Kristusa Kralja 
v ožjem mestnem središču. Prav tako se ohranjajo druge kakovosti v prostoru – npr. javni 
park ob sotočju potokov Boben in Brnica s spomenikom padlim borcem NOB in z objekti 
družbene infrastrukture. Ob slednjem je tudi prometno vozlišče, ki pomembno prispeva k 
identiteti središčnega dela mesta. Glede na odsotnost kakovostne arhitekturne dediščine (z 
redkimi izjemami - npr. stavbe Vila de Seppi) je v bodoče sprejemljiv širok nabor novih 
mestotvornih form - pri tem je, poleg mestotvornosti, pomembno le še velikostno merilo. 
Novo naj bo umerjeno v razmerju do obstoječe stavbne strukture in do naravnega prostora, 
ob tem pa naj praviloma zagotavlja relativno visoko gostoto pozidave/ rabe prostora v 
središčnih delih območja UN. Dolgoročno naj se omilijo negativne lastnosti obstoječe stavbne 
strukture industrijskega dela ob Bobnu v njegovem spodnjem toku (objekti Steklarne 
Hrastnik in TKI) – tak kot je danes ne gradi pozitivne prostorske identitete.  
 
Umeščanje novih stavb v mesto naj bo usklajeno z njegovimi urbanističnimi, zgodovinskimi in 
oblikovnimi značilnostmi, z obstoječimi kvalitetnimi urbanističnimi vzorci naselja, zasnovo 
prometnega omrežja ter vlogo in pomenom posameznega dela naselja. Pri tem se tudi 
kakovostno razvija identiteta posamezne prostorske celote kot prepoznavne entitete - 
prepoznavne po programskih vsebinah, značaju javnega prostora in tipologiji stavbne 
strukture. Pri zgostitvi zazidave naj se v splošnem dosega bistveno večja izkoriščenost 
stavbnih zemljišč in boljša prometna dostopnost do posameznih gradbenih enot - kot 
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pomembnih gradnikov kvalitetnejše zasnove naselja. Na ravni gradbenih enot pa naj bodo 
mestotvorni programi (oziroma stavbe z njimi), sooblikovalci javnega prostora, introvertirane 
vsebine (proizvodnja, servisi…) pa v zaledju gradbenih enot glede na najpomembnejši javni 
prostor. Intenziviranje izrabe urbanega prostora, predvsem z urejanjem stavbne strukture 
srednjega merila, prilagojene prvenstveno centralnim dejavnostim z bivanjem se izvaja v 
prostoru ob Bobnu v severnem in središčnem delu Hrastnika, v manjšem obsegu pa tudi na 
vzhodni strani ob stanovanjski coni Frtica ter v južnem delu ob vstopu v mesto na zahodnem 
bregu Save. Središčni urbani prostor Hrastnika se razširi z območjem Leše, ki naj se 
predvsem s stavbami pretežno srednjega merila razvija na podlagi podrobnega prostorskega 
načrta. Območja stanovanj drobnega merila (individualne in vrstne hiše) se razvijajo s 
prenovo in zgostitvijo obstoječih sosesk, prvenstveno območje Resnice, Frtice, Prapretna in 
Dirmarjevega hriba ter v zaledju novega urbanega prostora na Leši. Razvoj stanovanjskih 
sosesk naj se pravilom načrtuje s podrobnim prostorskim načrtom. Industrijske stavbe v 
industrijskih predelih (Sijaj, Frtica, osrednji industrijski prostor Hrastnika, ob Savi, Podkraj ) 
naj s stavbno prenovo izboljšajo zunanjo podobo. Kadar pa je možna tudi programska 
prenova naj se prenovi tudi dele javnega prostora povezanega z objekti (glej karto 0109).  
 
Pri oblikovanju urbanega prostora, pri prenovi in razvoju delov naselja naj se nameni 
posebno pozornost dobri dostopnosti v vseh oblikah prometa in gibanja ljudi, prometni, 
požarni in splošni varnosti, preprečevanju hrupa, svetlobnega onesnaževanja, ravnanju z 
odpadki ter socialni vključenosti. V prvi vrsti je potrebno območje ožjega središča tesneje 
programsko tesno povezati z linearnim mešanim območjem ob stadionu vsaj do oziroma 
vključno s sekundarnim vozliščem. Linearna gospodarska struktura ob Bobnu (od TKI do 
Steklarne) se zaradi prostorskih omejitev ohranja in razvija v obsegu, kot ga omogočajo 
prostorske danosti. Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja je prikazan na karti 
0102. 
 
Revitalizacija in razvoj koncepta zelenega sistema 
Koncept zelenega sistema temelji na ohranjanju razmerja med obstoječimi zelenimi 
površinami znotraj naselja oziroma drugimi naravnimi elementi in grajeno stavbno strukturo 
ter ohranjanju kmetijskih površin in naravnih kakovostnih območij, ki jih sestavljajo gozdna 
pobočja ter na vzpostavitvi novo oblikovanih zelenih površin oziroma sanaciji že obstoječih 
urbanih zelenih površin. V okviru zelenega sistema se vzpostavi nove reprezentativne zelene 
površine oziroma se sanira obstoječe, ki so pomembne z vidika prepoznavnosti in identitete 
naselja.  
 
Temeljni prepoznani nosilci identitete kulturne krajine naselja Hrastnik, ki so sestavine 
naravnega prostora ali zelene površine (glej karto 0103), so: 

- krajinsko pomembni gozdni sestoji na vizualno izpostavljenih, lokalno dominantnih legah 
se razvijajo kot pomemben strukturni element prostora, glavni nosilec krajinske slike in 
prepoznavnosti prostora s pomembno ekološko funkcijo: strnjene gozdne površine na 
Kobilici, strma gozdna pobočja ob potoku Boben in reki Savi, sklenjene gozdne površine 
na pobočjih Žrebljevega hriba, Reberske skale, Jelenca in Hrastniškega hriba, 

- krajinsko pomembno območje kmetijskih površin: kmetijske površine med naselji in 
razpršeno gradnjo/poselitvijo, 

- vodne, obvodne površine in obvodni prostor: obvodni prostor ob reki Savi in potoku 
Boben, 

- zelene cezure med posameznimi sklopi naselbinske strukture, 
- več manjših zelenih površin znotraj UN Hrastnik, ki bodo skupaj s trgi in uličnim 
prostorom ter zelenimi pasovi ob prometnicah zagotavljale kakovosten odprti prostor 
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pešca znotraj predvidene gostejše poselitve, se razvija na območju centralnih dejavnosti, 
v gosteje poseljenih območjih in na stiku pomembnejših prometnih povezav, 

- urbana zelena površina s štadionom, v zgornjem Hrastniku. 
 
Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo in varovanja okolja 
Promet 
Večja integracija širšega mestnega prostora in povezanost s sosednjimi območji bo 
dosežena z načrtovanjem in izgradnjo nove prometnice Hrastnik – Zidani Most. 
Načrtovane kompleksne prostorske in zlasti prometne ureditve mesta naj upoštevajo 
koncept razvoja kolesarskega omrežja in pešpoti mesta s povezavami širšega zaledja. 
Železniška postaja Hrastnik se ohranja kot potencialno logistično vozlišče državnega 
pomena z dobro povezanostjo cestnega ( z navezavo na 3. razvojno os) in železniškega 
transporta na pomembnih prometnih smereh 10. koridorja železnice. Zato se ohranja 
koridor za modernizacijo. 
 
Ulična mreža naj se razvija iz obstoječega stanja notranjih poti in cest v heirarhično 
prepoznaven, identitetno profiliran sistem odprtega zunanjega prostora mesta. Temu se 
prilagodijo logika in koncept mreže notranjih prometnic, elementi križišč, in predvsem 
prečnih profilov, vključno s prilagojenim sistemom javnega parkiranja. Profili javnega 
prostora naj bodo opredeljeni na podlagi posebne strokovne podlage razvoja javnega 
prostora mesta, ki bo konkretiziral koncept in program notranjega ustroja posameznih 
ulic - v splošnem pa naj bodo zagotovljeni v minimalni širini 10 m za primarno, 8 m za 
sekundarno in 6 m za terciarno strukturno os javnega prostora. 
 
Za območje UN je potrebno izdelati celovito prometno študijo vseh oblik prometa, ki bo 
izhodišče redefiniranju ulične mreže in optimizaciji prometa. Na območju širšega središča 
Hrastnika se zagotavljajo dodatne površine za parkiranje, ki se s spremenljivim režimom 
parkiranja lahko uporabljajo tudi kot druge javne ali rekreacijske površine. V mestnem 
jedru se postopno tudi izloča tranzitni tovorni in avtomobilski promet. Ostale prometne 
površine se lahko nameni internim komunikacijam, pešcem in kolesarjem - za oskrbo, za 
stanovalce, obiskovalce in uporabnike storitev. Predvsem pa naj se oblikujejo pogoji za 
razvoj vseh oblik javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti (ureditev 
avtobusnih postajališč, ureditev parkirišča P&R v bližini železniške postaje, postaje s 
kolesi, …). Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa je prikazan na 
karti 0101. 
 
Komunalna oskrba in varovanje okolja 
Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz obstoječega vodovodnega sistema. Dotrajani deli naj se 
prenavljajo in dograjujejo v skladu z načelom celovite prenove. Prioritetna je obnova 
vodovodnega omrežja v ožjem mestnem središču.  
 
Kanalizacijski sistem naj se praviloma razvija v ločenih sistemih in predvsem dograjuje za 
nove potrebe. Kanalizacijsko omrežje se pri rekonstrukcijah in novogradnjah izvaja praviloma 
v ločenem sistemu. Meteorne vode naj se v čim večji možni meri odvajajo razpršeno s 
ponikanjem in v vodonosnik. Razvija naj se mreža zbirnih mest za odvoz komunalnih 
odpadkov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Komunalna oskrba je prikazana 
na karti 0105. 
 
Ustrezna oskrba s pitno vodo in izgradnja kanalizacijskega sistema naj zagotavljata visoko 
stopnjo varstva okolja in zdravja ljudi. S protipoplavnimi ukrepi na območjih poplavljanja 
Bobna in Brnice naj se izboljša poplavna varnost prometnih in drugih javnih površin ter 
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zazidanih stavbnih zemljišč. Nova stavbna struktura naj se vzpostavlja izven plazljivih 
območij in upošteva naj se omejitve zaradi varovanja podzemnega pridobivalnega prostora 
mineralnih surovin, erozijskih ter poplavnih območij. Na območju UN je kakovost bivanja 
tesno povezana tudi z ohranjanjem varovalnih gozdov ter varovanjem kulturne dediščine. 
Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja je prikazan na karti 0104.  
 
Komunikacije 
Kapacitete telefonskega omrežja so zadovoljive, vendar je potrebno napeljavo in hišne 
priključke postopno nadgraditi z optičnimi kabli, seveda izključno v podpovršinski (zemeljski) 
izvedbi. Dostop do širokopasovnih povezav je potrebno omogočiti vsem gospodinjstvom na 
območju UN.  
 
Oskrba z energijo in lokalni energetski koncept 
S posodobitvami obstoječega nizkonapetostnega zračnega omrežja je potrebno zagotoviti 
stabilno oskrbo in ga v celoti nadomeščati z zemeljskim. Vzporedno s povečanjem porabe se 
razvija tudi mreža TP. 
 
Obstoječi sistem ogrevanja stanovanj, družbenih objektov in industrijskih stavb, ki temelji na 
daljinskem ogrevanju in zemeljskem plinu se še nadalje razvija in hkrati dopolnjuje z 
obnovljivimi viri energije.Za potrebe ogrevanja in drugo energetsko oskrbo objektov naj se 
razvijajo posamični ali skupinski lokalni projekti z načrtovano izrabo obnovljivih virov energije 
(solarna in geotermalna energija, biomasa ...). V središčnih delih naselja naj se za ogrevanje 
javnih stavb (šola, vrtec, dom starejših, ….) preveri upravičenost izgradnje daljinskega 
sistema na biomaso.  
 
Javno razsvetljavo v naselju je potrebno rekonstruirati in dograditi v kabelski izvedbi, s 
svetlobnimi telesi, oblikovanimi v enotnem oblikovnem konceptu. Svetila morajo zagotavljati 
zasenčenost proti nebu in varčno porabo energije. Primarni energetski vir ostaja električna 
energija iz srednje in nizkonapetostnega omrežja. Oskrba z energijo vključno z upoštevanjem 
lokalnega energetskega koncepta je prikazana na karti 0105 Koncept opremljanja z GJI.  
 
Koncept podrobnejše namenske rabe na območjih stavbnih zemljišč 
Opredelitev namenske rabe naj sledi zgoraj postavljenim kriterijem. UN določa dolgoročno 
opredelitev pretežno mešane rabe v vseh pomembnejših središčnih prostorih ter ob 
primarnih in sekundarnih strukturnih oseh naselbinskih struktur. Bivanje kot čista oblika je 
tako opredeljeno zgolj v zaključenih (obstoječih in predvidenih) stanovanjskih soseskah. V 
kontekstu redefinicije razvoja naselbinske strukture, ki ga kot nujnost izpostavljajo strokovne 
podlage in nenazadnje kriteriji racionalne rabe prostora se nekatere površine renaturirajo 
(namenska raba se iz območjih stavbnih zemljišč povrne v prvotno rabo - v območje 
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč). Podrobnejši namen zelenih površin se opredeljuje 
skladno s pretežnim značajem (rekreacija, parkovne ureditve, druge zelene površine). 
Možnosti dolgoročne širitve območij za bivanje so močno omejene. Zlasti na severnem in 
severozahodnem robu naselja se nahajajo območja stavbnih zemljišč po veljavnem aktu, ki 
zaradi erozijske nevarnosti niso primerna za poselitev. Te površine se vključuje v zeleni 
sistem mesta in dolgoročno namenja za potrebe športa, rekreacije in oddiha na prostem ter 
za vrtičkarstvo. Dolgoročne razvojne površine za poselitev se zagotavlja vzhodno od Resnice. 
Industrijske dejavnosti v središčnem delu Hrastnika se dolgoročno prestrukturirajo v območje 
s prevladujočimi centralnimi dejavnostmi. Vendar je pri tem pomembno ohranjati delovna 
mesta, zato naj se prestrukturiranje odvija postopno in tudi v več korakih kot delna prenova 
tako, da se iz proizvodnih dejavnosti prestrukturirajo v območja za različne gospodarske 
dejavnosti (kot gospodarska cona) v katerih postopoma glavno vlogo v prostoru prevzemajo 
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storitve, oskrba in servisne dejavnosti . Dejavnosti z značajem proizvodnje se ohranjajo in 
razvijajo, vendar le dokler se ne vzpostavijo ustrezni pogoji oziroma razlogi za selitev ali 
nadomestitev proizvodnje, ukinitev programa ipd.. Koncept podrobnejše namenske rabe 
prostora na območjih stavbnih zemljišč je prikazan na karti 0106. 
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III. Urbanistični načrt Dola pri Hrastniku 
 
 
 
Koncept razvoja naselja in urbanističnega oblikovanja 
Urbanistični načrt obravnava razvojni prostor naselbinskega telesa Dola pri Hrastniku - z 
izvornim jedrom, modernističnimi stanovanjskimi soseskami in fenomenom razpršene 
gradnje vzdolž štirih glavnih krakov, ki iz jedra izhajajo. Območje naj se razvije v urbano/ 
mestno strukturo, v kateri dejavnosti, pomembne tudi na ravni občine kot celote, 
dopolnjujejo tiste, ki se razvijajo v občinskem središču Hrastnik. V območje UN se vključuje 
naselje Brnica.  
 
Ključni razvojni ukrepi na Dolu naj bodo podrejeni revitalizaciji in prenovi jedra – predvsem 
javnega prostora ter povečanju vitalnosti in s tem privlačnosti naselja. Na Dolu naj se 
zagotavljajo nove razvojne površine za bivanje in za gospodarske aktivnosti s povečanjem 
obstoječe gospodarske cone. Poleg prenove središčnih delov Dola in Brnice je eden 
najpomembnejših razvojnih ukrepov vzpostavitev novega pokopališča na Brnici. Brnica se na 
južni strani razvija z novimi površinami za poselitev sočasno s sanacijo razpršene gradnje. V 
skladu z ugotovitvami v strokovnih podlagah in izkazanimi razvojnimi potrebami je mogoče 
razvoj poselitve v UN strniti v naslednje razvojno prostorske sklope z ukrepi (prikazano na 
karti 0202): 

a- Staro jedro Dola - prenova,v prvi vrsti v programskem smislu 
b- Središče Dol jugovzhod - razvoj, 
c Lokalno središče Črdenc - razvoj, 
d1-  Stanovanjska soseska Dol sever - prenova javnega prostora, 
d2-  Stanovanjska soseska Dol center - prenova javnega prostora,  
d3-  Stanovanjska soseska Javorje - razvoj, 
d4-  Stanovanjska soseska Ravne jug - razvoj,  
d5-  Stanovanjska soseska Spodnje Marno - razvoj, 
d6-  Stanovanjska soseska Krištandol - sanacija ORG,  
d7-  Stanovanjska soseska Brnica jug - dolgoročni potencial, SORG, 
e1-  Obstoječe pokopališče - dolgoročna opustitev pokopavanja (park),  
e2-  Novogradnja osrednjega novega pokopališča Brnica, 
f-    Gospodarske cona Novi Dol - revitalizacija, 
i-     Ruralna soseska Novi Dol, 
g-    Brnica - celovita prenova, razvoj ruralne strukture v urbano, 
h-    Proizvodnja Grča - ohranitev. 

 
Koncept javnega prostora 
Mreža javnega prostora naj se razvija po postavljeni hierarhiji, ki izhaja iz razvojnih 
zakonitosti in možnosti. Pomembno je, da je namenjen poudarek razvoju strukture javnega 
prostora kot osrednjemu povezovalnemu prostorskemu elementu naselja - v lokacijah, v 
gabaritih, urbani opremi in programih. 
 
Območje starega jedra okoli cerkve naj se razvija kot najpomembnejši javni prostor naselja. 
Osrednja strukturna os - glavna cesta, ki poteka v smeri V-Z naj se razvija kot 
najpomembnejša ulica Dola. Na tem linearnem elementu naj se na prometnih stičiščih 
oblikujejo lokalni središčni prostori. Potrebno je oblikovanje vsaj dveh novih središčnih 
prostorov - na vzhodnem robu v Črdencu in na zahodnem delu, v območju Brnice oziroma 
novega pokopališča. 
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Dolgoročni izziv je razvoj središčnega javnega prostora - trga ali mreže trgov v dolgoročno 
predvidenem območju na SV. Njegov razvoj je seveda povezan z izčrpanjem razvojnih 
možnosti današnjega središča in odpiranjem poselitvene strukture z vzporedno prenovo v 
območju SV. Koncept hierarhije linearnih in središčnih prostorov je prikazan na karti 0202. 
 
Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja 
V pretežnem delu območja UN je pomembno, da se skozi prenovo in dopolnilno gradnjo 
zagotovi vzpostavitev kakovostnega razmerja stavbne strukture do javnega prostora - kot 
eden od ukrepov razvoja mestotvornosti. V tem kontekstu je pomembno razvijati tudi odnos 
stavbne strukture do odprtega/ naravnega/ zelenega prostora in do posebnih prostorskih 
kakovosti (starega jedra, razmerij tematska/ posebna struktura, zatem koncept dominant, 
vizualnih meja, zelenih cezur v prostoru…). Kakovostna izvorna stavbna struktura v Dolu 
postavlja merila arhitekturi stavb v območju jedra in njegovih robovih.  
 
Skozi razvoj stavbne strukture se ohranja identiteta arhitekturnih tipov in naselbinskih 
vzorcev na mikroravni. S tem naj se razvija raznolika stavbarska oziroma arhitekturna 
dediščina ter ponovno razvijejo kakovostna razmerja poselitvenih struktur do krajine oziroma 
nepozidanega prostora ter javnega prostora znotraj naselij. V vseh območjih naj se 
morfologija naselbinske strukture razvija iz že vzpostavljenih meril višinskih gabaritov in 
krajine streh. Arhitekturno oblikovanje naj izhaja iz arhitekturnega in programskega značaja 
posameznega dela naselja in se razvija po merilih avtohtone arhitekture vplivnega območja. 
Pri tem je v javnem prostoru pomembna predvsem dediščina trško-mestne arhitekture. 
Stanovanjske soseske različnih tipov stavb oziroma gostote poselitve se razvijajo iz obstoječi 
sosesk. Dolgoročne potencialne nove razvojne površine za individualno stanovanjsko gradnjo 
so prepoznane južno od Brnice. S prenovo in zgoščanjem se dosega višja stopnja urbanosti v 
stanovanjskih soseskah Dol – sever, Krištandol in Spodnje Marno. S prenovo ali nadomestno 
gradnjo se zagotovi preobrazba stavbnega fonda in vzpostavlja večja urbanost in 
kakovostnejša podoba v prostoru. Predvsem to velja za vas Brnica in jugovzhodni del 
stanovanjskega območja Dola. V središčnem prostor se naj se okrepi vloga naselja z 
razvojem centralnih dejavnosti. Tako naj se tudi sedaj pretežno stanovanjsko območje v 
središču ob pokopališču s postopno prenovo preobraža v mešano območje, kjer se bodo ob 
bivanju razvile zlasti storitvene dejavnosti. V manjšem obsegu naj se s preobrazbo 
stanovanjskega območja v mešano območje s centralnimi dejavnosti razvija tudi središčni 
prostor v Črdencu (glej karto 0209). 
 
Poselitveno območje Dola pri Hrastniku je razvito v dolini Brnice in njenega pritoka potoka 
Bela. Z umestitvijo prometnice je pogojen tudi razvoj urbanistične zasnove naselja. Središčni 
prostor je tako vzpostavljen ob sotočju obeh vodotokov in križanju prometnih poti. Ob tem je 
vzpostavljeno razmerje urbanega prostora do kulturne krajine. Ključna kakovost, ki naj se 
ohranja je staro jedro z javnim prostorom ter s cerkvijo sv. Jakoba , v katerem je 
vzpostavljen primarni središčni prostor.  
 
Identiteto naselja pomembno zaznamuje osrednje občinsko pokopališče v samem središču 
Dola. Pokopališče je zapolnjeno in nima možnosti širitve. Glede na to, da je pokopališče 
namenjeno tudi prebivalcem Hrastnika in ostalih naselij v osrednjem poselitvenem prostoru 
občine, je nujna zagotovitev novega pokopališča. To naj se umesti čim bližje gosti poselitvi v 
prostor med Dolom in Hrastnikom. Hkrati pa se obstoječe pokopališče dolgoročno namenja 
parkovni rabi. Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja je prikazan na karti 
0202. 
 
Koncept zelenega sistema  
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Koncept zelenega sistema v UN Dol pri Hrastniku temelji predvsem na razmerju med 
naravnimi elementi in grajeno strukturo v prostoru ter ohranjanju kakovostnih kmetijskih 
površin, ki obrobljajo naselje. Ohranjajo naj se tudi kakovostni in ambientalno pomembni 
gozdni robovi, ki zaključujejo gozdna pobočja. Zaradi poselitvenih pritiskov predvsem na 
krajinsko pomembne kmetijske površine je pomembno, da se zelene cezure in krajinsko 
pomembne zelene površine ohranijo. V koncept zelenega sistema se vključuje tudi 
vzpostavitev novega pokopališča na Brnici ob glavni prometnici med Dolom in Hrastnikom. 
Prepoznani nosilci identitete kulturne krajine naselja Dol pri Hrastniku - sestavine naravnega 
prostora oziroma zelene površine (glej karto 0203), so: 

- krajinsko pomembni gozdni sestoji na vizualno izpostavljenih, lokalno dominantnih legah 
se razvijajo kot strukturni element in glavni nosilec krajinske slike ter prepoznavnosti 
prostora s pomembno ekološko funkcijo: gozdna pobočja hribovitega zaledja, 

- krajinsko pomembne kmetijske površine: kmetijske površine na ravnini in položnih 
pobočjih na obeh straneh potoka Brnica, 

- zelene cezure med posameznimi sklopi naselbinske strukture, 
- zelene površine znotraj UN Dol naj zagotavljajo kakovosten odprt prostor: pokopališče 
ob glavni prometnici se po izgradnji novega pokopališča in opustitvi pokopavanja ureja 
kot parkovna površina. 

 
Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo 
Promet 
Glavna prometnica je regionalna cesta Trbovlje – Hrastnik – Šmarjeta. Ostale občinske ceste 
se nanjo navezujejo, nekatere od njih pa že imajo nastavke ulic. Profili javnega prostora naj 
bodo, v skladu z ugotovljeno hierarhijo in značajem javnega prostora, v izhodišču 
zagotovljeni v minimalni širini 10 m za primarno, 8 m za sekundarno in 6 m za terciarno 
strukturno os. Ob glavni cesti je potrebna ureditev tudi površin za kolesarje. Prvenstveno naj 
se zagotavlja varno ureditev priključkov ulične mreže ter primernih površin javnih parkirišč v 
območju najpomembnejšega središčnega prostora ter v ostalem območju, predvidenem za 
razvoj centralnih dejavnosti. Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa je 
prikazan na karti 0201. 
 
Komunalna oskrba in varovanje okolja 
Osrednje obstoječe, kot tudi predvideno poselitveno območje naj se v celoti opremlja s 
potrebno komunalno infrastrukturo. S pitno vodo je preskrbljeno celotno območje UN, 
vodovodno omrežje pa je potrebno obnove. Kanalizacija je priključena na kanalizacijski 
sistem Hrastnik s CČN ob Savi in se dograjuje vzporedno z razvojem naselja. Pri prenovi 
vodovodnega sistema in gradnji manjkajoče kanalizacije se ta umešča v koridorje javnega 
prostora. V sklopu komunalne opreme naselja se uredijo javna zbirna mesta za zbiranje, 
sortiranje in odvoz odpadkov. Komunalna oskrba je prikazana na karti 0205. 
 
Z vidika varne oskrbe s pitno vodo je ne le za Dol pri Hrastniku pomembno varovati vire 
pitne vode katerih varstveni pasovi segajo na območje UN. S protipoplavnimi ukrepi na 
območjih poplavljanja Bobna in Brnice naj se izboljša poplavna varnost prometnih in drugih 
javnih površin ter zazidanih stavbnih zemljišč. Nova stavbna struktura naj se vzpostavlja 
izven plazljivih območij in upošteva omejitve zaradi varovanja podzemnega pridobivalnega 
prostora mineralnih surovin, erozijskih ter poplavnih območij. Varovati je potrebno vse enote 
kulturne dediščine. Koncept prostorskih ureditev, ki se nanašajo na varstvo okolja je prikazan 
na karti 0204.  
 
Komunikacije 
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Obstoječe telefonsko omrežje se dopolnjuje z optičnimi kabli v zemeljski izvedbi. Dostop do 
širokopasovnega omrežja se zagotavlja vsem gospodinjstvom. 
 
Oskrba z energijo in lokalni energetski koncept 
Distribucijsko elektroenergetsko omrežje naj se praviloma dograjuje in prenavlja s 
podzemnimi vodi. Iz obstoječega distribucijskega plinovodnega omrežja naj se le to 
dograjuje s priključitvijo čim širšega kroga uporabnikov. Za ogrevanje stavb naj se 
uporabljajo v čim večji meri obnovljivi viri energije (sončna, vetrna, geotermalna energija, 
lesna biomasa itd.). Javna razsvetljava v naselju se dograjuje in zamenjuje v kabelski 
izvedbi, s svetlobnimi telesi enotnega tipa z zagotavljanjem zasenčenost proti nebu in varčno 
porabo energije. Oskrba z energijo vključno z upoštevanjem lokalnega energetskega 
koncepta je prikazana na karti 0205 Koncept opremljanja z GJI. 
 
Koncept podrobnejše namenske rabe na območjih stavbnih zemljišč 
Opredelitev namenske rabe naj sledi zgoraj postavljenim kriterijem - značaj prostora in cilji 
UN določajo opredelitev pretežno mešane rabe v vseh pomembnejših središčnih prostorih ter 
ob primarnih in sekundarnih oseh. Bivanje kot čista oblika je opredeljeno zgolj v zaključenih 
(obstoječih in predvidenih) stanovanjskih soseskah. V kontekstu redefinicije razvoja 
naselbinske strukture, ki ga kot nujnost izpostavljajo strokovne podlage in nenazadnje 
kriteriji racionalne rabe prostora, so nekatere površine renaturirane - namenska raba je iz 
območji stavbnih zemljišč vrnjena v prvotno rabo (v območje kmetijskih oziroma gozdnih 
zemljišč). Podrobnejši namen zelenih površin se opredeljuje skladno s pretežnim značajem 
(rekreacija, parkovne ureditve, pokopališče, vrtičkarstvo, druge zelene površine).  
 
Za poselitev naj se prvenstveno aktivirajo obstoječe prostorske možnosti, torej z notranjim 
razvojem naselja - z izrabo še nepozidanih površin, z zgoščanjem obstoječe pozidave ter s 
prenovo oziroma nadomestno gradnjo dotrajanih stavb. Nove stanovanjske površine se 
dolgoročno zagotavljajo v Brnici in v smeri proti Krištandolu ter delno v Novem Dolu. V 
stičišču med Dolom in Brnico na zahodni strani ter v Črdencu na vzhodni strani se oblikujeta 
sekundarna središčna prostora, ob katerih se razvijajo centralne dejavnosti. Z razvojem 
centralnih dejavnosti je potrebno dolgoročno okrepiti primarni središčni prostor Dola. 
Območje za proizvodnjo se ohranja v Novem Dolu ter južno od primarnega središčnega 
prostora. Slednje se dolgoročno lahko prestrukturira v mešano območje, s poslovno in 
stanovanjsko funkcijo. Koncept podrobnejše namenske rabe prostora na območjih stavbnih 
zemljišč je prikazan na karti 0206. 


